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Tinerii își aleg delegații
LA FESTIVAL

In toată țara au avut loc zilele acestea adunări ale tine
retului în cadrul cărora au fost aleși delegații la cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la 
Moscova. Ei sint fruntași în muncă și învățătură, tineri care 
s-au remarcat prin succese deosebite și care prin eforturile 
lor și-au ciștigat dreptul de a merge la Festival.

Printre cei 32 de delegați din 
orașul București au fost aleși ti
neri muncitori fruntași in produc
ție și inovatori care realizează in 
intîmpinarea Festivalului succese 
frumoase în producție, 
scriitori, 
elevi.

Astfel 
Festival 
ducție

tematici. Justin Diaconu. student 
la Institutul medico-farmaceutic. 
Cornel Kavari, student la Institu
tul de construcții. Valeria Aure
lia Tudor, elevă la școala medie 
mixtă nr. 4 etc.

De asemenea printre delegați 
se află Ștefan Iureș, scriitor, Ga
briela Adoc, sculptoriță. Tiberiu 
Olah, compozitor. Maria Olga Tu- 
dorache, actri(ă la teatrul Tinere
tului și alții.

La Brăila a fost ales ca dele
gat la Festival tinărul lăcătuș Ion 
Cătănescu de la uzina metalurgi
că „Progresul", fruntaș în pro
ducție.

Din rtndul celor 14 delegați a- 
leși in regiunea Galați mai fac 
parte colectivista Vasilica Gher- 
ghi din comuna Cuza Volă, ra
ionul Galați, pescarul Nicolae 
Borisov de ia punctul piscicol 
Vadul Ungurului și alții.

artiști, 
compozitori, studenți și 

au fost aleși delegați la 
tinerii fruntași în pro- 

__ Viorica Bire; ajutor de 
meșter răsucitor la Bumbăcăria 
Jilava, N. Nifescu. zincograf la 
Casa Scînteii, Ion Grigore, me
canic de locomotivă la depoul 
C.F.R. Triaj, Erica Potschi, rih- 
tuitoare la „Flacăra Roșie“ și 
alții.

Au fost aleși delegați șl tineri 
|^n instituțiile de învățămlnt din 
Kapitală, care s-au distins la în- 
’vățătură și în activitatea obșteas- 
ca. N, Leca, student la Institutul 
de arhitectură, Tatiana Angeles- 
cu, studentă la Facultatea de ma-

Reprezentantul tinerilor petroliști
Sondele 330, 119, 325 și 102 sint 

sondele Festivalului, date în grija 
tineretului. Patru sonde în cinstea 
Festivalului constituie un început 
promițător pentru tinerii sondori 
ai schelei Berea din Buzău. Ei sînt 
mtndri de acest succes. Dar cite 
nu se. cer cînd este vorba să cauți 
țițeiul în adîncul pămîntului. Pe 
Ungă instalația de foraj de înaltă 
tehnicitate e nevoie, în primul 
rind, de tineri bine calificați.

La sonda ce poartă numărul 325 
lucrează brigada utemistului A- 
lexandru Marcu. In această schelă 
a învățat Marcu meseria de son
dor la foraj. I-a fost greu la în- 
^put. Cu timpul, ajutat de petro- 

îtă experiență în ale 
devenit cel mai bun

sondor apoi ajutor de maistru, 
maistru și în cele din urmă după 
absolvirea facultății muncitorești 
de doi ani numit brigadier de fo
raj.

Brigada lui are o sondă 
grea ce depășește cu mult adînci- 
mea de 2.000 metri. La această 
adîncime procesul de foraj este 
mai pretențios, straturile sint de-a- 
cum mult mai greu de pătruns. De 
la 1.200 m. pompele de noroi nu 
mai reușeau să aibă aceeași 
putere ca la început. Totuși fora
jul la sondă trebuia continuat. Me- 
ditînd mai bine asupra unui pro
ces și mai eficace, utemistul Mar- 
cu a găsit rezolvarea. De la 1.200 
m. el a început să foreze pe prin
cipiul mecanic — adică întreaga

turație a prăjinilor să fie efectuată 
de masa rotativă. Și n-a dat greș. 
Pînă la adîncimea la care s-a a- 
juns cu sapa acum, brigada are 
un avans de aproape 45 de zile 
față de diagrama sondei.

Iată de ce zilele acestea în sche
la petroliferă Berea, cînd a acut 
loc adunarea deschisă tinerii pe
troliști l-au propus ca delegat la 
Festival pe încercatul brigadier 
Marcu Alexandru. Brigada pe care 
el o conduce este de-acum frun
tașă nu numai pe schelă, ci pe în
treaga regiune, acolo unde se fo
rează în căutarea uneia din cele 
mai mari bogății a țării — pe
trolul. Toți au aprobat în unani
mitate propunerea utemistului ~~ 
dorache Dumitru, podar la 
din sondele tineretului.

Mulțumind tinerilor, Marcu 
angajat să termine săpatul 
două luni mai devreme decît data

Tu- 
una

s-a 
CU

planificată. Fără îndoială, angaja- 
mentul va fi respectat. Brigada lui 
Marcu a dovedit că știe să se țină 
de cuvînt.

N, PUIU 
corespondentul ,,Scînteii tl- 
nerctului“ pentru regiunea 

Ploești

F Cum Inlîmpinâ

FESTIVALUL 
tinerii din raionul 

Topoloveni
• Peste 30.000 lei este suma 

, economisită de tineri prin efec- 
f tuarea în mod voluntar a di- 
j- feritelor lucrări de împădurire 
(și întreținere a pădurilor din 
[raza ocolului silvic Topoloveni. 
[ • 9.000 bucăți puieți au
(fost plantați în mod voluntar 
jde tineri în această primăvară 
(în cinstea Festivalului de la 
(Moscova.
f • 1.342 hectare este supra- , 
f fața pe care tineretul din ra- j 
} ionul Topoloveni a făcut lu- j 
(crări de combatere a dăună- •! 
(torilor.
f •> 3.000 lei este cifra proba- j 
(bilă a economiilor ce le vor j 
[ aduce tinerii din comuna Că- J 
(linești prin inițiativa lor de a j 
[ lucra voluntar 0,50 ha. plan- j 
[ tație cu puieți.
I • 17.000 kg. este cantitatea] 
[ de fier vechi adunată de tine- j 
(retul din raionul Topoloveni ] 
fin cinstea Festivalului de la j 
} Moscova.
[ • 17 hectare este suprafața,
(loturilor Festivalului pe

Institutul de chimie „PETRE PONIM din Iași

, • 150 hectare de islaz au J
(fost curățite și amenajate în pri- | 
f măvara aceasta.

J
Corespondent -J 

ADRIAN BOBOC |

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
4 PAGINI — 20 BANI

în pag. 3-4

Sîmbătă 22 iunie 1957

In legătură 
cu problema

Rezolvării juste 
fa contradicțiilor 

din rîndurile 
poporului

După cum vedeți in fotografie Impiegatul de mișcare a dat 
plecarea. Iar micii călători stat tare bucuroși de plimbarea pe 
care o vor face cu trenulețul.

Trenulețul este pus la dispoziția copiilor de către Sfatul popu
lar al orașului Pitești.

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica 
a ambasadorului Republicii Democrate 

Vietnam
Vineri, 21 Iunie a.c., președin- audiență pe noul ambasador 

tele Consiliului de Miniștri al Re- ... --publicii Populare Romine, tova- Republlc“ Democrate Vietnam 
rășul Chivu Stoica, l-a primit In București, Nguyen Van Kinh.

al
la

Laminatorii hunedoreni 
și-au îndeplinit planul pe primul semestru 

Laminatorii de la Combinatul siderurgic Hunedoara,, care dețin 
de aproape doi ani steagul roșu de fruntași pe țară ta sec
torul laminoare, raportează îndeplinirea planului de producție 
pentru primul semestru al anului acesta cu 10 zile înainte de ter
men. in dimineața zilei de 21 itinie, pe rolele laminoarelor au În
ceput să circule (agle de oțel laminate ta contul semestrului II.

BUCUREȘTIUL
poate fi mai curat

Vara, deși sosită cu oarecare 
Intirziere, s-a impus cu o autori
tate care i-a pus la încercări deo
sebite pe cetățenii Capitalei. Ră
coritoarele au început să se vîndă 
în stil mare, sucul de fructe a 
devenit mai căutat ca altădată 
iar ștrandurile au început să fie 
luate cu asalt de către cetățeni. 
Dar odată cu aceasta, o proble
mă a devenit mai mult ca oricînd 
la ordinea zilei. Nu este vorba de 
tgrisirea tramvaielor sau autobu- 
B/or, ct de ceva mai important: 
salubritatea, curățenia orașului, 
care în aceste zile de vară ridi- 
:ă probleme complexe, de impor
tanță deosebită atit pentru cetă
țenii Capitalei, cît și pentru cei 
răspunzători de asigurarea ei. Ne 
oropunem o scurtă incursiune in 
București pe această temă...

„.însă multi cetățeni și numeroase întreprinderi 
ignorează cele mai elementare reguli de igienă

Nepăsare și inconștientă
Este Știut că vara, mai mult ca 

aricind, resturile consumului 
oopulatiei, 'întreprinderilor și in
stituțiilor prezintă in afara ne
plăcerilor de ordin strict estetic și 
m serios pericol social. Pentru a 
ivita aceste inconveniente, I.S.B.- 
il a luat din timp măsuri. S-a 
tjuns astfel (și considerăm o 
■ealizare meritorie) ca gunoaiele. 
In general, să fie ridicate la inter
val de trei zile și transportate în 
ocuri special destinate unde pe- 
■icolul pe care-l prezintă să fie 
imitat la maximum. In acest 
scop, zeci de mașini (printre care 
ți cele pe care le-ați văzut la Ex- 
poxiția R. Cehoslovace) și sute de 
muncitori ai I.S.B. duc o muncă 
nsuflefită. Este inadmisibil însă 
elul în care unii cetăfeni, insti- 
ufii și întreprinderi privesc mun- 
:a acestora. Printre acestea se 
lumără și unele spitale din Ca
ntată care nu întrebuințează. sau 
iu au crematorii. Exemplul îl o- 
‘eră și Spitarul C.F.R. 2 din bu- 
evardul Mărăști care ține zile 
ntregi gunoiul depozitat, lăsind 
a o parte orice măsură igienică, 
nstitutul agronomic care ține în 
ipropierea serelor sale grămezi 
ntregi de gunoi în bătaia soare- 
ui, gunoi care bineînțeles se 
ransformă în focare de infecție. 
Ie asemenea, unele restaurante 
■a Parcul Dorobanților, Bufetul 
Expres din calea Victoriei 31, Ha*

nul Obor, restaurantul Grivifa fi 
altele desconsideră complect pro
blema curățeniei și depozitării 
resturilor. Ce fac conducătorii și 
responsabilii acestor unități sau 
instituții ? Cum explică această 
intolerabilă stare de lucruri, re
zultat al unei condamnabile lipse 
de răspundere față de societate ? 
Este necesar ca Sanepidurile și 
secțiile sanitare ale sfaturilor ra
ionale să ia cele mai drastice mă
suri.

Nici Direcția piețelor nu poate 
fi citată ca exemplu în problema 
salubrității. Piața 28 Martie o- 
flată în plin centrul Capitalei o- 
feră o carte de vizită grăitoare. 
Platforma destinată resturilor este 
prost plasată (intre birouri și lo
cuințe) fiind o sursă inepuizabilă 
de microbi. Oare tovarășii de la 
Direcția piețelor n-au văzut acest 
lucru ? Și dacă l-au văzut ce-au 
întreprins în vederea schimbării 
situației ? Răspundem noi: pînă în 
prezent nimic. Cerem ca această 
stare de lucruri să fie imediat 
curmată, sfatul popular raional 
avînd cuvîntul său de spus în a- 
ceastă privință. Atragem totodată 
atenția că și curățenia din piețe
le Hala Traian, Emilia Ir za, Obor 
și altele mai lasă mult de dorit.

lă a fost combătut sistemul des
facerii produselor in tarabe in
stalate pe străzi.

Se pare însă că organizațiile 
comerciale nu se pot dezbăra de 
acest sistem primitiv de vîn- 
zare. Dovada o oferă nume
roasele străzi din centrul "Ca-

In pragul examenului
DE MATURITATE

Sînt numai cîteva minute de 
cînd am sosit în Bîrlad. Repet în 
minte intenția foarte actuală care 
justifică prezența mea: doresc să 
cunosc pregătirile elevilor pentru 
examenul maturității.

M-ar interesa de pildă dacă pen
tru elevii de aici maturitatea în
seamnă o problemă de primă im
portanță, dacă pregătirile pentru 
examen atrag elevii ? Dacă le sînt 
utile... ? M-ar interesa poate, men
talitatea elevilor, a profesorilor, a 
părinților — acum — foarte aproa
pe de clipa cînd copilul își alege 
drumul în viață... Dar cine știe cît 
îmi va oferi realitatea... Mult ? 
Puțin ?... A, uite-o ! Școala medie 
mixtă nr. 1. Intru...

...In cîteva secunde sînt copleșit 
de amabilitate. Cu o grabă — care 
îngreunează misiunea memoriei — 
îmi sînt arătate planurile de mă
suri, orarul, hotărîrile, întocmite 
cu toată seriozitatea pentru o cît 
mai bună desfășurare a pregătirii. 
Sînt informat asupra ședințelor cu 
părinții, în care pedagogii au ce
rut pe perioada de pregătire, un 
regim de învățătură și de alimen
tație special pentru copii.

Cred că oamenii, amabili și sin
ceri, sînt emoționați. De aici pro
vine graba cu care mi-au arătat 
totul.

Discuția cu directorul si directo
rul adjunct al școlii a fost edifi- 
catoa*-î.  Clasele a X-a A și a X-a B 
au început pregătirile cu o notă 
de temeinicie promițătoare. Se fac 
patru ore pe zi. Profesorii cei mai 
buni ai școlii (care de la începutul 
anului — cu bună intenție — au 
fost numiți la clasele mari) con
duc orele de pregătire. Frecvența ? 
Aproape sută la sută. Cu o re
marcă, puțin nostimă, totuși reală. 
Unii elevi, promovați, lipsesc une-

ir»

...se prezintă tntr-o situație 
mult îmbunătățită față de anii 
trecuți. Cutiile de adunat hîrtii 
precum și numeroasele afișe cu-. 
prinzînd invitația de a depune hîr- 
tiile la coș, agitația făcută prin 
rețeaua de radioficare etc. au 
avut un efect favorabil asupra cu
rățeniei străzilor. Și totuși, situa
ția, în general, e încă ne mulțu
mitoare. Cauzele ? Sînt mai multe 
și vom încerca să le luăm pe 
rînd. Trei coș mare urmăresc 
I.S.B.-ul: înghețata pe băț, lucră
rile edilitare șl tarabele O.C.L. 
Dacă, în problema lucrărilor edi
litare sint mai puține de spus 
ele fiind de neînlăturat, în 
ceea ce privește celelalte două as-< 
pecte acestea presupun discuții. 
Adeseori în presa noastră centra-

Muzeul de artă plastică de la lași
In Palatul culturii din Iași s a funcționa în palat. Sînt aici peste 

deschis muzeul de artă plastică, 400 de picturi aparținînd școlilor 
primul din cele 5 muzee care vor franceză, flamandă, olandeză, spa

niolă, italiană și pictorilor romîni: 
Panaiteanu, Aman, N. Grigorescu, 
Luchian, Andreescu, Vermont, O. 
Băncilă, C. Ressu, Steriadi, Pe- 
trașcu Pallady, Tonitza, Iser etc., 
lucrări de grafică și sculptură. In 
cele 45 de zile de la deschidere, 
muzeul de artă plastică a fost vi
zitat de aproape 10.000 persoane 
din țară precum și de oaspeți de 
peste hotare în trecere prin Iași, 

în prezent se fac pregătiri în 
vederea deschiderii în Palatul cul
turii a muzeului etnografic al Mol
dovei. Acesta va fi amenajat în 
9 săli și va cuprinde un material 
bogat ilustrînd meșteșugurile și 
industria casnică care s-au dezvol
tat pe pămîntul Moldovei, tipuri 
de sate și locuințe, tehnica con
strucțiilor și arhitectura caselor 
din Moldova, diverse obiceiuri și 
creații artistice ale moldovenilor.

Pînă la începutul anului 1958, 
în Palatul culturii din Iași se vor 
mai deschide muzeul de istorie, 
muzeul de științele naturii și mu
zeul politehnic al Moldovei.

noastre. Dacă marea majoritate a 
cetățenilor respectă munca aces
tora, respectlndu-și totodată și 
propria lor persoană, sint cetă
țeni care In pofida tuturor apelu
rilor continuă să manifeste o con
damnabilă lipsă de educație so
cială. Ne-ar interesa în această 
privință părerea cetățeanului An
ton Pîrvulescu din strada Arșice
lor nr. 45, care a considerat cel 
mai indicat loc pentru a-șl goli 
un coș plin de resturi trotuarul 
din bulevardul Tolbuhin, sau tine
rii Virgil Brădișteanu și Moise 
Perf de la Trustul de construcții 
nr. 1 care după ce s-au ospătai 
pe iarbă in Parcul Libertății au 
lăsat • murdărie greu de imagi
nat. Intr-o situație asemănătoare 
se găsesc unii locuitori din stră
zile Războieni, Fundeni, Bărbu- 
lescu Tei (din jurul intrării la 
ștrand) care fără pic de bun simț 
aruncă tot felul de gunoaie In 
stradă, la voia întimplării.

Menfinerea curățeniei Capitalei 
cămine o obligate majori a fie
cărui cetă/ean. Este necesară 
crearea unei opinii tmpotriva a- 
celora care din rea voință sau ne
glijentă nu păstrează curățenia 
orașului. In același timp este ne-

pliatei pe care pot fi văzute ta*  
rabe de vînzare în genul celor, 
de la Moși. O trăsătură caracte
ristică a acestora (în cazul de 
față ne referim la cele ce desfac 
produse alimentare) este aceea 
că se dă prioritate desfacerii în 
stradă a produselor ce creează 
murdărie în magazine (ouă, pește 
etc.). Cităm doar cîteva exemple : 
Alimentarele din strada „Vasile
Lascăr (fără excepție) „Carnali- cesari aplicarea drastică a legi- 
ment-ul“ și „Alimentara*  din lor și dispozițiilor In vigoare de 
piața 1848 șl multe altele. Cornii către organele sanitare ale sfatu- 
tetul executiv al Sfatului Popular rilor populare raionale, precum și 
al Capitalei are datoria să tem
pereze, printr-o decizie, zelul au 
celora ce nu vor să înțeleagă ci 
Bucureștiul nu este un tîrg.

In ceea ce privește înghețata 
pe băț și ea constituie o sursă 
permanentă de murdărie. Propu
nem tovarășilor de la organiza
țiile comerciale ale Capitalei si 
studieze posibilitatea ca îngheța
ta să se vîndă intr-un ambalaj 
oomestibil.

Apel cetățenilor
In fiecare zi, zeci de mașini șl 

sute de oameni muncesc pentru 
menfinerea curățeniei Capitalei

de către cele ale Sfatului Popu
lar al Capitalei.

Bucureștiul 
poate deveni 
mai curat, și în 
această direcție 
un cuvînt greu 
îl au de spus 
și organizațiile 
U.T.M. — căro
ra le revine o- 
bligația educă
rii tineretului în 
spiritul dragos
tei pentru cură
țenia orașului 
în care trăiesc. 
Ce părere aveți 
tovarăși ute-t 
miști ?
E. PITULESCU

Nol cinematografe 
sătești

De curînd, în alte 29 de cămine 
culturale din țară au luat ființă 
cinematografe sătești. Noile cine
matografe au fost Înzestrate cu 
modernele aparate de proiecție ro- 
mîneștl „Tehnocin-16“ pentru fil
me pe bandă Îngustă. Cu acestea, 
numărul cinematografelor sătești 
pentru film pe bandă îngustă ale 
căminelor culturale din țara 
noastră a crescut la 1019.

In următoarele luni este pre
văzută înzestrarea cu aparate de 
cinematograf pentru filme pe 
bandă îngustă șl a altor nume
roase cămine culturale din țară. 

(Agerpres)

ii

A.

In curînd 
vom publica romanul 
științifico — fantastic
„Robînsonn

cosmîc ■ "

I.
de

M. Ștefan și 
Radu Nor

ori, în schimb corijenții, care nu 
intră în maturitate acum, participă 
la ore cu o conștiinciozitate ce de
notă înțelegerea situației dificile 
în care se află.

Folosesc o pauză între două ore 
de pregătire pentru o discuție cu 
elevii. Mi se pare interesantă con
fruntarea opiniilor acestora cu 
cele ale p< 
timizi, 
rînd 
(vestea 
tor a determinat-o) înlesnește 
afirmarea unor păreri interesante. 
Virgil Spulber îmi satisface curiozi
tatea. Pentru el, orele de pregătire 
au o importanță pe care personal 
o subliniază cu frecvența regulată. 
In timpul anului situația lui la 
învățătură a fost foarte bună. In 
prezent, după orele de perseverent 
studiu individual făcut acasă, sim
te nevoia orelor de pregătire în 
care, sistematizările de materie sub 
supravegherea profesorilor, reușesc 
mult mai bine. Dacă frecvența nu 
e foarte bună, argumentează Vir
gil, elevii cu situația mediocră, 
„suficienții1* sînt vinovați. Ei lip
sesc. Două nume concludente: 
Gheorghe Știubei, Ion Cruceanu 
— sînt la a doua zi de lipsă. Vir
gil răspunde temerilor mele: la 
aceste ore, profesorii lucrează fără 
preferințe, cu întreaga clasă în a- 
ceeași măsură, evitînd posibilitatea 
plictisirii vreunui elev.

Interlocutorul meu gîndește ma
tur. Arată pasionat și conștiincios, 
sincer revoltat împotriva leneșilor 
și pasivilor. Merită toate mulțumi
rile pentru amănuntele furnizate. 
In discuția noastră a numit un 
coleg, foarte pasiv și indiferent la 
orețe de pregătire, Paul Luca. Ar 
fi interesantă o discuție cu acesta. 
Să o începem. Tovarășul Luca ?.'..

O privire vag ironică, puțin șme
cheră, ni se adresează ridieîndu-se 
în bancă. Tovarășul Luca recunoaș
te cu exagerată sinceritate că pînă 
acum, la orele de pregătire, a fă
cut prezență fără studiu individual 
prealabil. Justificarea ? Zîmbește 
semnificativ. Un zîmbet echivalent 
cu un autoelogiu. „Am o pasiu
ne", recunoaște senin. Foarte bine. 
Are o pasiune. O aflăm curînd : 
radiofonia. A construit singur cî
teva aparate de recepție cu 2-3 
lămpi. Lucrează zile întregi fără 
să simtă oboseala, fără nevoia re- 
pauzării. Din cînd în cînd mai și 
repară aparate de radio, uneori 
gratis, alteori... Curios să știu, ce 
drum își alege în viață un om cu

opii
jedagogilor. La început 
răspund precipitați. Cu- 
atmosfera înseninată 
că nu sînt inspec-

verificate aptitudini, l-am între
bat.

„Nu știu* 4 — răspuns laconic^ 
Mi se părea neverosimil, mi se pă
rea o glumă, o încercare de glu
mă. Deși zîmbea, răspunsul se 
voia serios. Cum nu știi ? Nu 
te-ai gîndit ? Ce sînt părinții, ei 
nu te-au sfătuit ?

— Părinții mei sînt profesori. 
Nu-mi prea place să discut cu ei... 
Aș vrea să cunosc lumea. Marina 
comercială mi se pare potrivită 
dorințelor mele. O profesiune de 1 
aventură și destul de romantică.

— Părinții știu ? Ce-au spus ?, ,
— Să mă mai gîndesc...
— Și te-ai mai gîndit ? La ra

diofonie, nu ?
— Poate... am să văd, am timp-a 

Nu e grabă...
Convingerile lui, cu mici excep

ții, au valoare de general. „Am să 
văd, am timp... nu e grabă**...

Identic sau asemănător, mi-au 
răspuns mulți elevi din clasă. Pă
rinții și dirigintele, spre nedumeri
rea mea, n-au făcut nimic pentru 
a evita asemenea răspunsuri. Pă
rinții lui Luca, — deși situația 
materială nu le-a impus — își lasă 
copilul să se ocupe cu repararea 
aparatelor de radio pentru asigu
rarea unui venit frumușel și nu in
tervin cu nimic, în afara unui vag 
„mai gîndește-te“ pentru orienta
rea copilului în viață. Problema mi 
se pare esențială, vitală. Copiii 
n-au fost ajutați, n-au fost îndru
mați să-și găsească ținta, scopul, 
finalitatea. Pentru ei, maturitatea 
a devenit un scop în sine. Fals. 
Nepermis de fals. Diriginta clasei, 
tovarășa Liuba Pînzaru, plină de 
bune intenții a făcut după spusele 
copiilor „o prelucrare despre ches
tiile astea" (adică despre orienta
rea profesională).

E revoltător. Aproape o clasă 
întreagă — dezarmată în fața 
vieții. Diriginta n-a întrebat 
niciodată, nici un elev, ce 
vrea să facă, cu ce vrea să se 
ocupe la terminarea școlii. Toți vor 
diploma. învață pentru diploma, 
sînt prezenți pentru diplomă, iau 
note pentru diplomă. Mai departe 
nu văd, nu știu ce-i așteaptă. Sînt 
convins că diriginta nu cunoaște, 
n-a auzit niciodată răspunsul „NU 
ȘTIU**  al lui Nichita Rolică, la în
trebarea ce va face după obține
rea mult rîvnitei diplome. Părinții 
lui Rolică, oameni simpli, munci-

VALEFJU LAZAROV
(Continuare tn pag. 2-a)

Tabere de elevii
In gospodăriile agricole de stat
De curînd, la Școala medie 

nr. 1 „Nikos Beloiannis“ din 
Timișoara a avut loc o adunare 
generală deschisă a organizației 
de bază U.T.M. La ordinea de 
zi, un singur punct: „Cum 
vom petrece vacanța de vară?" 
Tov. Emil Milin, directorul 
școlii, profesorii și diriginții au 
cinstit cu prezența lor adunarea 
elevilor.

Referatul a fost foarte scurt: 
Walter Bernath, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. a 
școlii a arătat celor din adunare 
că elevii din clasa VIII-a A 
și-au manifestat dorința să 
meargă în timpul vacanței în- 
tr-o tabără la o gospodărie a- 
gricolă de stat pentru a aj-uta 
la muncile agricole de vară.

Discuțiile au fost fructuoase. 
Un număr foarte mare de elevi 
și-au exprimat dorința de a 
merge în taberele ce se vor or
ganiza pe lingă gospodăriile a- 
gricole de stat.

lată numai un scurt bilanț al 
adunării. Toți cei 35 de elevi 
ai clasei a VIII-a A s-au înscris 
pentru tabără. Vrem să men
ționăm că această clasă, a 
VIII-a A, are situația cea mai 
bună la învățătură din școală. 
Din clasa, a IX B s-au înscris 36 
elevi. Aceste două clase vor 
forma o tabără de elevi la 
G.A.S. Buziaș. De la secția spor
tivă a școlii, s-au înscris 33 e- 
levi, care vor forma o tabără 
la G.A.S. „Scînteia“ din Ut- 
viniș, raionul Arad.

S-a hotărît ca durata unei 
serii în tabără să fie de 20 de 
zile. Zilnic ei vor presta 4 ore 
de muncă la recoltatul și treie
ratul păioaselor, la îngrijirea 
fermelor de animale și păsări, 
precum și la întreținerea grădi- ; 
nilor de legume și zarzavaturi < 
a livezilor, viilor etc. <

Pentru munca pe care o vor i 
presta, gospodăriile de stat îi 1 
vor retribui pe elevi după ta- 1 
riful în vigoare.

t Cu o parte din acești bani, 
elevii vor organiza excursii, în 
cele mai frumoase locuri ale 
țării.

In timpul cit vor sta în ta
bără elevii își vor putea petrece 
plăcut timpul liber... Vor orga
niza excursii de studii în îm
prejurimile satului, vor strînge 
plante, insecte, roci, cu care să 
îmbogățească laboratoarele și 
muzeele școlilor, vor citi, vor 
pregăti festivaluri etc.

Hotărîrea elevilor Școlii me
dii nr. 1 „Nikos Beloiannis" a 
avut ecou și la celelalte școli 
de cultură generală din Timi- 
Îoara. La chemarea la întrecere, 
insată în adunarea generală și 

adresată elevilor din orașul Ti
mișoara, au răspuns pînă acum 
Școala medie nr. 3 „Eftimie 
Murgu", Școala pedagogică cu 
limbă de predare germană, 
Școala medie nr. 7 și altele.

După adunare, elevii Școlii 
medii nr. 1 „Nikos Beloiannis‘* 
au și început pregătirile de ple
care. Activitatea lor va fi, după 
cum se vede, bogată. Elevii 
vor munci, se vor distra și o- 
dihni și-i vor ajuta pe țăranii 
muncitori să ducă o activitate, 
culturală mai intensă.

Acum prima serie, după ce 
și-a terminat practica obliga
torie, a plecat în G.A.S. Aș
teptăm rezultatele.

Asemenea tabere de elevi, 
care să-și desfășoare activitatea 
în timpul vacanței în G.A.S., 
s-au format aproape în toate 
școlile medii din țară. Sute și 
mii de elevi au răspuns che
mării organizației de a ajuta, 
în lunile de vîrf a muncilor a- 
gricole, gospodăriile de stat 
care au nevoie de forțe de 
muncă. Faptele, dovedesc că 
elevii școlilor noastre sînt edu
cați în spiritul îndatoririlor lor 
patriotice și că aceștia nu-și 
precupețesc efortul cînd este 
nevoie de munca lor.

C. BUCUR

Din
frumusețile
PATRIEI

Un aspect din Tg. Mureș
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Pregătiri pentru 
transportul recoltei

Ceferiștii de Ia reviziile de va
goane lași, Socola, Mărășești, 
Pașcani și Ițcani trebuie să pre
gătească pînă la 1 iulie a.c. 1.800 
vagoane pentru transportarea re
coltei. Organizindu-și bine mun
ca, ei au etanșat pînă la 20 iunie 
1.100 vagoane pe care au aplicat 
inscripția „Bun pentru cereale 
1957“. La revizia de vagoane So
cola echipa condusă de maistrul 
Aristide Anania a etanșat toate 
cele 350 vagoane planificate.



NOI MAȘINI 
realizate de industria

ROM1NEASCA

Zilele trecute am fost oaspetele 
mecanizatorilor de la S.M.T. Ino- 
tești, regiunea Pioești. Am găsit 
la ei frămintarea proprie ajunu
lui de sărbătoare. Și nu greșesc 
cu nimic: se apropie sărbătoarea 
recoltei.

Dintre cei ce roboteau pe între
cute, lipseai numai dumneata to
varășe inginer Pietroiu loan. 
Erai plecat in concediu cu toate 
că controlorul mecanic al stațiu
nii este acum mai necesar, mai 
indispensabil ca orieînd. Am mai 
aflat despre dumneata cu acest 
prilej lucruri care m-au revoltat. 
Ți le spun, pentru că de la veni-

area dumitale aici, nimeni nu 
găsit cu cale să facă aceasta.

Ai venit in stațiune acum 3 
luni, transferat din regiunea Ba
cău. La început, se părea că vei 
fi de folos. Dar după citeva zile 
te-ai plictisit de muncă și ți-ai 
căutat „ceva mai ușor". Ai încer
cat să-ți ajungi scopul prin lin
gușeli, bîrfindu-1 față de directo
rul stațiunii pe inginerul Zăines- 
cu loan, mecanicul șef. Ai fost 
insă pus la punct, intențiile fiin- 
du-ți sezisate. Apoi ți-ai mutat 
centrul preocupărilor la Mizil, 
unde ai cunoscut o fată, o func
ționară. l-ai vorbit frumos și fata 
a început să te iubească. Ai pro
fitat rușinos de sentimentele ei. 
Ai mințit-o repetindu-i zilnic „că 
o iubești, că vă veți căsători41. Dar 
tocmai cînd fata începuse să-ți 
ceară cu mai multă insistență 
respectarea angajamentelor, ne
dorită, nechemată și-a făcut apa
riția soția dnmitaie care a aflat 
totul. Cearta n-avea rost. Cele 
două femei au înțeles cine era vi
novat, Umilită, îndurerată, dezi
luzionată, urindu-te dar răzvră
tită și împotriva ei înșiși, fata 
s-a reîntors la vechea-i locuință.

Trecind peste durerea fe
meii care încredințase conviețui
rii voastre întreaga ei fericire, 
te-ai arătat — de necrezut! — 
supărat. Ai luat primul tren și ai 
plecat in stațiune. Tot cu o min
ciună ai reușit să obții o cameră 
liberă in localul stației C.F.R. 
Inotești.

Cit regretă șeful gării înțelege
rea pe care ți-a arătat-o. Judecat 
de organele C.F.R. pentru locuin
ța degradată de dumneata, are 
de plătit o imputație de 3.000 lei. 
Vecinii ți-au imprumutat diverse 
lucruri pe care nu le-ai mai ina-

poiat și nici nu le-ai plătit. Fapte 
asemănătoare ai comis și în sta
țiune. Trimis să supraveghez! des
cărcarea unor cultivatoare, ai 
spart lăzile însușindu-ți trusele de 
scule.

Cum însă decepțiile celor care 
ți-au acordat încrederea se în
mulțiseră prea mult, ai socotit că 
cel mai nimerit lucru e să dis
pari un timp. Ai obținut un con
cediu și... ai șters-o! Era și tim
pul... Cei din brigada 13-a se re
voltaseră pentru faptul că ai ridi
cat, în contul lor și pentru uzul 
personal alimente de ia magazie ; 
brigadierul Andrate Ion șl alții, 
revendicau datorii neachitate, iar 
colectiviștii de Ia Baba-Ana re
clamau plata unor alimente pe 
care ți le vinduseră.

Cum ai ajuns pînă aici ? Fapt 
este că la S.M.T. Inotești ai gă
sit un teren „minunat* 4 pentru ac
tivitatea dumitale. De la prima 
greșeală căreia directorul stațiu
nii, tov. Ripă Constantin, nu i-a 
acordat Ia timp importanța, cu
venită, și pînă la plecarea in a- 
cest „concediu**,  colectivul stațiu
nii te-a privit îngăduitor, lăsîn- 
du-te să-ți faci de cap. Nimeni nu 
a găsit cu cale să se ocupe de 
viața dumitale, de origina greșe
lilor pe care le făceai. Acest fel 
de a privi a culminat atunci cind. 
Ia reclamațiile celor din brigada 
13-a conducerea a soluționat in
cidentul reținindu-ți valoarea ali
mentelor. Simplu... Dar atitudi
nea, mentalitatea dumitale con
trară celor mai elementare re
guli de conduită morală, faptul 
că dumneata inginer, ai încercat, 
prin înșelăciune terfelindu-ți 
demnitatea să furi banii tracto
riștilor, la toate acestea nu s-a 
gîndit nimeni, toate acestea n-au 
deranjat pe nimeni.

★
Sînt multe lucruri în comporta

rea morală a inginerului Pietroiu 
care nu implică numai răspunde
rea Iui proprie. Să luăm, de pil
dă, relațiile dintre el și soția sa. 
Socotesc drept trăsătură caracte
ristică tinerelor căsnicii lupta co
mună împotriva lipsurilor fiecă
ruia dintre soți. Viața în comun 
oferă un minunat prilej de 
noaștere profundă reciprocă, de 
cultivare a frumosului și a *“* 
ce-i bun în fiecare din cei 
Cum se poate explica atunci

cu-

tot 
doi. 

că 
soția inginerului Pietroiu nu a

Solemnitatea
La Prezidiul Marii Adunări 

Naționale a avut loc vineri Ia 
amiază solemnitatea înmînării 
titlurilor de „Artist al poporului 
din Republica Populară Romînă*.  
„Maestru emerit al artei din Re
publica Populară Romînă**,  „Ar
tist emerit al Republicii Populare 
Romîne“, precum și conferirea 
Ordinului Muncii, unor oameni de 
artă și altor lucrători din dome
niul culturii.

La solemnitate au participat 
tovarășii : dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, A. Bu- 
naciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Con-

unor decorări
stanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămintu'.ui și Cul
turi, C. Baraschi, membru cores
pondent a! Academiei R.P.R.. Ion 
Irimescu, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici, Corneliu Baba, 
Ion Marin Sadoveanu. directorul 
teatrului Național „I. L. Cara- 
giale”, Jules Cazaban și alți oa
meni de artă și cultură.

Tovarășul dr. Petru Groza a 
felicitat călduros pe cei distinși 
cu înaltele titluri și ordine urin- 
du-le îndelungată și rodnică acti
vitate.

Din partea celor distinși au 
mulțumit Ion Jalea, Ladisiau 
Grof, Florica Muzicescu și Vic
tor Mono Ciacanica.

Gheața a fost spartă

Baschetbaliștii romîni au întrecut

Proiectanții și constructorii de 
mașini de la „Menajul" din Cluj 
au realizat pentru prima oară in 
țară mașina electrică de spălat 
vase. Noua mașină poate spăla, 
clăti și usca intr-o oră 1.000-1.200 
farfurii de mărime normală, 2.8C0 
pahare sau un mare număr de 
cuțite, furculițe etc. In același 
timp mașina dezinfectează vasele 
prin aburire la o temperatură de 
iOO grade C.

Prima serie de mașini electrice 
de spălat vase pe care muncitorii 
uzinei le montează acum vor lua 
curind drumul cantinelor, restau
rantelor, spitalelor și altor 
tați cu mari bucătării.

cunoscut năravurile soțului ei ? 
Și dacă le-a cunoscut, de ce le-a 
tolerat ajunglnd pînă acolo, 
cit să treacă și peste cele petre
cute la Mizil ? Unii vor spune: a 
vrut să-și salveze căminul! Nu ! 
In felul acesta nu și-a apărat ci 
și-a subminat căsnicia. Greșelile 
soțului ei, atît față de dinsa cit șl 
față de societate, arată că poartă 
și ea vina pentru cele intimplate.

Acum, după ce inginerul Pie
troiu a plecat — așa cum am __________ _____ , _ ___
mai spus — toți au început să-i! Romine a aprobat un nou regu 
vadă lipsurile limpede, pînă in lament al operațiilor de casă pri- 
adincul lor. Dar pînă acum, de Ia vind încasările și plățile in nu- 
director la muncitor, toată lumea ' merar ale instituțiilor, intreprin- 
s-a mulțumit să înregistreze me
canic faptele fără să ia vreo ati
tudine. Conducerea a încercat să 
cocoloșească lucrurile Iar mecani
zatorii au tăcut, poate pe același 
motiv : este inginer! Nimeni nu 
s-a ridicat să-1 oprească, să-l ju
dece, să încerce a-l îndrepta. Oare 
nimeni dintre cei in mijlocul că
rora a muncit inginerul Pietroiu 
nu s-a simțit jignit de faptele a- 
cestuia ? Și nu a gindit nimeni că 
purtarea sa umbrea întregul co
lectiv? Dar in cazul cind toate 
încercările de îndreptare ar fi dat 
greș, nimeni nu s-a gindit că se 
puteau lua și măsuri drastice ? 
Dar dacă i s-ar fi arătat oare 
deschis prăpastia către care se 
îndreaptă, ar mai fi ajuns pini la 
marginea ei ?

Organizația U.TJL vinovată și 
ea de aceste lipsuri nu l-a „de
ranjat- pe inginerul Pietroiu nici 
pentru a-I întreba dacă este ute- 
mist sau nu. Pen-ru comportările 
sale nedemne, rușinoase, inginerul 
Pietroiu trebuie să răspundă. Dar. 
după părerea mea, pentru tot ceea 
ce a făcut d, mai răspund și 
alții. Și, mă gîndesc tocmai la 
caracteristica principală a vieții 
noastre: răspunderea colectivului. 
Iată pentru ce, la fel de vinovați 
cu inginerul Pietroiu, sînt toți cei 
care l-au lăsat să greșească, cei 
care prin atitudinea lor de nepă
sare l-au ajutat să greșească de 
la început și pină Ia sfirșit

în-

INFORMAȚII

uni-

Consiliul de Miniștri al R.P

' derilor și organizațiilor de stat. 
] cooperatiste și obștețtt

Regulamentul prevede in afara 
normelor de eiectuare a incasă- 

I rilor și plăților in numerar, cele 
i care privesc acordarea și decon- 
I tarea avansurilor în numerar, ți
nerea registrului de casă și pă
strarea banilor, revizia casei și 
controlul respectării discipline 
de casă.

SOFIA (prin telefon).
în fiecare zi, de dimineață și 

pînă seara tirziu, mii și mii de 
cetățeni ai Sofiei iși dau întîlnire 
pe stadioanele Levski și Municipal 
din capitala Bulgariei, pentru a 
urmări partidele turneului prelimi
nar al campionatului european de 
baschet masculin.

Vlnătoarea de autografe se des
fășoară intens In fața stadionului 
Levski. Francezii, care slnt in po-

sesia celui mai înalt jucător, J. 
Claude Lefebvre (2,18 m.) sînt 
In centrul atenției. O grămadă 
de puștani în pantalonași scurți 
cu o înghețată într-o mină și cu 
un carnețel in alta, i-au asaltat 
pe baschetbaliști. Oaspeții și-au 
făcut repede prieteni. Fetele și bi

Relatările trimisului

Ing. MARCEL GAVRILESCU

♦
Asociație: czmef- 
din R.P. Roafnă. 
a a sosit in Cap:- 
e de oameni de 
condusă de prof 

. rector a! Institn-

Gara de Norf. 
au fost sa’.cta;: 
ti ai Asoc.i'e. 
știință din țara
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Loto Central i-= 
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în pragul examenului
de MATURITATE

agricoli. an lăsat pei tori agricoli, au lăsat pe seama 
fiului alegere*  dramului în viață.

; Firesc, fiul a așteptat o îndrumare 
' și nefiiad deot un e!e*-  mediocru 
! (pentru care mediocritate râspunCe 
cu un laconic -deh !*)  așteaptă și

1 acum îndrumarea— Ei, și dac â nu. 
se va întoarce cu diploma acasă. 
urmînd să mai „vadă el-—

M-au surprins plăcut, ca o notă 
aparte, două figuri: Ion ChkmHți 
și Nicolae Olaru. Cm o singură re
zervă : par excesiv preocupați de 
propria lor persoană. Maturitatea, 
perseverența ea care s-au pronun
țat pentru viitor, finalitatea care au 
dat-o muncii lor, ii obligă să-și 
stimuleze colegii, să nu-i neglijeze

ortq pe
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Fac munca
Colectivul cabinetu

lui tehnic de la depoul 
de locomotive C.F.R. 
Craiova desfășoară o 
susținută activitate in 
direcția măririi numă
rului de inovații și 
raționalizări. Pe 
mestrul I al anului 1957 
s-au Înregistrat 92 de 
propuneri de inovații 
dintre care au fost apli
cate 36, respinse 23, iar 
33 se află în curs de 
perfecționare, 
inovațiile aplicate 
cursul trimestrului 
1957 — s-au plătit re
compense in valoare de 
18.000 lei. Cele mai 
multe inovații au fost

tri-

Pentru 
in 

I

mai ușoara
propuse de tov. Nicolae 
Tudora și Ilie Grigore. 
Preocuparea colectivu
lui de tehnicieni față 
de bunul mers al pro
ducției crește de la o 
zi la alta. Sute de vo
lume de cărți existente la 
biblioteca tehnică stau 
la dispoziția inovatori
lor și sînt citite de un 
număr tot mai mare de 
muncitori fruntași în 
producție ca Ilie Dalcea, 
Ion Pifel și mulțl alții 
care se străduiesc să 
ușureze eforturile mun
citorilor.

rile sînt acum pe sfîr- 
șite. Înzestrată cu ma
șini și utilaje sovietice 
filatura va avea o ca
pacitate de producție 
de aproximativ 3.000 
tone cînepă fuior, anual. 
Tehnicienii și inginerii 
sovietici printre care și 
Sîciov Boris Alexeevici 
precum și inginerii ro- 
mini Grigori Ungurea- 
nu, Vasile Rusu și Gh. 
Zaharia muncesc cu 
multă dragoste pentru 

filatura să intre cit

s-a

mai curind in funcțiune. 
Lucrările de montaj 
sînt aproape terminate 
iar unele mașini și-an 
început rodajul.

De asemenea
montat primul grup e- 
lectrogen Ia uzina elec
trică.

In curind orașul nos
tru se va mîndri cu o 
nouă fabrică: filatura 
de cînepă.

RADU MARIN

Tabăra pionierilor 
și școlarilor gălâțeni

Anul acesta, în fru
moasa 
munte 
sănătate 
sociale a Sfatului popu
lar regional Galați, va 
organiza o tabără pen
tru pionierii și școlarii 
de 7—14 ani.

Stațiunea cuprinde 17 
vile confortabile așe
zate intr-un frumos parc 
natural situat la poalele 
muntelui, acoperit de 
păduri de brazi și fagi.

0 uzină electrică pro
prie va lumina întreaga 
tabără. Clubul, stația

de 
secția

localitate 
Soveja,

și prevederi

de radioamplificare 
excursiile ce se vor or
ganiza de către cadrele 
didactice și instructorii 
superiori de pionieri vor 
face plăcută odihna ti
nerilor vlăstare.

Tabăra va fi deschisă 
la 1 iulie, in două serii 
a cite o lună vor veni 
aci aproape 400 de copii 
ai oamenilor muncii din 
regiune.

Pregătirile în vederea 
primirii copiilor au și 
început.

I. CENUȘA

O nouă filatură de cînepă
Fălticeni. Altădată un 

tlrg al negustorilor și 
speculanților rătăcit 
undeva pe meleagurile 
Moldovei, devine azi un 
adevărat oraș.

Nu mult după termi
narea combinatului fo
restier „A V-a aniver
sare a R.P.R." a înce
put construcția unei fi
laturi de cînepă. Lucră-

* La 20 iunie a Început la 
Varșovia un mare concurs inter- 
național de călare ja care parti*  
espâ 40 de sportu.i d:n R P- Po
lonă, Italia, R. D. Germană și 
R. P. Romlaâ. In xooa de obsta
cole (1,40 m.) pentrj premiul 
.Mxiisteruiui Agncukurii*  victo
ria a revenit călărețului polonez 
Kob^k cu 32*  1 10 Reprezentan
tul R.PJL, Vasile Pindu, pe ca
tul Matador, a ocupat locul 3 cu 
țiapul de 32"B t0. Primii 14 că
lăreț clasați fu aceasta probă 
s-au avut pecafizări.

M.'ano

» Intr-an meci internațional 
de fotbal, coatind pentru preli- 
■huriile campionatului mondial, 
iei ia Bogota ecNpa Paraguayu
lui a im ins ca 3—2 echipa Co- 
lambiei.

* Ca iri'.eful anei reuniuni 
ddisu care a avut ioc la 20 iu-

■eiodromul ..Vigorellif din 
campionul mondial In

vot» de urmărire. Messina (1ta
xa i a siaeidt un nou record 
•suna-al la curta de 5000 m. rea- 
-z.nd timpml de 6"05" (medie o- 
-srd 49315 tan./. Vechiul record 
■nadir er< do 6'05~3 10 și aoer- 
:.sea loou&ucd Angeio Sevilla.

♦ D.x:-.:ci va avea loc la 
Movrova fatf’jrirea fnternaVonalâ 
«e foftaf iictre echipele se!«Ho- 
nate a> L Jt-iSL și R P. Po
lone ctrcthtd pentru preliminariile 
caaap-.onaolni mondial (grupa 
Vl-ai. In vederea acestui meci 
echipa nsietich și-a încheiat pre- 
gitlrile. Din echipă nu vor lipsi 
eunoscutii internaționali Iașin, 
Knznejov, Netto, llin și Tatușm.

Returul acestpi joc se va desfă
șura la 20 octombrie la Varșo
via.

tema

* Fostul recordman mondial de 
fond Emil Zatopek iți va tace re
intrarea in echipa R. Cehoslova
ce cu prilejul imilnirii internațio
nale de ac.etism care va avea loc 
in zilele de 29 și 30 iulie la Kra- 
cocia cu echipa reprezentativă a 
R. P. Palane. lut^ek ua eonatr- 
ra ’-n v'dte.e de 5M0 șl IC.000 m.

♦ Ciclist ul ftaiiaa Fornara a 
ciștigat ediția din acest an a Tu
rului Elveției, realizind de-alun- 
gui a peste 1300 km. timpul de 
44h 32’16". Pe locul doi s-a cla
sat Sorgelos (Belgia), eu 44h 
33*3/  , urmat de elvețianul Me- 
ressi In 44h 58'.

Ultima etapă a competiției, cea 
de a 8-a. Vaduz-Zfirieh, (192 km.) 
a revenit lui H. Muller (R. F. 
Germană) cu timpul de 511 30’51”.

nostru special 
la Sofia

feții Sofiei i-au cucerit acum pe 
francezi, italieni, pe rom ini, pe fin
landezi. Locul intii la preferințe 
il dețin, după cit se pare, rom inii. 
Jucătorii noștri ridică stadionul 
in picioare și smulg valuri de 
suspine cind pierd coșuri gata fă
cute. Nu-i nevoie de un sondaj 
prea adine pentru a-ți da seama 
ci, Îndată după bulgari, baschet- 
ballștii romîni dețin inimile sofio- 
ților.

Dar iată că este ora 18 șl a 
început partida dintre Belgia și 
Rominia. Rominii iau un start 
slab. Curind scorul devine 11—15 
și belgienii atacă mereu. Scorul

devine 23—23. Băieții noștri 
conducerea la 30-25. Contraatacu
rile belgienilor ii prind adesea pe 
picior greșit. Dar la pauză rezul
tatul ne este favorabil: 32—28. 
Scorul evoluiază, Nagy e numai 
apă. Costescu, foarte activ, mun
cește mult. Mai sînt 10 minute. 
Scor 46—37. Cu 5 minute înainte 
de sfîrșit, scorul devine 50—44 
Partida se încheie cu victoria noa
stră la 57—45.

Alte rezultate:
Turcia—Austria 80—57 ; Ceho

slovacia—Spania 71—37; Iugo
slavia—Scoția 94—39; Unga
ria—Finlanda 50—39 ; Franța— 
R. F. Germană 83—39; U.R.S.S.— 
Polonia 83—71 ; Bulgaria—Italia 
pînă la ora cînd transmit 39—17. 
Mîine echipa R.P.R. întîlnește e- 
chipa Finlandei.

M. ZON1S

Boxeri romîni 
și francezi 

se întîlnesc 
la 29 iunie
comun acord comisia cer 
de box împreună cu fedt 
franceză de specialitate a 
de acord ca întîlnirea ir 

ternațională de box dintre echi
pele reprezentative ale R. P. Rc 
mine și Franței să aibă loc la 2 
iunie la București și nu la 30 ic 
nie cum se anunțase anterior. Me 
ciul va avea loc pe stadionul R( 
publici!. In cursul zilei de ieri ar 
trenorii echipei au alcătuit Iote 
definitiv al pugiliștiior noștri car 
cuprinde pe Pulu Nicolae (mus 
că),Constantin Gheorghiu (cocoș] 
Iosif Mihalik (pană), Miha: 
Trancă (semiușoară), Iosif Demt 
ter (ușoară), Dănilă Done (ușoj 
ră), Ilie Dragnea (semimijlocie] 
Nicolae Linca (mijlocie mică), Du 
mitru Gheorghiu (mijlocie), Gheoi 
ghe Negrea (semigrea), Dumitr 
Ciobotaru și V. Mariuțan (grea]

Atleți juniori, atenție!
Simbătă după amiază și luni 

dimineață se va desfășura pe 
stadionul Tineretului, campiona
tul republican individual de atle
tism pentru juniori — faza pe 
Capitală. Se vor întocmi clasa
mente pe raioane, numai concu- 
renții clasificați puțind lua par
te la finala campionatelor repu
blicane care vor constitui 
criteriile de selecție pentru viitoa
rele întilniri internaționale ale 
juniorilor.

Luptători finlandezi 
la București

După cum s-a mai anunțat, 
echipa de lupte a Asociației spor
tive muncitorești TUL-Finlanda 
va susține in țara noastră două 
întilniri prietenești. Luptătorii 
finlandezi vor evolua simbătă în 
Capitală pe terenul Știința în 
compania echipei Energia Bucu
rești. Revanșa acestei partide va 
avea loc la 25 iunie la Sinaia.

Din echipa oaspeților fac parte 
valoroșii campioni ai Finlandei 
Peter Sardlund și iako Virta.

FOTBALIȘTII POLONEZI 
ÎNTREPRIND UN TURNEU 

IN EXTREMUL ORIENT
I In luna noiembrie din acest 
an echipa reprezentativă de fotbal 

I a R.P. Polone va întreprinde un 
’.ung turneu în șase țări din Extre- 

: mul Orient Primele jocuri ale e- 
ohipei poloneze vor avea loc în 

j Indonezia, după care reprezenta
tiva de fotbal a R.P. Polone va 
juca în Australia, Noua Zeelandă, 
Birmania, Cambodgia și India. 
Este pentru prima oară cînd o 
echipă de fotbal poloneză va juca 
în aceste țări.

Handbalistele noastre în ajunul 
unor importante întilniri 

internaționale

■olanda Bala; și viitoarele el adversare

'« il

Atlete din 3 țări se întrec 
duminică la București 
Ne vorbește Dana Zatopkova

Stadionul Republicii va găzdui duminică o interesantă întîlnln 
de atletism cu participarea atletelor din trei țări: R. Cehoslovaca 
/talia și R.P.R. Se vor întrece ctte două atlete din fiecare tară Ic 
următoarele probe: 100, 200 și 800 metri plat, 80 metri garduri. 
4x100 m. ștafetă, lungime, înălțime, disc, suliță și greutate. La prot 
ba de 800 m. plat vor fi prezente numai atlete din R.P.R. și R. C*  
hoslovacă, Italia neavînd concurente pentru această probă. For
mația echipei R.P.R. este următoarea: 100 metri plat — Sicoe 
n....... °nn —Oțel, Buda

-, — ,,—--------„— Jelu, Pan-
Balaș, Mayer, suliță — Ditzl, Micloș, greutate — 

— Manoliu, Lucaci.

C. CRĂCIUN

1 din R. Vîlcea, învățătura teo- 
practica pe teren.
de matematici Mihai Vișinescu 
clasei a X-a B. în cadrul cercului 
măsurătorilor terestre trigonome- 

___ , .. .. enigme" care nu se puteau lămuri 
g în clasă atît de bine ca pe teren. In felul acesta se face o 
8 temeinică pregătire pentru bătălia cea mare — examenul de 
§ maturitate.

La Școala medie mixtă nr. 
retică se îmbină armonios cu

In fotografie : tov. profesor 
îndrumă un grup de elevi ai 
de matematici la efectuarea 
trice, explicînd diferite „i

l elev NICOLAE COSMESCU
8 Foto: EMILIAN BALANESCUo
/WoooooooooooooeooxiooooocoQoooeoooeooooooocoooooooQ  ooooooooooooooooooooooooooooocoooi

Intre 18 și 20 iu
lie va avea loc la 
Belgrad campionatul 
mondial feminin de 
handbal pe teren re
dus. La această com
petiție va participa și 
echipa reprezentativă 
a R. P. Romine. 
Handbalistele noas
tre se antrenează cu 
asiduitate pentru a 
se comporta la înăl
țimea așteptărilor. 
Din Iot fac parte Li
liana Borcea, Aurora 
Niculescu, Mariana

Jipa. Inge Gross, 
Ella Jecu. Antoaneta 
Vasile, Ella Țlcu și 
altele.

In cadrul celei 
de-a lll-a ediții a 

Sportive 
de la 
evolua

Jocurilor 
Prietenești
Moscova va _____
și echipa reprezen
tativă de handbal 
feminin a R.P. Romi
ne care deține titlul 
de campioană mon. 
dială. Dornice de a 
reprezenta cu cinste

titlul de 
ale lumii, 
tele noastre se pre
gătesc de zor.

Lotul recent alcă
tuit cuprinde pe 
cunoscutele jucătoa
re frina Nagy, Ca
rolina Răceanu, fose- 
fina Ugron, Au
rora Popescu, Aure
lia Sălăgean, Vic
toria Dumitrescu, 
Mora Wind, Elena 
Pădureanu, Elena 
Jianu și altele.

Ruse: 200 metri plat — Sicoe, Luță; 800 metri plat '— 'Oțc 
4x100 metri plat — Sicoe, Bardaș, Luță, Ruse, lungime —Bi 
deli, înălțime — p-,-- .... ..................
Roth, Velicu și disc ______ _______

Pentru a cunoaște părerea atletelor cehoslovace asupra Intilnirii 
de duminică ne-am deplasat la hotelul „Athenee Pallace". Ele co- 
horiseră. în hol așteptlnd plecarea pe stadionul , Republicii“ undi 
urmau să faci un antrenament. Am recunoscut imediat, printre ele 
cunoscuta recordmană cehă Dana Zatopkova căreia i-am solicitai 
citeva cuvinte asupra Intilnirii de duminică. Cu amabllitatea-i ca
racteristică, sportiva cehoslovacă ne-a făcut următoarea declara- 
,ie

„Am așteptat cu nerăbdare'această întîlnire dintre atletele romîn- 
ce, italience și cehoslovace și mărturisesc că-mi este greu să jac 
un pronostic asupra rezultatului intilnirii. Spun aceasta fiindci 
după părerea mea echipele care urmează să se întreacă sînt de forți 
egale, fapt ce va face ca lupta să fie destul de strinsă. Anul trecut 
in Italia, a avut loc o întîlnire similară. Atunci echipa noastră c 
avut satisfacția unei victorii. Și de data aceasta am dori ca victoria 
să revină echipei noastre. Trebuie să spun că întrecerea va fi ma, 
Ițrea pentru noi dat fiindcă echipa noastră este lipsită de aportu- 
atorva elemente de bază la sprint. înlocuitoarele lor, însă, sînt plini 
de dorința de a ciștiga, de a se afirma, astfel incit sînt convinși 
că vor lupta cu toată dirzenia pentru a suplini cu succes indisponi, 
bUitățile. In ceea ce privește proba de suliță la care voi concurț 
eu, vă asigur că mă voi strădui să obțin un rezultat cit mai bun"

Discuția cu Dana Zatopkova a 
fost întreruptă de antrenorul echi- /*  , f /I nf2x0^/-
pei cehoslovace care i-a amintit ,
că lotul trebuie să plece la antre- 
nament pe stadionul „Republicii1. ' .
Duminică le vom putea reîntîlni 
pe același stadion... y\(Zuj2, R

(BIStiMATOftItAFE)

PATRIA, V. ALECSANDRI - 
Richard al III-lea (ambele serii); 
Nava-școală pleacă în larg — RE
PUBLICA, PROGRESUL, LIBER
TĂȚII — Romeo și Julietta ; 
BUCUREȘTI, GH. DOJA, 1 MAI, 
ARTA — Stan și Bran student! la 
Oxford ; MAGHERU, ELENA PA
VEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE 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 
Chariot cu Charlie Chaplin (partea 
II), complectare comedia maghia
ră Masă așterne-te, și Munții Pl- 
rini; TINERETULUI — Garnizoa
na nemuritQare ; TIMPURI NOI — 
Vrăjitorul, complectare activitatea 
Crucii Roșii; GRIVIȚA - Cîndva 
la Paris.

(TIMPUL

Pentru regiunea București : Vre
me nestabilă în răcire ușoară, cu 
cerul variabil, parțial noros. Va 
ploua temporar sau sub formă de 
averse. Vînt cu ușoare intensificări 
din nord-est. Temperatura aerului 
în scădere, va fi cuprinsă noaptea 
între 14—16 grade, iar ziua între 
26—28 grade.

Pentru următoarele trei zile în 
țară: Vreme răcoroasă, în jumăta
tea de răsărit a țării, avînd un ca
racter mai nestabil la începutul 
intervalului. Averse de ploaie par
țial însoțite de descărcări electri
ce vor continua să cadă mai ales 
în estul țării. Local, în Moldova, 
grindină. Vînt potrivit din sectorul 
nord. Temperatura în scădere la 
încdput, apoi staționară. Minimele 
vor oscila între 8—18 grade, iar 
maximele între 20—30 grade.



In legătură cu problema rezolvării juste 
a contradicțiilor din rîndurile poporului

(urmare din numărul trecut)

4. Problema industriașilor 
și comercianților

In domeniul reformei orînduirii 
sociale din tara noastră, paralei 
cu cooperativizarea agriculturii și 
cooperativizarea industriei mește
șugărești, în 1956 a fost termina
tă de asemenea transformarea în
treprinderilor industriei si comer
țului particular tn întreprinderi 
mixte de stat-particulare. înfăp
tuirea atît de rapidă și încunu
nată de succes a acestei acțiuni 
este strîns legată de reglementa
rea de către noi a contradicțiilor 
dintre clasa muncitoare și bur
ghezia națională, ca contradicții 
din sinul poporului. Au fost oare 
rezolvate pe deplin aceste con
tradicții de clasă ? Nu, nu încă 
pe deplin. Va mai fi nevoie de 
un anumit timp pentru ca aceste 
contradicții de clasă să poată fi 
rezolvate pe deplin. Acum unii 
spun însă că au și fost reeducați 
capitaliștii într-o asemenea măsu
ră incit aproape nu se deosebesc 
de muncitori și că nu este nece
sară continuarea reeducării. Ex's- 
tă chiar oameni oare spun că, 
chipurile, capitaliștii sint mai în
zestrați decît muncitorii. Alții 
spun că dacă este necesară reedu
carea de ce nu ar avea nevoie de 
reeducare clasa muncitoare? Sint 
oare juste aceste opinii ? Desigur 
că nu.

In procesul construirii societă
ții socialiste oricine are nevoie 
de reeducare : au nevoie de ree
ducare exploatatorii, au nevoie 
de reeducare și oamenii muncii. 
Cine spune că clasa muncitoare 
nu are nevoie de reeducare ? De
sigur că reeducarea exploatato
rilor și reeducarea oamenilor 
muncii sint două forme de ree
ducare diferite prin caracterul 
lor și nu pot fi puse în aceeași 
oală. în cursul luptei de clasă 
și în cursul luptei împotriva na
turii clasa muncitoare transformă 
societatea în ansamblu, reeducin- 
du-se în același timp pe sine în
săși. Clasa muncitoare trebuie 
să învețe neîntrerupt în procesul 
muncii, să-și lichideze treptat 
lipsurile, nu trebuie să stea nici
odată pe loc. Dacă vorbim de 
noi, cei prezenți, mulți dintre 
noi înregistrează în fiecare an 
un anumit progres, adică se ree
ducă în fiecare an. Eu am avut 
In trecut diferite vederi nemarx- 
iste, marxismul mi l-am însușit 
mai tlrziu. Am studiat puțin 
marxism după cărți și am făcut 
primii pași în autoreeducarea 
ideologică, dar m-am reeducat 
mai ales in cursul îndelungatei 
lupte de clasă. Afară de aceasta 
trebuie să continui. să învăț și 
de acum înainte; numai așa voi 
face un anumit progres continuu, 
altfel voi rămîne in urmă. Sint 
oare capitaliștii atît de înzestrați 
că nu mai au nevoie de o con
tinuă reeducare ?

5. Problema intelectualității
Contradicțiile din rindurile po

porului nostru se manifestă și in 
rîndurile intelectualității. Citeva 
milioane de intelectuali care au 
slujit in trecut vechii societăți au 
trecut acum in slujba noii socie
tăți. Aici se pune problema : pe 
ce cale pot să se ridice ei la ni
velul cerințelor noii societăți si 
cum îi vom ajuta noi să se ri
dice la acest nivel ? Aceasta este 
de asemenea una din contradic
țiile din rîndurile poporului.

Majoritatea intelectualilor noș
tri au și înregistrat in ultimii 
șapte ani un progres sim(itor și 
Iau atitudine pentru orinduirea 
socialistă. Mulți dintre ei studia
ză intens marxismul, iar o parte 
au și devenit adepți ai comunis 
mului. In prezent acești oameni 
formează numai o minoritate, dar 
numărul lor crește treptat Desi
gur că in rindul intelectualilor 
mai există oameni care continuă 
și acum să se îndoiască de socia
lism sau nu sînt de acord cu el. 
Acești oameni nu formează decît 
o minoritate.

Marea și dificila operă a cons
trucției socialiste în tara noa
stră cere să-i slujească un nu
măr cit mai mare de intelectuali. 
Trebuie să acordăm încredere tu
turor intelectualilor care doresc 
cu adevărat sa slujească cauza 
socialismului, să îmbunătățim ra 
dical relațiile cu ei, să-i ajutăm 
să-și rezolve toate problemele care 
cer să fie rezolvate pentru a le 
da posibilitatea să-și manifeste 
activ talentele și aptitudinile 
Multi dintre tovarășii noștri nu 
știu să-i unească pe intelectuali, 
au o comportare rigidă fața de 
ei. nu le respectă munca, in acti
vitatea științifică și culturală își 
permit să se amestece in mod 
inoportun în chestiuni in care uu 
ar trebui să se amestece Toate 
aceste lipsuri trebuie lichidate.

Deși masele largi ale intelec
tualității au și obținui progrese, 
ele nu trebuie să se lase cuprin
se de automulțumire Pentru a fi 
pe deplin la nivelul cerintelo- 
noii societăți și pentru a se 
uni cu muncitorii șl țăranii, in
telectualii trebuie să continuie să 
se reeduce; să se dezbare treptat 
de concepția burgheză asupra lu
mii Și să dobindească o concepție 
proletară, comunistă asupra lu
mii. Schimbarea concepției asupra 
lumii este o schimbare funda
mentală. Nu se poate spune că 
în prezent majoritatea inte
lectualilor au și terminat a- 
ceastă schimbare. Sperăm că 
intelectualitatea noastră va con
tinua să meargă înainte și 
în cadrul activității și studii
lor ei, va dobîndi treptat o con
cepție comunistă despre lume și 
își va însuși treptat marxism-le- 
ninismul, că se va identifica trep
tat cu muncitorii și țăranii, că 
nu se va opri la jumătatea dru
mului și cu atît mai mult că nu 
va da inapoi, deoarece retragerea

Unii spun că burghezia chine
ză nu mai are în prezent un ca
racter dublu, are doar un carac
ter unilateral. Este oare adevă
rat ? Nu, nu este. Pe de o parte, 
elemente burgheze au devenit 
de pe acum lucrători în conduce
rea întreprinderilor mixte de stat- 
particulare și se află în procesul 
transformării din exploatatori în 
oameni ai muncii care trăiesc din 
propria lor muncă; pe de altă 
parte, mai primesc în prezent din 
partea întreprinderilor mixte de 
stat-particulare un procent fix, 
ceea ce înseamnă că nu au rupt-o 
cu esența lor exploatatoare.

In domeniul concepțiilor, sen- 
timentelor, traiului și moravuri
lor mai există o distanță destul 
de mare între elementele burghe
ze și clasa muncitoare. Cum se 
poate spune oare că ele nu mai 
au un caracter dublu ? Chiar 
dacă nu vor primi un procent 
fix și li se va lua eticheta de 
burghezi tot va mai fi nevoie 
să se continue multă vreme ree
ducarea ideologică. Dacă am re
cunoaște că burghezia nu mai 
are un caracter dublu, sarcina 
reeducării și tnvățămtntului ca
pitaliștilor ar cădea. Trebuie să 
spun că părerea citată nu nu
mai că nu corespunde situației 
de fapt a industriașilor și co
mercianților, dar nu corespunde 
nici năzuințelor majorității in
dustriașilor și comercianților. In 
ultimii cîțiva ani majoritatea in
dustriașilor și comercianților a 
aspirat spre învățătură și a ob
ținut un progres simțitor. Ree
ducarea definitivă a industriași
lor și comercianților trebuie să 
aibă loc în procesul muncii, ei 
trebuie să muncească în între
prinderi împreună cu muncitorii 
și funcționarii, să facă din între
prinderi baza auto-reeducării lor. 
Dar este de asemenea foarte im
portant să-și schimbe unele din 
vechile concepții cu ajutorul În
vățăturii. învățătura industriași
lor și comercianților trebuie să 
se întemeieze pe principiul libe
rului consimțămînt. Mulți in
dustriași și comercianțl, urmind 
cursuri timp de citeva zeci de 
zile, găsesc mai des un limbaj 
comun cu masele de muncitori 
și cu reprezentanții statului după 
ce se întorc în uzine și fabrici, 
ceea ce îmbunătățește condițiile 
activității în comun. Ei înțeleg 
din proprie experiență că învă- 
țămintul continuu, auto-reeduca- 
rea continuă, le sînt folositoare. 
Părerea despre care am vorbit 
acum și anume că nu ar fi ne
voie de învătămînt și de auto- 
reeducare nu oglindește nici
decum concepțiile majorității in
dustriașilor și comercianților, ea 
este doar părerea unui mic nu
măr de oameni.

este lipsită de perspectivă. Dato 
rită faptului că in orinduirea so
cială a țării noastre au și avut 
loc schimbări și baza economică 
a ideologiei burgheze a și fost 
lichidată in linii generale, s-a 
ivif nu numai necesitatea, ci și 
posibilitatea de a schimba con
cepția maselor largj ale intelec
tualității asupra lumii. Dar schim
barea definitivă a concepției asu
pra lumii cere un timp foarte în
delungat. De aceea trebuie să 
muncim cu răbdare și să nu ne 
pripim. Se vor găsi fără doar și 
poate unii care să nu vrea să ac
cepte deloc din punct de vedere 
Ideologic marxism-Ieninismul. să 
nu vrea să accepte comunismul. 
Față de acești oameni nu trebuie 
să avem pretenții exagerate. Dacă 
ei se supun cerințelor statului și 
muncesc cum se cuvine, noi tre
buie să le acordăm posibilitatea 
de a se ocupa cu o muncă cores
punzătoare.

fn ultimul timp munca politico- 
ideologică in rindurile intelectua
lității și ale tineretului studios 
a slăbit, s-au ivit unele devieri 
în rindurile lor Politica, viitorul 
patriei și idealurile omenirii — 
toate acestea par a nu merita a- 
tentie in ochii unor oameni, pen
tru ei marxismul a fost un timp 
la modă, iar acum nu mai este 
așa la modă. Ținînd seama de a- 
ceastă situație în prezent trebuie 
intensificată munca politico-ideo- 
logică. Atît intelectualii cit și ti
neretul studios trebuie să înveje 
în mod susținut. Paralel cu în
sușirea specialității trebuie să se 
tindă spre progres atît din punct 
de vedere ideologic, cit și din 
puncf de vedere politic, iar pen
tru aceasta este necesar să se 
studieze marxismul, să se studie
ze problemele politicii curente. 
Lipsa unor concepții politice jus
te este echivalentă cu lipsa de 
suflet. Reeducarea ideologică în 
perioada care a trecut a fost ne
cesară și a dat rezultate poziti
ve. dar metodele au fost intrucît- 
va brutale și au jignit pe unii oa
meni. Asta nu este bine. Pe viitor 
această lipsă trebuie evitată. 
Toate organizațiile trebuie să răs
pundă pentru munca politico- 
ideologică. Cu această muncă tre
buie să se ocupe partidul comu
nist. uniunea tineretului, ministe
rele și departamentele și cu atiț 
mai mult directorii și profesorii 
instituțiilor de învătămînt. Linia 
noastră în domeniul învățămîntu- 
lui trebuie să asigure dezvolta
rea celor educați in domeniul 
moral, intelectual și fizic, pentru 
ca ei. să devină oameni ai mun
cii culți, cu conștiință socialistă. 
Trebuie încurajate dragostea de 
muncă și spiritul de economie în 
construcția țării. Trebuie să facem 
ca întregul tineret să înțeleagă 
că țara noastră este încă foarte 
săracă și această situație nu poa
te fi schimbată in mod radical în- 
tr.un timp scurt. Această sarcină
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revine In întregime tineretului, 
întregului popor, care, unit in 
luptă, va crea cu propriile lui 
miini in decurs de citeva decenii 
un stat bogat și puternic.

Instaurarea orinduirii socialiste 
ne-a deschis drumul spre o lume 
ideală, iar crearea lumii ideale

6. Problema minorităților 
naționale

In țara noastră trăiesc peste 
30 milioane de oameni aparținind 
minorităților naționale. Deși e‘e 
constituie doar 6 la sută din în
treaga populație a țării, ele lo
cuiesc în regiuni întinse care o- 
cupă aproximativ 50—60 la sută 
din întregul teritoriu al țarii. De 
aceea este neapărat necesar să 
se reglementeze relațiile dintre 
hani și minoritățile naționale. E- 
lementul cheie al acestei proble
me este învingerea șovinismului 
națiunii dominante. Totodată tre
buie învins și naționalismul local 
în rîndurile acelor minorități na
ționale Ia care el există.

Atît șovinismul națiunii domi 
nante cît și naționalismul loca! 
nu favorizează unirea tuturor na
ționalităților. Aceasta este una 
din contradicțiile din rindurile 
poporului care trebuie învinsă. In 
acest domeniu am dus deja o 
oarecare muncă, și în majoritatea 
regiunilor naționale relațiile din
tre naționalități s-au îmbunătă
țit cu mult în comparație cu pe
rioada trecută, totuși continuă să 
existe unele probleme care aș
teaptă să fie rezolvate. In unele 
regiuni continuă să se facă sim
țite în mare măsură șovinismul 
națiunii dominante și naționalis
mul local și trebuie să se acorde

7. Planificarea unică 
și reglementarea corespunzătoare

Prin planificarea unică despre 
care se vorbește aici se înțelege 
planificarea unică in raport cu 
poporul de 600 de milioane. Alcă
tuind planuri, lucrind și anali- 
zind probleme, trebuie să pornim 
întotdeauna de la faptul că (ara 
noastră are o populație de 600 
milioane, ceea nu poate fi uitat 
in nici un caz. De ce se ridică 
o asemenea problemă ca și cum 
ar exista incă oameni care nu 
știu că țara noastră are o popu
lație de 600 milioane ? Acesta 
este un lucru știut, numaj că in 
muncă unii ti uită și consideră 
că cu cit ar fi mai puțini oameni 
cu atît ar fi mai bine, cu cit ar 
fi mai restrînsă sfera de activi
tate cu atît ar 'fi mai bine. Oa
menii care urmează principiul 
„sferei inguste" contravin urmă
toarei idei: a pune în mișcare 
toți factorii pozitivi, a uni pe toți 
oamenii care pot fi uniți și, pe 
măsura posibilităților, a trans
forma factorii negativi în pozi
tivi și a-i îndemna spre a sluji 
măreței opere de construire a so
cietății socialiste.

Sper că acești oameni își vor 
lărgi orizontul, vor recunoaște 
Intr-adevăr că țara noastră are 
o populație de 600 milioane, vor 
recunoaște că acesta este un fapt 
obiectiv, că acesta este capitalul 
nostru. In țara noastră există 
mulți oameni — aceasta este un 
lucru bun — dar firește el este le
gat de greutăți. Construcția noas
tră în toate domeniile se dezvol
tă vertiginos, obține succese mari, 
totuși în prezent. în perioada de 
trecere, bogată in mari transfor
mări sociale, se mai ivesc încă 
numeroase probleme grele. 

8. Cu privire la liniile
„Să înflorească o sută de flori" 
„Să se întreacă o sută de școli *) “

•) „Să înflorească o sută de 
flori", „Să se întreacă o sută de 
școli" — sînt expresii chineze 
străvechi, tn care cuvîntul „o su
tă" înseamnă nu un număr anu
mit ci nenumărat (nota traducă
torului).

„Coexistență 
și control

Cum au fost formulate lozin
cile „Să înflorească o sută de 
flori", „Să se întreacă o sută de 
școli" și „Coexistență îndelunga
tă și control reciproc" ? Ele au 
fost formulate pe baza situației 
concrete din China, au fost for
mulate pe baza recunoașterii fap 
tului că în societatea socialistă 
toț mai există diferite contradic
ții, ele au fost formulate pe baza 
cerințelor actuale ale statului, 
care are nevoie de o dezvoltare 
rapidă a economiei și culturii. 
Liniile „Să înflorească o sută de 
flori" și „Să se întreacă o sută 
de școli" stimulează dezvoltarea 
artei șj progresul științei, stimu
lează înflorirea culturii socialiste 
în (ara noastră. In artă se pot 
dezvolta liber diferite forme și 
genuri, în știință se pot întrece 
liber diferite școli. Noi conside
răm că răspîndirea forțată a u- 
nuj gen, a unei școli și inter
zicerea altui gen, altei școli prin 
forța autorității administrative va 
dăuna dezvoltării artei și științei.

Problema adevărului și neade
vărului în artă și știință trebuie 
să fie soluționată prin discuție 
liberă în cercurile oamenilor de
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depinde de munca noastră dirză. 
Unii tineri și tinere consideră că 
odată ce trăim în societatea so
cialistă totul trebuie să fie bine, 
că se poate să ne folosim de fe
ricirea venită de-a gata fără a 
depune eforturi. Aceasta este o 
concepție care nu corespunde rea
lității.

suficientă atenție acestor feno
mene. Datorită eforturilor tuturor 
naționalităților în cursul ultimi
lor anj în majoritatea covîrșitoa- 
re a regiunilor naționale ale ță
rii noastre au fost deja termina
te în linii mari reformele demo
cratice și transformările socia
liste.

In Tibet reformele democratice 
n-au fost încă înfăptuite de
oarece acolo nu sînt încă coapte 
condițiile. In conformitate cu un 
acord alcătuit din 17 articole în
cheiat intre guvernul central și 
guvernul local ai Tibetului, refor
mele orînduirii sociale vor fi ne
apărat înfăptuite acolo, dar ho- 
tărirea în ce privește termenul 
înfăptuirii reformelor poate li 
luată numai atunci cind o mare 
parte a maselor populare din Ti
bet și conducătorii lor vor consi
dera aceasta posibil; în această 
privință nu se poate admite gra
bă. In prezent a fost deja luată 
hotărirea să nu se înfăptuiască 
reforme in cursul celui de al doi
lea cincinal. Problema dacă să 
se înfăptuiască reforme în peri
oada celui de-al treilea cincinal 
va putea fi rezolvată numai în 
funcție de situația din acea peri
oadă.

Faptul că greutățile există și 
se dezvoltă simultan constituie o 
contradicție. Orice contradicție 
nu numai că trebuie rezolvată, ci 
poate fi indiscutabil rezolvata. 
Urmăm linia planificării unice și 
reglementării corespunzătoare. In 
toate problemele, fie. că este vor
ba de problema cerealolor, de 
problema calamităților naturale, 
de problema organizării muncii, 
de problema invățămintului, de 
problema intelectualității, de pro
blema frontului unic ai tuturor 
forțelor patriotice sau de problema 
minorităților naționale, trebuie să 
se pornească de la punctul de ve
dere al planificării unice in ra
port cu întregul popor, trebuie 
să se elaboreze măsurile pentru 
reglementarea corespunzătoare în 
conformitate cu posibilitățile pe
rioadei respective și ale regiunii 
respective și după consultarea 
oamenilor din cele mai diferite 
pături ale societății. Nu trebuie 
în nici un caz să fugim de trea
bă, plîngîndu-ne de faptul că sînt 
prea mulți oameni, că oamenii 
sînt înapoiați, că treaba este 
complicată și greu de înfăptuit.

înseamnă oare cele spuse că 
guvernul își va asuma toată gri
ja pentru toți oamenii și înde
plinirea tuturor treburilor ? Fi
rește că nu. Organizațiile obștești 
sau inseși masele pot elabora și 
înfăptui măsuri în privința mul
tor oameni și a multor chestiuni.

Ele pot elabora multe măsuri 
bune. Dar și aceasta trebuie să 
urmeze linia planificare unică 
și reglementare corespunzătoare. 
Trebuie să îndrumăm pe această 
cale organizațiile obștești și ma
sele din toate regiunile țării.

îndelungată 
reciproc"

artă șl știință, trebuie să fie so
luționată prin practică in artă și 
știință și nu trebuie să fie solu
ționată prin metode simpliste. A- 
desea este nevoie ca timpul să fie 
acela care să arate ceea ce este 
just și ceea ce este greșit. Isto
ria dovedește că adeseori ceea ce 
este nou și just nu este recunos
cut la început de majoritatea oa
menilor și se poate dezvol
ta numai în luptă, pe căi 
întortochiate. Deseori oamenii 
nu socot de la bun înce
put ca ,,o floare parfumată" 
ceea ce este just și bun, d dim
potrivă le socot „o buruiană o- 
trăvitoare". La timpul lor învă
țătura lui Copernic despre siste
mul solar, teoria evoluției a lui 
Darwin erau considerate ca gre
șite și au avut de înfruntat o 
luptă grea. Multe exemple simi
lare există și în istoria țării noa
stre. In comparație cu vechea 
societate, în societatea socialistă 
condițiile pentru dezvoltarea ele
mentelor și fenomenelor care se 
nasc se deosebesc fundamental 
de cele vechi, au devenit mult 
mai bune. Dar Înăbușirea forțelor 
ce se nasc, gîtuirea ideilor ra
ționale continuă să fie un feno
men frecvent. Chiar și înăbuși
rea nepremeditată, sau fie numai 
dibuirea vagă, chiar și aceasta 
împiedică dezvoltarea elemente
lor și fenomenelor ce se nasc. De 
aceea problema adevărului și ne
adevărului în știință și artă tre

buie tratată cu precauție, trebuie 
stimulată discuția liberă și nu 
trebuie să se tragă concluzii pri
pite. Noi considerăm că o astfel 
de abordare poate ajuta la o dez
voltare relativ fructuoasă a știin
ței și artei.

Marxismul s-a dezvoltat și se 
dezvoltă de asemenea prin luptă. 
La inceput marxismul a fost su
pus la tot felul de atacuri și con
siderat ca o „buruiană otrăvitoa
re". In prezent el continuă să fie 
supus atacurilor și este conside
rat o „buruiană otrăvitoare" in 
multe părți aie globului pămin- 
tesc. Cu totul alta este situația 
pe care o are marxismul în țările 
socialiste. Dar și în țările socia
liste mai există concepții ne- 
marxiste, există de asemenea și 
concepții antimarxiste.

In țara noastră transformările 
socialiste, dacă ne referim la pro
prietate, au și fost în general 
desăvirșite, în general a și tost 
terminată larga luptă de clasă, 
cu caracter de masă, din perioa
da revoluționară, luptă asemănă
toare unei furtuni. Cu toate aces
tea mai există rămășițe ale clase
lor moșierești și compradore răs
turnate. mai există burghezia, iar 
mica burghezie abia începe să se 
reeduce. Lupta de clasă Încă nu 
s-a terminat. Lupta de clasă din
tre proletariat și burghezie, lupta 
de clasă dintre diferitele forțe po
litice, lupta de clasă dintre prole
tariat și burghezie in domeniul 
ideologiei continuă să fie o luptă 
îndelungată șj complicată, iar 
uneori și foarte înverșunată.

Proletariatul tinde să transfor
me lumea potrivit concepției sale 
asupra lumii, burghezia tinde de 
asemenea să transforme lumea 
potrivit concepției sale asupra 
lumii. In acest domeniu problema 
n-a fost încă cu adevărat rezol
vată : cine va invinge, cine va 
pierde — socialismul sau capi'a- 
lismul. Atît In rindul întregii 
populații, cît și în rindul intelec
tualității. marxiștii continuă să 
fie In minoritate. De aceea marx
ismul, ca și în trecut, trebuie să 
se dezvolte prin luptă Marxismul 
poate să se dezvoite numai prin 
luptă — așa a fost nu numai în 
trecut, dar așa stau lucrurile și 
în prezent, așa va fi fără doar și 
poate și în viitor

Ce este just se dezvoltă tot
deauna in procesul luptei împo
triva a ceea ce este greșit Ceea 
ce este adevărat, bun și minunat 
există întotdeauna in comparație 
cu ceea ce este fals, rău și res
pingător, se dezvoltă întotdeauna 
în luptă cu acestea din urmă. 
Cind ceea ce este greșit aste res
pins pretutindeni de omenire, iar 
un anumit adevăr este acceptat 
pretutindeni de ea și în acest caz 
adevărul nou luptă iarăși împo
triva concepției noi, greșite A- 
ceastă luptă nu va înceta nici
odată. Aceasta este legea dezvol
tării adevărului și, desigur, le
gea dezvoltării marxismului.

Cine va învinge și cine va 
pierde — această luptă dintre so
cialism și capitalism in țara noa
stră in domeniul ideologiei va 
necesita încă mult timp și abia 
după aceea se va cunoaște rezul
tatul. Aceasta se explică prin 
faptul că influența burgheziei și 
a intelectualității care a rămas 
de la vechea societate va exista 
incă in țara noastră vreme înde
lungată și ca ideologie de clasă 
va exista incă multă vreme. 
Dacă această situație nu este su
ficient Înțeleasă sau nu este în
țeleasă deloc, atunci se va face o 
greșeală imensă, se va ignora 
lupta ideologică necesară.

Lupta ideologică se deosebește 
de celelalte feluri de lupte: in 
această luptă nu trebuie folosite 
metode grosolane, de constrînge- 
re, trebuie folosite numai meto
dele explicării migăloase a ade
vărului. In prezent în lupta Ideo
logică socialismul dispune de 
condiții avantajoase. Principala 
forță a puterii de stat se află în 
mlinile poporului muncitor condus 
de proletariat Partidul comunist 
dispune de o forță puternică și 
de un mare prestigiu. Deși in 
munca noastră sint lipsuri și 
greșeli, totuși orice om drept 
poate vedea că noi sintem devo
tați poporului, câ sintem ferm 
hotărîți și capabili ca, împreună 
cu poporul, să facem patria noa
stră minunată, că am și obținut 
succese uriașe și că in viitor vom 
obține succese și mai mari.

Majoritatea covirșitoare a ele
mentelor burgheze și a intelectu
alității provenită din vechea so
cietate are o stare de spirit pa
triotică — ele vor să slujească 
patria socialistă care se dezvoltă 
impetuos și își dau seama câ, rup
te de cauza socialismului, rupte 
de poporul muncitor condus de 
partidul comunist ele sint nepu
tincioase și nu pot avea nici un 
fel de viitor luminos.

Se pune întrebarea : lntrucît în 
țara noastră majoritatea oameni
lor recunosc deja marxismul ca 
ideologie conducătoare, poate fi el 
criticat ? Firește că poate. Marx
ismul este un adevăr științific, 
el nu se teme de critică. Dacă 
marxismul s-ar teme de critică, 
dacă marxismul ar putea fi nimi
cit prin critică, el nu ar fi bun 
de nimic. De fapt nu critică oare 
idealiștii marxismul fn fiecare 
zi și în fel și chip ? Oare oame
nii care împărtășesc concepții bur
gheze și mic-burgheze și care 
nu doresc să le schimbe nu cri
tică marxismul în fel și chip ? 
Marxiștii nu trebuie să se teamă 
de critică din partea oricui ar

veni ea. Dimpotrivă, marxiștij 
trebuie să se călească, să crească 
și să-și lărgească pozițiile în con
dițiile criticii din partea oameni
lor in focul lupiei. Lupta împo
triva concepțiilor greșite poate fi 
comparată cu vaccinul împotriva 
variolei: datorită acțiunii vacci
nului se întărește imunitatea or
ganismului. Ceea ce este crescut 
in seră nu poate avea o viabili
tate nemărginită. înfăptuirea li
niilor „Să înflorească o sută de 
flori" și „Să se întreacă o sută 
de școli" nu va slăbi situația 
conducătoare a marxismului tn 
lumea ideologică, ci, dimpotrivă, 
va întări această situație.

Dar ce linie trebuie să urmăm 
în privința concepțiilor nemarxis- 
te ? Față de contrarevoluționarii 
notorii și de elementele care sub
minează cauza socialismului pro
blema se rezolvă ușor: ei sint 
pur și simplu privați de liberta
tea cuvtntului. Altminteri stau lu
crurile cu concepțiile greșite din 
sinul poporului. Pot fi oare inter
zise aceste concepții, se poate 
oare să nu se dea nici o posibi
litate de exprimare a acestor con
cepții ? Firește că nu se poate.

Folosirea metodelor simpliste 
în rezolvarea problemelor ideo
logice in sinul poporului, in 
rezolvarea problemelor lumii spi
rituale nu numai că nu este 
eficace, dar este și extrem de 
dăunătoare. Poți să nu permiți 
exprimarea concepțiilor greșite, 
dar ele vor continua să existe 
oricum. Iar concepțiile juste, dacă 
ele au fost crescute In seră, dacă 

'ele nu au dat de vtnt și 
ploaie, dacă ele nu și-au 
ciștigat imunitatea nu vor pu
tea repurta victoria cind se 
vor intilni cu concepțiile greșite. 
De aceea numai prin metoda dis
cuției, prin metoda criticii și prin 
metoda dezvăluirii adevărului pot 
fi dezvoltate cu adevărat concep
țiile juste și pot fi lichidate cele 
greșite, pot fi cu adevărat rezol
vate problemele.

Ideologia burgheziei, a micii bur
ghezii se va rdlecta fără doar și 
poate in vreun domeniu, va căuta 
să se maniieste fără doar 
și poate cu perseverență în 
fel și chip în problemele politice 
și ideologice. Este imposibil să 
se facă In așa fel Incit ea să nu 
se reflecte și să nu se manifeste. 
Noi nu trebuie ca, recurgînd la 
metode de reprimare, să nu per
mitem manifestarea acestei ideo
logii, ci trebuie să permitem ma
nifestarea ei și tn același timp, 
atunci cînd ea se va manifesta, să 
desfășurăm dispute, să desfășu
răm critica corespunzătoare. Fără 
îndoială noi trebuie să criticăm 
toate concepțiile greșite și de ori
ce fel. Desigur nu putem să nu 
criticăm concepțiile greșite, să 
privim indiferenți cum acestea se 
răspindesc pretutindeni, să per
mitem acapararea pieței de către 
aceste concepții. Dacă există gre
șeli. ele trebuie condamnate, dacă 
se ivesc buruieni otrăvitoare, tre
buie să luptăm împotriva lor. Cri
tica insă nu trebuie să fie dog
matică, atunci cînd criticăm nu 
trebuie să folosim metode metafi
zice, trebuie să ne străduim din 
răsputeri să folosim metode dia
lectice. Critica trebuie să se baze
ze pe analiza științifică, trebuie 
să fie suficient de convingătoare.

Pe calea criticii dogmatice pro
blemele nu pot fi rezolvate. Ne 
pronunțăm împotriva tuturor bu
ruienilor otrăvitoare, însă trebuie 
să deosebim cu toată prudența 
care este adevărata buruiană o- 
trăvitoare și care este adevărata 
floare parfumată. Trebuie să în
vățăm împreună cu masele să 
deosebim cu toată prudența flori
le parfumate și buruienile otră
vitoare, împreună cu masele să 
luptăm împotriva buruienilor otră
vitoare folosind metode juste.

Condamnind dogmatismul, tre
buie totodată să acordăm atenție 
condamnării revizionismului. Re
vizionismul sau oportunismul de 
dreapta este un curent ideologic 
burghez, el este cu mult mai pe
riculos decît dogmatismul. Revizi
oniștii, oportuniștii de dreapta, 
se pronunță în vorbe pentru marx. 
ism și ei atacă „dogmatismul". 
Dar ceea ce ei atacă constituie 
tocmai tezele cele mai fundamen
tale aie marxismului. Ei se pro
nunță împotriva materialismului 
și a dialecticii sau le denaturea
ză, se pronunță împotriva dicta
turii democratice a poporului și 
a conducerii de către partidul co
munist sau încearcă că le slă
bească, se manifestă împotriva 
transformărilor socialiste și a con
strucției socialiste sau încearcă 
să le slăbească. După ce revolu
ția socialista din țara noastră a 
repurtat în linii mari victoria, în 
societate a mai rămas o parte de 
oameni care nutresc iluzii deșarte 
în legătură cu restaurarea orîn
duirii capitaliste, ei luptă împotri
va clasei muncitoare în toate do
meniile, inclusiiv acel al ideolo
giei. In această luptă revizio
niștii sînt ajutoarele lor cele mai 
bune.

Dacă ar fi să judecăm după cu
vinte, cele două lozinci — „Să 
înflorească o sută de flori" și „Să 
se întreacă o sută de școli" — 
nu au un caracter de clasă : ele 
pot fi folosite de proletariat, ele 
pot fi folosite și de burghezie, 
pot fi folosite și de alți oameni.

Fiecare clasă, fiecare pătură și 
fiecare grup social are concepția 
sa proprie asupra florilor parfu
mate și a buruienilor otrăvitoare.

Dacă privim din punctul de ve
dere al maselor largi populare, 
care sînt astăzi pentru noi crite
riile pentru a deosebi florile par
fumate de buruienile otrăvitoare? 
Cum putem stabili în viața poli
tică a poporului nostru adevărul 
și neadevărul în cuvintele și ac
țiunile noastre ? Noi socotim că 
pe baza principiilor Constituției 
statului nostru, pe baza voinței 
majorității absolute a poporului 
nostru și a principiilor politice 
generale care au fost proclamate 
în repetate rînduri de către toate 
partidele din (ara noastră, aceste 
criterii pot fi stabilite in linii ge
nerale în felul următor: 1) ceea 
ce este favorabil unirii Întregului 
popor in țara noastră multinațio. 
nală iar nu ceea ce provoacă scin
dare în popor; 2) ceea ce este 
favorabil transformărilor socialis
te șl construcției socialiste iar nu 
ceea ce este dăunător transformă
rilor socialiste și construcției so
cialiste ; 3) ceea ce este favorabil 
întăririi dictaturii democratice a 
poporului iar nu ceea ce submi
nează sau slăbește această dicta
tură ; 4) ceea ce este favorabil în
tăririi centralismului democratic 
iar nu ceea ce subminează sau 
slăbește acest sistem; 5) ceea ce 
este favorabil întăririi conducerii 
de către partidul comunist și nu 
ceea ce duce la abaterea de la 
această conducere sau la slăbirea 
ei ; 6) ceea ce este favorabil so
lidarității socialiste internaționale 
și solidarității internaționale a tu
turor popoarelor iubitoare de pace 
iar nu ceea ce dăunează acestor 
două forme ale solidarității. Din 
aceste șase criterii cele mai im
portante sint următoarele: cel 
privitor la calea socialistă și cel 
privitor la conducerea de către 
partid. Aceste criterii sînt formu
late pentru a ajuta poporului să 
desfășoare o discuție liberă în 
diverse probleme și nu pentru a 
împiedica o astfel de discuție

Oamenii care nu sînt de acord 
cu aceste criterii pot de aseme
nea, firește, să-și formuleze pă
rerile și să polemizeze. Atunci 
însă cind majoritatea oamenilor 
vor avea criterii bine stabilite, 
critica și autocritica vor putea fi 
îndreptate înainte pe o cale jus
tă, se va putea, folosind aceste 
criterii, să se stabilească justețea 
cuvintelor și acțiunilor oamenilor, 
se va putea deosebi dacă cuvin
tele și acțiunile lor sînt „o floa
re parfumată" sau „o buruiană 
otrăvitoare". Criteriile amintite 
mal sus sînt criterii politice. Pen
tru determinarea justeței tezelor 
științifice și • caracterului artis
tic al operelor de artă, desigur, 
mai sint necesare unele criterii 
specifice. Dar cele șase criterii 
politice amintite sint aplicabile 
la orice activitate științifică și 
artistică. Intr-o țară socialistă ca 
a noastră poate fi oare folositoa. 
re o activitate științifică și artis
tică care se opune acestor criterii 
politice?

Toate punctele de vedere expu
se mai sus au ca bază condițiile 
istorice concrete din tara noastră. 
Situația nu este identică tn fie
care tară socialistă și în fiecare 
partid comunist, de aceea noi nu 
considerăm deloc că ele sînt obli
gate sau trebuie să folosească 
metodele chineze.

Lozinca coexistenței îndelunga
te și a controlului reciproc este 
de asemenea produsul condițiilor 
istorice concrete din țara noastră.

9. Problema tulburărilor create 
de un mic număr de oameni

Tn 1956 In unele regiuni ale ță
rii au avut loc greve ale unui mic 
număr de muncitori și studenți. 
Cauza directă a acestor tulburări 
a fost nesatisfacerea unor reven
dicări materiale. Unele din aceste 
revendicări trebuie și pot să fie 
satisfăcute, dar altele sînt neîn
temeiate sau attt de exagerate, 
incit nu pot fi deocamdată satis
făcute. Un factor mai important 
care a provocat tulburări este 
însă birocratismul conducerii.

Vina pențru unele greșeli ge
nerate de acest birocratism re
vine forurilor superioare, nu se 
poate arunca întreaga vină asu
pra verigilor de jos. O a'.tă cauză 
a tulburărilor este insuficienta 
educare ideologico-politică a mun- 
citorilor și studenților. In anul 
1956 au fost tulburări și în rin
durile unui mic număr de coope
rative de producție și principala 
cauză a acestor tulburări a fost 
de asemenea birocratismul con
ducerii și educarea insuficienta a 
maselor.

Trebuie să recunoaștem că dese 
ori o anumită parte a maselor a- 
cordă multă atenție intereselor 
imediate, particulare, personale, 
și nu înțelege sau nu înțele
ge suficient interesele de per
spectivă, interesele generale 
ale statului și cele colecti
ve. Datorită insuficientei expe
riențe politice și experiențe 
de viață socială o mare parte a 
tineretului nu este în stare să 
compare vechea Chină cu China 
nouă, fi este greu să înțeleagă 
bine prin ce luptă nespus de grea 
și anevoioasă a reușit poporul 
nostru să se elibereze de sud ju
gul imperialismului și al reacțiu- 
nii gomindaniste. Ii este greu să 
înțeleagă bine ce muncă perse
verenta trebuie depusă in de
cursul unei perioade îndelungate 
pentru a construi minunata so
cietate socialistă. De aceea este 
necesar să se desfășoare perma
nent în mase o muncă politico- 
educativă vie și eficace, este ne
cesar să se explice permanent a- 
devărul despre greutățile ivite și 
să se elaboreze împreună cu ma
sele măsurile de biruire a acestor 
greutăți.

Nu sintem pentru tulburări, de
oarece contradicțiile din rindurile 
poporului pot fi rezolvate prin 
metoda „unitate — critică — uni
tate" ; iar tulburările aduc întot
deauna oarecari prejudicii și nu 
sînt favorabile propășirii cauzei 

Această lozincă nu a fost de fel 
formulată pe neașteptate, ea s-a 
copt timp de cîțiva ani. Ideez 
coexistenței îndelungate a prins 
viață incă de mult. Anul trecut 
orinduirea socialistă era statorni
cită în linii esențiale și a- 
ceste lozinci au fost clar formu
late și lansste.

Pentru ce trebuie să admitem 
coexistența îndelungată a parti
delor democratice ale burgheziei 
și micii burghezii cu parti
dul politic al clasei muncitoare? 
Aceasta se explică prin faptul că 
noi nu avem motive să nu înfăp
tuim linia coexistenței îndelunga
te față de toate partidele care 
depun intr-adevăr eforturi pentru 
unirea poporului în numele cau
zei socialismului și se bucură de 
încrederea poporului.

încă Ia a doua sesiune a Con
siliului consultativ Politic popu
lar al Chinei din iunie 1950 am 
spus : „Pe acela care slujește in
tr-adevăr sincer poporul, ajută cu 
adevărat poporul în perioada grea 
pentru el și face fapte bune, și 
va fi de asemenea consecvent și 
pe viitor, fără să cotească la 
jumătatea drumului, poporul și 
guvernul popular nu vor avea 
motive să se dezică de el, nu vor 
avea motive să nu-i acorde posi
bilitatea de a exista și de a sluji 
poporul". Cele expuse aici consti
tuie tocmai baza politică a po
sibilității coexistenței îndelun
gate a partidelor. Coexistența în
delungată a partidului comunist 
cu partidele democratice — a- 
ceasta este dorința noastră, aceas
ta este și linia noastră. Dacă 
partidele democratice vor putea 
— sau nu — si existe un timp 
'îndelungat, acest lucru nu este 
determinat numai de dorința 
unilaterală a partidului comunist, 
aceasta mai depinde de felul 
cum se vor manifesta partidele 
democratice, depinde de faptul 
dacă ele vor cîștiga încrederea 
poporului.

Controlul reciproc între partide 
există de asemenea de mult — ă- 
ceasta constituie exprimarea reci
procă a părerilor de către partide 
și critica reciprocă. Controlul re
ciproc, desigur, nu este unilate
ral, partidul comunist poate con
trola partidele democratice, iar 
partidele democratice pot contro
la de asemenea partidul comu
nist.

Pentru ce se permite controlul 
partidelor democratice asupra par
tidului comunist ? Pentru că par. 
tidul, aidoma omului, are foarte 
mare nevoie să audă glasurile 
celor care gindesc altfel. Toți știu 
că controlul asupra partidului co
munist este înfăptuit in special de 
poporul muncitor și de masele 
membrilor de partid. Dar va fi și 
mai de folos dacă la acest con
trol vor participa partidele demo
cratice. Desigur, exprimarea reci
procă a părerilor de către parti
dele democratice și de către par
tidul comunist și critica recipro
că vor putea scoate la iveală ro. 
Iul pozitiv al controlului reciproc 
numai dacă aceste păreri și a- 
ceastă critică vor corespunde ce
lor șase criterii politice expuse 
mai sus. De aceea, noi sperăm că 
toate partidele democratice vor a- 
corda atenție reeducării ideologi
ce și vor tinde spre coexistența 
îndelungată cu partidul comunist 
și spre controlul reciproc pentru 
a fi Ia nivelul cerințelor societății 
noi.

socialismului. Sintem convinși că 
masele largi populare din țara 
noastră se pronunță pentru so
cialism, că ele sînt foarte disci
plinate, drepte și nu se vor lăsa 
niciodată antrenate in tulburări 
nemotivate.

Aceasta nu înseamnă însă cituși 
de puțin că in țara noastră a și 
fost exclusă posibilitatea ivirii 
unor tulburări in rindurile mase
lor. In această problemă trebuie 
să acordăm atenție următoarelor 
lucruri : 1) Pentru a lichida din 
rădăcini cauzele izbucnirii tulbu
rărilor este necesar să se stirpea!, 
că birocratismul, să se intensifi
ce considerabil educarea ideolo
gico politică și să se rezolve în 
modul cuvenit toate contradicții- 
'e posibile. Numai dacă se respee- 
ta această condiție nu se vor ivi 
de regulă, tulburări. 2) Dacă din 
cauza muncii noastre defectuoase 
se vor ivi tulburări, acea parte a 
maselor care participă la aceste 
tulburări trebuie adusă pe calea 
justă, trebuie să folosim tulbură
rile ca un mijloc deosebit de îm
bunătățire a muncii, de educare a 
cadrelor de activiști și a maselor, 
precum și de rezolvare a proble
melor care n-au fost rezolvate în 
munca de zi cu zi.

In procesul rezolvării proble
melor care au provocat tulbură
rile trebuie să desfășurăm o mun. 
că minuțioasă, să nu îngăduim 
folosirea unor metode simpliste, 
să nu ne demobilizăm prea repe
de. Nu trebuie să fie alungați in 
mod nechibzuit din colective cei 
care se pun in fruntea tulbură
rilor cu excepția elementelor care 
contravin codului penal și a ele
mentelor contrarevoluționare care 
desfășoară în prezent o acti
vitate subversivă. Aceste ele
mente trebuie trase la răs
pundere prin justiție. Int.o 
țară atît de mare ca țara noas
tră, tulburările la care participă 
un număr mic de oameni nu tre
buie să provoace deloc mirare și 
zarvă, ele ne pot a|uta să dezră
dăcinăm birocratismul.

în societatea noastră există un 
număr neînsemnat de oameni 
care nu se îngrijesc de in’erese'e 
obștești, care nu țin seama de ni
meni și de nimic, care se dedau 
la asasinate și atentate la viața 
oamenilor, care săvirșesc infrac
țiuni. Este posibil să se foloseas
că și de tezele noastre politice 
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denaturtndu-le, să formuleze cu 
rea intenție cereri neîntemeiate, 
pentru a atîta masele, sau să di
fuzeze zvonuri tendențioase și să 
provoace neliniște, pentru a tul
bura ordinea normală in socie
tate.

Nu aprobăm deloc îngăduința

fa|ă de această categorie de oa
meni, dimpotrivă, fată de aceș
tia trebuie să se ia neapărat mă
surile necesare de represiune, 
prevăzute de lege. Pedepsirea 
acestei categorii de oameni 
este o cerere a maselor largi 
ale societății, a nu-i pedepsi În
seamnă a proceda împotriva vo
inței maselor.

10. Poate oare răul să se transforme 
în bine ?

După cum am mai spus, In so
cietatea noastră, tulburările in 
rindurile maselor sînt un rău pe 
care-l dezaprobăm. Totuși, ivirea 
unor «semenea incidente ne poa
te determina să tragem învăță
minte, să stîrpim birocratismul 
și să educăm activiștii și mase
le. Privit in acest sens, răul se 
poate transforma în bine. Tul
burările au un dublu ca
racter. Putem să considerăm ori
ce tulburare din acest punct de 
vedere.

Evenimentele din Ungaria au 
fost un rău. acest lucru este lim
pede pentru toți lotuși și ele 
au tin caracter dublu. Dato
rită faptului că tovarășii unguri 
au luat măsuri juste în procesul 
desfășurării incidentului, eveni
mentele din Ungaria s-au tran
sformat dintr-un rău într-un 
bine. In prezent Ungaria a 
devenit mai puternică decit Îna
inte; toate țările lagărului socia
list au tras învățăminte din a- 
ceasta.

De asemenea și campania an
ticomunistă și antipopulară de 
proporții mondiale din a doua 
jumătate a anului 1956. este, bi
neînțeles, un rău. Dar ea a con
stituit o învățătură pentru parti
dele comuniste și pentru clasa 
muncitoare din diferite tari, a 
contribuit la călirea lor, trans- 
formindu-se astfel într-un bine. 
In numeroase țări o parte din 
oameni au ieșit in timpul a- 
cestei campanii din partide
le comuniste. Ieșirea unor oa
meni din partid și reducerea nu
mărului membrilor partidului 
este, bineînțeles, un rău, dar și 
acj există o latură bună. Ele
mentele șovăielnice n-au vrut 
să rămină în rindurile par
tidului și l-au părăsit iar ma
joritatea membrilor de partid, 
îermj în convingerile lor, șî-au 
strîns și mai mult rindurile în 
luptă, — este oare aceasta un 
rău ?

Vorbind în ansamblu, trebuie să 
învățăm să examinăm problemele 
sub toate aspectele, să vedem nu 
numai fața lucrurilor și fenome
nelor, ci și reversul lor. In anu
mite condiții răul poate duce la 
rezultate bune, iar binele la rin- 
dul său, poate duce la rezultate 
rele. Lao-Țzî a spus Încă cu peste 
două mii de ani în urmă : „In 
nefericire trăiește fericirea, în fe
ricire se ascunde nefericirea". Ja
ponezii au numit invadarea Chinei 
de către Japonia o victorie. Chi
nezii au numit acapararea unui 
vast teritoriu chinez de către a- 
gresori o infrîngere. Totuși, în

înfrîngerea Chinei trăia victoria, 
iar în victoria Japoniei se ascun
dea înfrîngerea. N-a confirmat 
oare istoria acest fapt ?

In prezent oamenii din toate 
țările lumii se gindesc la posibi
litatea izbucnirii unui al treilea 
războj mondial. In această chesti
une trebuie să fim pregătiți din 
punct de vedere moral și să abor
dăm problema tn mod analitic. 
Ne pronunțăm cu fermitate pen
tru pace și luptăm împotriva răz
boiului. Totuși, dacă imperialiștii 
vor dezlănțui un război, nici 
în acest caz nu trebuie să 
ne temem. Atitudinea noastră 
în această problemă este aceeași 
ca și față de „tulburările" de 
orice fel: în primul rind sintem 
împotrivă, în al doilea rind nu ne 
temem. După primul război mon
dial a apărut Uniunea Sovietică 
cu o populație de 200 milicane 
de oameni; după cel de-al doilea 
război mondial, a apărut lagărul 
socialist care cuprinde 900 de mi
lioane de oameni. Se poate afirma 
că, dacă fără a tine seama de ni
mic imperialiștii vor dezlănțui un 
al treilea război mondial, in urma 
războiului sute de milioane de 
oameni vor trece fără îndoială de 
partea socialismului și doar un 
mic teritoriu va rămîne sub pu
terea imperialismului; este de a- 
semenea posibilă o destrămare to
tală a întregului sistem impe
rialist.

In urma luptei, cele două con
trarii, care se află in contradicție, 
în anumite condiții, nu se poate, 
să nu se transforme unul in ce
lălalt. Aici sînt importante 
condițiile. Fără anumite con. 
ditii, cele două părți în lup
tă nu se pot transforma una 
în alta. In lume cel care dorește 
mai mult decit oricine să-și 
schimbe situata este proletaria
tul și apoi semiproletariatul, de
oarece primul n-are în general 
nimic, iar al doilea are, dar pu
țin. Situația existentă acum, cind 
S.U.A dispun de majoritatea vo
turilor în O.N.U. . și controlează 
numeroase regiuni ale lumii nu 
este decit o situație temporară. 
Va veni fără îndoială ziua cind 
această situație se va schim
ba. Situația Chinei, ca tară 
săracă, și lipsa ei de drepturi 
pe arena internațională, se vor 
schimba de asemenea: (ara să
racă se va transforma într-una 
bogată, lipsa de drepturi se va 
transforma în drepturi depline, a- 
dică va avea foc o transformare 
a lucrurilor în contrariul lor. Aici 
condifia hotărîtoare este orîndui- 
rea socialistă și lupta poporului 
strîns unit.

11. Despre regimul de economii
In continuare aș dori să mă 

ocup de problema regimului de 
economii. Intenționăm să desfășu
răm construcția pe scară largă, 
dar tara noastră este Încă o tară 
foarte săracă. Iată deci o contra
dicție. Respectarea neîncetată a 
unui strict regim de economii în 
toate sectoarele constituie una din 
metodele de rezolvare a acestei 
contradicții.

In 1952, în cadrul campaniei 
„împotriva celor trei abuzuri", am 
luat atitudine împotriva delapidă
rilor, risipei și a birocratismului, 
acordind cea mai mare atenție 
luptei împotriva delapidărilor. în 
1955, am introdus regimul de eco
nomii : atunci s-a acordat cea 
mai mare atenție luptei împotri
va normelor exagerate în con
strucția capitală nelegate de pro
ducție și pentru economie de ma
terii prime și materiale în pro
ducția industrială, tn acest dome
niu am dobindit succese mari. 
Pe atunci linia de economii nu 
cunoscuse încă o adevărată răs- 
pîndire în toate ramurile econo
miei naționale, nu cunoscuse o 
adevărata răspîndire nici tn insti
tuții, în unitățile militare, în in
stituțiile de învătămint și în or
ganizațiile populare. Anul acesta 
este necesar să se stimuleze re
gimul de economii și să se lup
te împotriva risipei în toate do
meniile de viață ale tării. Nu a- 
vem încă o experiență suficientă 
tn construcție. In ultimii cîtiva 
ani, paralel cu mari succese, au 
avut loc și cazuri de risipă.

Trebuie să construim treptat o 
serie de întreprinderi moderne, de 
mare amploare, care vor constitui 
osatura fără care ar fi impo
sibil ca în decurs de cîteva de
cenii să transformăm tara noastră 
într-o putere industrială modernă. 
Dar în ce privește cea mai mare 
parte a întreprinderilor nu trebuie 
adoptată o asemenea practică: 
trebuie să creăm mai multe în
treprinderi mijlocii și mici, și tot
odată trebuie să folosim pe de
plin baza industrială moștenită de 
la vechea societate, trebuie să 
luptăm cu toate forțele pentru 
economii, pentru a realiza cit mai 
mult cu mijloace bănești mai re
duse. După ce plenara a H-a a 
C. C. al Partidului Comunist

Chinez, care a avut loc în noiem
brie anul trecut, a pus cu și mai 
multă ascuțime problema aplicării 
liniei unui sever regim de econo
mii și a luptei împotriva risipei, a- 
ceasta linie a și început după 
cîteva luni să dea roade. 
Această campanie pentru res
pectarea regimului de economii 
trebuie să fie consecventă și de 
durată. Lupta împotriva risipei, 
ca și criticarea celorlalte lipsuri 
și greșeli, poate fi comparată cu 
spălatul. Nu trebuie oare omul să 
se spele în fiecare zi ? Partidul 
Comunist, partidele democratice, 
activiștii democratici fără partid, 
intelectualii, industriașii și co- 
merciantii, muncitorii, țăranii și 
meșteșugarii, într-un cuvint noi 
toți — populația de 600 milioane 
a Chinei — sintem datori să lup
tăm pentru mărirea producției și 
pentru regimul de economii. îm
potriva exceselor și a risipei. A- 
cest lucru are nu numai cea mai 
mare însemnătate economică, ci și 
cea mai mare însemnătate poli
tică.

în momentul de fată în rîndu- 
rile multor lucrători de-ai noștri 
se manifestă tendințe primejdioa
se, care se exprimă în lipsa de 
dorință de a impărti cu masele 
bucuriile și necazurile, în tendin
ța spre glorie și avantaje perso
nale. Acest lucru este foarte rău. 
In cadrul campaniei pentru mări
rea producției și pentru regimul 
de economii cerem simplificarea 
aparatului, îndrumarea activiști
lor către organizațiile de jos, re
venirea în producție a unui număr 
Considerabil de activiști. Este 
una din metodele pentru în
lăturarea acestor tendințe a- 
tît de primejdioase. Este necesar 
ca toji activiștii și întregul popor 
să tină mereu seama de faptul 
că China este o mare tară socia
listă și în același timp o țară 
săracă, înapoiată din punct de 
vedere economic. Aceasta consti
tuie o mare contradicție. Pentru 
ca {ara noastră să devină bogată 
și puternică, vor fi necesari cîțiva 
zeci de ani de eforturi perseve
rente ; totodată este necesar să se 
urmeze linia hărniciei și a spiri
tului de economie în construcția 
din țară, să se respecte un re
gim sever de economi; și să se 
ducă lupta împotriva risipei.

12. Calea industrializării Chinei
Problema căii industrializării, 

despre care este vorba aici, im
plică în primul rînd problema co
relației proporționale în dezvolta
rea industriei grele, a industriei 
ușoare și agriculturii. In țara 
noastră în centrul construcției e- 
conomice se află industria grea,

trebuie să arătăm acest lucru cu 
toată hotărîrea. Totuși, paralel cu 
aceasta, trebuie să acordăm o su
ficientă atenție dezvoltării agri
culturii și a industriei ușoare.

Țara noastră este o mare țară 
agrară, în care populația rurală 
reprezintă peste 80 la sută din

întregul popor. Dezvoltarea indu
striei trebuie să se înfăptuiască 
concomitent cu dezvoltarea agri
culturii, căci numai atunci indu
stria va dispune de materii prime 
și de o piață, numai atunci vor 
putea fi acumulate mai multe 
mijloace pentru crearea unei pu
ternice industrii grele. Este în
deobște cunoscut că există legă
turi foarte strinse intre industria 
ușoară și agricultură. Fără agri
cultură nu poate exista nici in
dustria ușoară. In momentul de 
fată oamenii nu înțeleg încă des
tul de limpede că agricultura este 
o piață importantă pentru indus
tria grea. Dar, pe măsura recon
strucției tehnice treptată a agri
culturii, a modernizării ei neince- 
tate .a dezvoltării continue a ra
murilor care deservesc agricul
tura, cum sînt producția de ma
șini agricole și de îngrășăminte, 
construcția de irigații, electroener- 
getică și construcția in domeniul 
transporturilor, p-oductia de com
bustibil și materiale de construc
ție pentru populație etc., oamenii 
vor înțelege mai ușor că agricul
tura constituie o piață importantă 
pentru industria grea.

Dacă în perioada celui de-al 
doilea și a celui de-al treilea cin
cinal agricultura noastră va putea , 
cunoaște o și mai mare dezvol- j 
tare, datorită căreia industria u- | 
șoară se va dezvolta In mod co
respunzător pe scară și mai 
largă, aceasta va fi tn folosul | 
întregii economii naționale. Dacă 
se vor dezvolta agricultura și in
dustria ușoară, industria grea va 
dobindi o piață de desfacere și 
mijloace materiale și se va dez
volta și mai repede. La pruna 
vedere s-ar părea că ritmul indus
trializării s-ar încetini iBtruettra. 
dar în realitate el nu va fi înce
tinit ba va deveni, poate, mai in
tens.

In decursul a trei cincinale sau 
intr-o perioadă ceva mai lungă, 
producția anuală de otel din țara 
noastră poate totuși să fie mărită 
de la aproximativ 900JXI0 tone — 
nivelul anual maxim dinainte de 
eliberare, atins în anul 1943. la 
20.000.000 tone sau chiar mai 
mult. Atunci va fi satisfăcută atit 
populația orășenească cit și cea | 
rurală.

Nu intenționez astăzi să ana
lizez pe larg problemele econo
mice. Nu avem încă destulă ex
periență în construcția economică, 
deoarece nu ne ocupăm de acea
sta decit de șapte ani, trebuie să 
mai acumulăm experiență. Nici în 
ceea ce privește revoluția, nu 
aveam inițial experiență, dar am 
dobîndit-o trecînd prin infringed 
și eșecuri, și abia după aceasta 
am cucerit victoria în întreaga 
tară. Cerem ca perioada de dobin- 
dire a experienței în construcția 
economică să fie ceva mai scurtă 
decit perioada de dobîndire a ex
perienței revoluționare și în ace
lași timp ca această experiență să 
nu ne coste atit de scump. Fi
rește, va fi necesar să plătim, dar 
ar fi de dorit ca prețui să nu fie 
atit de ridicat cum a fost în pe
rioada revoluționară. Trebuie să 
înțelegem că aici există o contra-1 
dicție — contradicția dintre legile 
obiective ale dezvoltării economice 
a societății socialiste și cunoaș
terea noastră subiectivă — iar a- 
ceasta contradicție trebuie rezol
vată in practică. Această contra
dicție se manifestă de asemenea 
ca o contradicție intre oameni, o 
contradicție între cei care oglin
desc relativ just legile obiective 
și cei care oglindesc relativ greșit 
legile obiective; tocmai de aceea 
ea constituie una din contradic
țiile din rindurile poporului. Toa
te contradicțiile există in mod 
obiectiv și avem sarcina ca, pe 
măsura posibilităților, să le oglin
dim just și să ie rezolvăm. | 

Pentru a transforma China în
tr-o tară industrială, trebuie să 
studiem cu seriozitate experiența 
înaintată a Uniunii Sovietice. 
Uniunea Sovietică construiește 
socialismul de 40 de ani și expe
riența ei este pentru noi de un 
foarte mare preț.

Să vedem cine a proiectat și 
utilat pentru noi atit de multe 
uzine importante ? Nu cumva 
S.U.A.? Nu cumva Anglia? Nu, 
nu ele au făcut acest lucru. Nu
mai Uniunea Sovietică face acea
sta pentru că este o tară socia
listă. un aliat al nostru. Paralel 
cu Uniunea Sovietică ne-au acor
dat ajutor și unele țări frățești 
din Europa răsăriteană. Fără În
doială. trebuie să studiem expe
riența bună a tuturor țărilor, indi
ferent dacă ele sînt socialiste sau , 
capitaliste, acest lucru este indis
cutabil. Principalul este totuși de 
a învăța de la Uniunea Sovietică. 
Există două moduri de a privi a 
învățăturii. Unul dintre ele este 
dogmatic; cind nu se dă atenție 
condițiilor din țara noastră și se 
preia fără discernăminf orice: ceea 
ce se poate și ceea ce nu se poate 
aplica. Acest fel de a privi învă
țătura este greșit. Celălalt fel de , 
a privi învățătura constă in a-ti 
frămînta creerul în timpul învă
țăturii și a studia ceea ce cores
punde condițiilor din tara noastră, 
adică în a prelua experiența care 
ne este utilă. Pentru noi este nece
sar acest fel de a privi învățătura.

Să întărim unitatea cu Uniunea 
Sovietică, să întărim unitatea cu 
toate țările socialiste — iată linia 
noastră fundamentală. în aceasta 
rezidă interesele noastre vitale. 
Trebuie de asemenea să întărim și 
să dezvoltăm coeziunea cu țările 
din Asia și Africa, precum și cu 
toate țările și popoarele iubitoare 
de pace. Dacă vom realiza aceste 
două forme de coeziune nu vom 
mai fi izolați. In ce privește ță
rile imperialiste, trebuie de ase
menea să stringem unitatea cu 
popoarele lor și să luptăm pentru 
coexistența pașnică și anumite le
gături comerciale cu aceste țări, 
să preîntâmpinăm un eventual răz. 
boi. Dar față de aceste țări nu se 
pot în nici un caz aplica concepții 
care nu corespund realității.

Semnarea declarației comune 
a P.M.U.P. și P.S.U.G.

O punere Ia
necesară

punct

Criza de guvern 
din Italia continuă

BERLIN 21 (Agerpres). — 
PAP transmite: La 20 iunie 

1957 a fost semnată la Berlin o 
declarație comună a Partidului 

Muncitoresc Unit Polonez și a 
Partidului Socialist Unit din Ger-- 
mania.

Din partea poloneză declarația 
a fost semnată de Wladislaw 

Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.M.U.P., iar 
din partea germană de Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al Comite
tului Central al P.S.ll.G.

★

Delegația de partid șl guver
namentală poloneză, condusă de 
Wladislaw Gomulka și Josef Cir 
rankiewicz, care a făcut o vizită 
in R.D. Germană, a părăsit Ber* 
linul In 
iunie.

noaptea de 20 spre 21

★
iunie delegația a sosii 
centrală din Varșovia

La 21 
tn gara __ ____
unde a fost primită de membri

si Bi-ouUu Politic al C.C. ai 
P.M L J*..  secretari ai Comitetu
lui Central, reprezentanți ai par. 
tidelor politice, membri ai Con- 
sBiultu de stat ți ai guvernului, 
depatați in Seim, precum fi nu
meroși locuitori ai orașului Var- 
șocia. Au fast de față de aseme
nea membri ai ambasadei R.D. 
Germane.

La Bologna s-a deschis Congresul 
Federației tineretului comunist italian

— ce—J.'Le i:i3gerea telului
tiu es*.e  KUtztea tineretuIuL

La ședința din seara de 20 iu
rte az început discuțiile pe mar- 
.nea raportului lui TriTellî.

BOLOGNA 2! ( Agerpres?.
La 20 iunie s-a deschis la Bo
logna Cuogresuî a! XV-lea al 
Federației tineretului cocncuist 
italian. La Congres participă T50 
telegar aleși Ia cele 100 confe
rințe orășenești și provinciale ale 
F.T-C-I- care au avut loc în pe- i 
noada februarie.nu.

La lucrările congresclx parii- 
dpă o delegație a Pzrridz'z: Co
munist iulian condusă de Pal- 
miro Togliatti. secretarul gene
ral al partidului.

După o scurtă csrîntare de 
deschidere rostită de P ere Pie- 
ralli. membru a! secetariatuhn | 
F.T.C.I., Congresul a aprobat ur
mătoarea ordine de zi: 1. Despre 
unitatea tineretului ia lupta pen
tru o Italie democratică și so
cialistă ; 2. Despre modificări ia 
statutul F.T.C.I.; 3. Alegerea CC 
al F.T.C.I.
Raportul asupra prunului punct 

de pe ordinea de zi a fost pre
zentat de secretarul genera! al 
C.C. al F.T.C.I., Trivelli. Rapor
torul a subliniat importanta Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S. și j 
a Congresului al VUI-lea al Par
tidului Comunist Italian pentru 
dezvoltarea mișcării de tinerei 
din Italia, arătînd că cei care spe
rau in dezbinarea tineretului 
muncitor din Italia din cauza e- 
venimentelor din Ungaria și a 
altor acțiuni provocatoare între
prinse de imperialiști Împotriva 
lagărului socialist, au dat greș.

Vorbind despre pregătirile dir. i 
Italia în vederea celui de-al 6-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților, raportorul a subliniat 
că tinerii comuniști trebuie să fo
losească contactele stabilite cu a- 
cest prilej cu alte organizații de 
tineret pentru întărirea unități: 
tineretului italian in lupta pentru 
pace.

Trecînd Ia analizarea situație: 
interne din (eră, raportorul a su
bliniat că Federația tineretului co
munist italian, acordă principala 
atenție luptei pentru realizarea 
dreptului la muncă și dreptului 
la învățătură, care deseori figu
rează numai pe hîrtie.

F.T.C.I. consideră că principala!:

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: In numărul 22 
al revistei vestberlineze „Film- 
blătter*  a apărut știrea că „Uniu
nea Sovietică este singura tară 
producătoare de multe filme cu 
care R-F.G. are relații diplomati
ce, care pină în prezent nu și-a 
anunțat participarea la Festivalul 
cinematografic de la Berlin. A- 
vînd în vedere că termenul de în
scriere a expirat, Rusia nu va pu
tea participa la acest festival**.

Cercurile cinematografice din 
Uniunea Sovietică consideră că a- 
ceastă știre denaturează faptele 
reale.

Conform tradiției șl în confor
mitate cu regulile elementare, or
ganizatorii festivalurilor cinema
tografice internaționale invită ci
nematografiile naționale să parti
cipe la festivaluri trimițîndu-le 
din timp regulamentul concursu
lui. Din presa vestgermană rezul
tă că astiel de invitații au fost tri
mise din timp tuturor țârilor cu 
care R.F.G. are relații diplomatice; 
Uniunea Sovietică nu a primit o

astfel de invitație. Indiferent de 
motivele pentru care organizatorii 
festivalului nu au invitat cinema
tografia sovietică, însăși încerca
rea de a induce în eroare opinia 
publică mondială dovedește că 
organizatorii festivalului nu s-au 
călăuzit de intenții bune.

ROMA 2t (Agerpres). — A. 
miniore Fanfani, secretarul gene
ral al partidului democrat creș
tin, care fusese însărcinat de 
președintele Italiei, Gronchi, să 
înceapă consultări in vederea so
luționării crizei de guvern din 
Italia, a anunțat pe președinte 
că renunță la misiunea încredin
țată deoarece nu a putut să rea
lizeze o înțelegere a partidelor 
de centru pe baza unui program 
comun.

Astfel criza de guvern din Ita
lia continuă deși a trecut o lună, 
și jumătate, de la declanșarea ei 
prin căderea guvernului Segni.

In momentul de față partidele 
de dreapta, precum și partidul 
liberal cer organizarea unor alei 
ger; înainte de termen.

Partidele comunist șl socialist 
cer formarea unui guvern cu 
participarea tuturor forțelor de
mocratice.

încălcare gravă a acordului 
de armistițiu din Coreea

WASHINGTON 21 (Agerpres).
— TASS transmite:

Ministerul Apărării al S.U.A. a 
dat publicității un comunicat tn 
care se spune că a hotărît să tri
mită imediat în Coreea de Sud

„armament modern**  american, 
inclusiv avioane de vînătoare și 
de bombardament care pot să 
transporte arme atomice, precum 
și tancuri și alt armament, >■_.

De IV-|

Autoritățile americane 
au împiedicat o convorbire telefonică 

intre soții Kozmin și copiii lor
Soții Kozmin au dorit foarte 

mult să aibă o convorbire telefo
nică cu copiii lor. Ei au hotărît să 
ceară legătura cu Chicago prin 
Londra. In ciuda tuturor efortu
rilor convorbirea cu Rostislav n-a 
avut loc. Operatorul de la centra
la telefonică din Londra a declarat 
că între Moscova și Londra audi- 
bilitatea este foarte slabă și nu se 
poate auzi o voce de copil...

OSLO. In Norvegia s-au strîns 
pe apelul lansat recent de docto- 

i rul Albert Schweitzer pentru !n- 
I cetarea experiențelor cu arme nu- 
l cleare 210.000 de semnături.

ANVERS. La Anvers a avut 
loc o mare demonstrație a stu
denților și elevilor. Demonstran
ții purtau lozinci și pancarte che- 
mind la interzicerea armei ato
mice ș; a experiențelor nucleare.

DELHI. Primul buget propus 
de guvernul comunist al statului 
Kerala a fost adoptat de Aduna
rea statului la 20 iunie în ciuda 
criticilor opoziției.

LONDRA. Misiunea Yemenului 
la Londra a dat publicității o 

I declarație în care se anunță să- 
vîrșirea unei noi agresiuni împo- 

I triva Yemenului de către forțele 
I armate engleze.
| PEKIN. La 21 iunie a avut loc 
la Pekin o conferință de presă or
ganizată de Edgar Faure, fost

.............

După cum s-a mai anunțat în Uniunea Sovietică se construiește o mare centrală atomo-electrică. 
In fotografie: proiectul centralei atomo-electrice.I

Sînt 16 ani de cind trapei*  
hitleriste. trecînd fi perie 
trapul îndurerat al țării noa»- 
tre, au dezlănțuit războiul mi- 
șelesc împotriva Uniunii So
vietice. După ce cotropiseră o 
seamă de țări ale Europei, prin 
forța armelor fi coruperea po
liticienilor, hitleriștri și-au în
dreptat puternica lor mașină 
de război împotriva Uniunii 
Sovietice, sperind in nebunia 
lor, într-o grabnică și totală 
victorie. Acest atac odios a în
semnat de fapt începutul sfîr- 
șilului, deoarece purta în el 
germenii înfringerii rușinoase 
pe care au suferit o hitleriștii. 
Militariștii germani și-au aflat 
pe cîmpiile sovietice moartea, 
înfrîngerea, rușinea, iar pe Rei
chstagul în subsolurile căruia 
caporalul paranoic s-a sinucis, 
a fost înfipt, biruitor, drapelul 
sovietic.

Au trecut 16 ani. Copiii tre
ziți atunci în zori de bubuitul 
tunurilor și urletele Stukas-uri- 
lor sînt astăzi aproape maturi. 
Semenii lor vest-germani încep 
acum iarăși să fie instraiți 
pentru tragicul „Drang nach 
Osten". Mulți dintre ei nu au 
de unde să știe astăzi, auzin- 
du l pe ministrul lor de război 
Frantz Iosef Strauss exprimîn- 
du-și intențiile de a „șterge 
de pe hartă Uniunea Sovietică 
cu ajutorul armelor atomice", 
că și Hitler cu oamenii săi, 
nutreau visuri la fel de nebu
nești. Pe atunci Strauss era 
doar locotenent. Ca ofițer al 
Wehrmachtuiui el și-a făcut 
„ucenicia" și astăzi este mi
nistru. Pentru setea de domi
nație a hitleriștilor au plătit 
părinții recruților vest-germani 
ai zilelor noastre. Conform 
planurilor „ucenicului" de ieri 
se pregătește o soartă asemă
nătoare generației de astăzi.

Astăzi Bonn-ul, cu generalii 
săi scoși de la naftalina închi
sorilor ticsite la sfîrșitul cata-

Să nu
strofei cu criminali de război, 
are aliați puternici. Coman
dantul suprem nord-atlantie, 
generalul american Xorstad w 
lăuda deunăzi că „Uniunea So
vietică poate fi atacată do la 
peste 250 baze militare înain
tate americane din străinătate 
sau chiar din S.U.A-**.  Dar 
Hitler nu conta oare pe aceiași 
factori cind a pornit agresiu
nea anti-sovietică fi a tint du
pă el a ti tea popoare subjugate? 
Sfîrșitul se cunoaște. Popoarele 
nu vor însă ca el sâ se re
pete, nu vor să admită un alt 
război mondial ale cărui ur
mări ar fi mai mult decit de
zastruoase.

Cercurile agresive occiden
tale și în special conducătorii 
americani militari își bazează 
atacurile lor agresive, pline de 
ifose, pe o presupusă superio
ritate în ce privește annamen- 
tul atomic și proiectilele ba
listice. Se pare că ei uită sau 
se prefac, că nu dețin mono
polul acestor arme, că riposta 
poate fi rapidă și nimicitoare. 
Inchipuindu-și că armele ato
mice și cu hidrogen ar distru
ge numai țările socialiste, cind 
se știe că aceste țări unite în
tr-un tot monolit dispun și ele 
la rîndul lor de asemenea ar
me, cercurile agresive nu nu
mai că premeditează o crimă 
împotriva umanității, ci comit 
și-o imensă absurditate.

Același lucru ar trebui amin
tit și despre experiențele cu 
armele cu hidrogen, datorită 
cărora otrava stronțiului se îm
prăștie în atmosferă pericli- 
tînd sănătatea omenirii. Atmos
fera nu poate fi împărțită în 
două lagăre și atunci te în
trebi de ce nesocotesc oare

se mai
conducătorii americani și alia- 
ții lor atlantici avertismentul 
dat printre alții de 2.200 de 
oameni de știință americani a- 
supra efectelor dăunătoare ale 
radiațiilor atomice ?

Nesăbuiții conducători ame
ricani de pe târî morile euro
pean și american ale Atlanti
cului nu prididesc cu declara
țiile pline de născociri groso
lane asupra pretinsei „primej
dii comuniste' care trebuie sâ 
le servească drept paravan 
pentru toate planurile lor a- 
greșive. Admirabilul Redford 
a afirmat într-un discurs re
cent că S.UA. „nu trebuie să 
aibă încredere in ruși in proble
ma dezarmării sau în oricare 
altă problemă", aceasta cu toa
te că Uniunea Sovietică nu și-a 
călcat niciodată in cei 40 de ani 
de existență angajamentele in
ternaționale. Domnului Redford 
și celorlalți promotori ai ^răz
boiului rece" trebuie să le rea
mintim că tocmai țările capi
taliste au fost acelea care au 
călcat in picioare angajamen
tele cele mai solemne. Desigur 
că președintele grupului de 
stat major american are nevoie 
sâ calomnieze politica statului 
•ovietic pentru justificarea pla
nurilor agresive ale Washingto
nului. In schimb, el se a- 
rată dispus, Ia fel ca și mulți 
oameni politici americani și co
legi de-ai săi militari, să acorde 
utilitariștilor vest-germani cel 
mai larg credit, cu toate că ei 
se identifică cu persoanele care 
l-au slujit pe Hitler în aplicarea 
doctrinei că „tratatele nu sînt 
decît niște petice de hîrtie**.

Tocmai de acești oameni, 
vinovați de crime imense îm-

repete !
potriva umanității, ca Speidel, 
Heusinger, Funk și alții de 
teapa lor se înconjoară utilita
riștii americani, deoarece ei au 
meritul de a-1 fi ajutat pe Hit
ler în acțiunile sale criminale. 
Politicieni și generali, oa
meni de afaceri, se întrec în 
explicarea „necesității" de a 
înarma atomic Bonn-ul. Este 
evident că ei nu au nici o ga
ranție că aceste arme nu se 
vor întoarce chiar împotriva 
furnizorilor. In marea carte a 
istoriei a fost înscrisă deja 
practica lui Hitler care, după 
ce a fost finanțat de Ociden- 
tali, nu a ezitat să pornească 
război împotriva lor.

Atunci, în anumite țări oc
cidentale circula butada „mai 
bine Hitler, decît comuniștii". 
Unde a dus aceasta — se știe. 
Și atunci au existat glasuri, 
din păcate influente, care au 
refuzat Uniunii Sovietice orice 
alianță și au preferat să se 
predea lui Hitler legați de mîini 
și de picioare. Și astăzi secu
rității colective generale euro
pene se preferă reînarmarea 
rapidă a Germaniei occidentale 
ca bastion atlantic înaintat.

Poporul german a plătit cu 
mult singe aventura lui Hitler. 
Oficiul Federal vest german de 
statistică a anunțat că ultimul 
război a costat Germania „5,5 
milioane de morți, 3,76 milioa
ne de soldați și ofițeri au fost 
omoriți pe front, o jumătate de 
milion de oameni au pierit 
din rindurile populației civile 
în urma bombardamentelor ae
riene și a luptelor și aproxima
tiv 1,3 milioane de oameni au 
pierit din pricina refugiului și 
a deportării". Mai bine deci de 
a șasea parte din cele 30 mi

lioane de victime ale celui de 
al doilea război mondial le-a 
dat poporul german. Și atunci 
nu s au folosit armele atomice, 
cărora toți strategii atlantici le 
dedică adevărate ode de cre
dință.

Repetarea pregătirii războiu
lui, în care germanii sînt îm
pinși pe primul plan, ca 
„bastion avansat" în neferici
tul „Drang nach Osten" îți 
amintește „fără să vrei, de 
emoționanta carte a Anei Se*  
ghers „Morții rămîn tineri", de 
istoria tînărului care, murind 
în timpul războiului pentru că 
i s-a împotrivit, repetă soarta 
tatălui său, pe care nu l-a cu
noscut. Implacabil parcă, de 
neînlăturat, îi împărtășește tî- 
nărul soarta. Să amintim de 
vibrantul apel antirăzboinic al 
lui Erich Maria Remarque „Pe 
frontul de vest nimic nou" și 
de atîtea altele ?

Istoria are prin urmare e- 
xemple recente din care cercu
rile agresive ar putea trage 
concluzii importante pentru o- 
menire. Agresiunea hitleristă 
împotriva Uniunii Sovietice și 
mai ales urmările ei sînt pline 
de învățăminte. în umbra a- 
gresiunii de atunci ca și în 
spatele planurilor nebunești 
croite astăzi stau aceleași mo
nopoluri pentru care războiul 
este o afacere mai rentabilă 
decît oricare altul. Popoarele 
însă au tras învățămintele pe 
care cercurile conducătoare re
fuză să și le însușească. Ele știu 
acum cine trage sforile, au 
forța de a se opune planurilor 
agresive și de a le impune 
propria lor voință. Ei vor ca 
dezastrul de acum 16 ani să 
nu se mai repete și de aceea 
luptă pentru dezarmare, pentru 
interzicerea armamentului ato
mic și se opun reînarmării Ger
maniei occidentale.

Z. FLOREA
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