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Plenarei C. C.
în toate regiunile tării, tn zilele de duminică și luni, au con

tinuat să se desfășoare adunări ale activului comitetelor raionale 
și orășenești de partid, în cadrul cărora au fost dezbătute hotă- 
ririle Plenarei din 28 iunie — 3 iulie a C.C. ai P.M.R. In cursul 
zilei de 8 iulie, asemenea adunări au avut loc într-un șir de 
raioane din regiunile Bacău, Timișoara, Hunedoara. De asemenea, 
alaltăieri a avut loc în Capitală adunarea activului Comitetului de 
partid al centrului universitar București, precum și o adunare co
mună a studenților și cadrelor didactice de la școlile superioare 
de partid.

In cadrul discuțiilor care au avut loc, după ce s-a dat citire 
Dării de seamă a Biroului Politic prezentată la plenara C.C. de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, au luat parte un mare număr de 
activiști din aparatul de partid, de stat și din economie. Pretu
tindeni, participanții la adunări și-au exprimat aprobarea deplină

al P. M. R.
față de hotărîrile adoptate de plenara C.C., sprijinindu-Ie întră 
totul și subliniind marea lor importanță pentru întărirea continuă 
a partidului nostru, a capacității sale de luptă în opera de cons
truire a socialismului.

Aceste adunări au constituit o puternică expresie a voinței trt-' 
tregului partid de a întări necontenit unitatea de nezdruncinat a 
partidului, de a aplica cu consecvență principiile marxist-leniniste» 
normele leniniste ale vieții de partid.

Participanții la adunările activului de partid au adoptat tn una? 
nimitate hotărîri prin care aprobă pe deplin lucrările și documen
tele recentei plenare a C.C. al P.M.R. și își exprimă angajamentul 
de a munci cu tot mai mult 'avînt pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al II-lea al P.M.R., pentru construirea socialismului 
și apărarea păcii. . 

REZOLUȚIA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

din 28 iunie — 3 iulie 1957
I.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresf Romtn a dezbă
tut in ședința plenară ordinară din zilele de 28 iunie — 3 iulie 
a.c. Darea de seamă a Biroului Politic prezentată de tovarășul 
Gh. Gheorghiu Dej cu privire la activitatea partidului in pe
rioada de la Congresul al Il-lea al P.M.R. pină în prezent, 
precum și concluziile ce se desprind din evenimentele interna
ționale și din activitatea partidelor comuniste și muncitorești 
în lumina învățămintelor celui de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S.

Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Romin a dat 
un mare avînt muncii partidului nostru, care a obținut in 
această perioadă însemnate realizări în toate sectoarele de 
activitate.

Rîndurile partidului s-au întărit; activitatea organizațiilor 
de partid a cunoscut o serioasă îmbunătățire, obținindu-se re
zultate pozitive în munca organizatorică și ideologică, în creș
terea nivelului politic și a experienței practice a cadrelor și 
a membrilor partidului, în dezvoltarea democrației interne de 
partid, în conducerea și îndrumarea de către partid a sin
dicatelor, U.T.M.-ului și a celorlalte organizații de masă.

Legăturile partidului cu masele largi de oameni ai mun
cii au continuat să se întărească, organizațiile de partid des- 
fășurînd o intensă activitate de mobilizare a celor ce muncesc 
pentru realizarea sarcinilor puse de Congresul al II-lea al 
P.M.R. și atragerea tot mai activă a oamenilor muncii la con
ducerea economiei și a vieții obștești.

Au fost ob(inute succese în dezvoltarea tuturor ramurilor 
economie! naționale și în transformarea socialistă a agricul
turii. S-a îmbunătățit munca de conducere și planificare a eco
nomiei naționale, precum și activitatea organelor locale ale pu
terii de stat, ale căror atribuții au fost lărgite pe baza prin
cipiilor centralismului democratic.

Rolul conducător al partidului s-a întărit; poporul se unește 
tot mai mult în jurul lui, urmînd cu hotărîre și încredere poli
tica partidului.

In perioada de care s-a ocupat plenara, partidul nostru a 
desfășurat o perseverentă activitate de dezvoltare a legăturilor 
și contactelor cu celelalte partide comuniste șl muncitorești 
și a adus o contribuție activă la întărirea unității lagărului 
socialist și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

S-au lărgit și s-au dezvoltat relațiile politice, economice și 
culturale ale Republicii Populare Romîne cu alte țări, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice între toate statele, indiferent 
de regimul lor social.

Alături de țările socialiste și de alte țări iubitoare de pace, 
Romînia participă din ce în ce mai activ la lupta pentru 
destinderea încordării internaționale, pentru prietenie șl cola
borare între popoare, pentru menținerea și consolidarea păcii.

Rezultatele însuflețitei munci creatoare a clasei muncitoare, 
a țărănimii muncitoare, a intelectualității, a întregului nostru 
popor sub conducerea partidului confirmă pe deplin justețea 
liniei generale a partidului și a hotărîrilor Congresului al 
11 lea al P.M.R.

In perioada de care s-a ocupat plenara, volumul producției 
Industriale și agricole a continuat să crească. Planul de stat 
pe anul 1956 la producția globală industrială a fost realizat 
în proporție de 105 la sută, iar în primul trimestru al acestui 
an el a fost depășit cu 7 la sută. In agricultură sectorul so
cialist a ajuns să cuprindă cca. 41 Ia sută din totalul supra
feței agricole a țării și cca. 28 la sulă din totalul gospodă
riilor țărănești.

Pe baza rezultatelor obținute în industrie, agricultură, cul
tură, partidul și guvernul au luat în anii 1956—1957 o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Prin munca desfășurată de organizațiile de partid, sindicale 
și de U.T.M., dezbaterea ce se desfășoară în prezent in legă
tură cu experimentarea sistemului îmbunătățit de salarizare 
și normare a muncii a dus la o largă activizare a muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor din întreprinderi, 
care iau parte cu mare interes ia această dezbatere, propunind 
soluții prețioase pentru creșterea volumului producției, mai 
buna organizare a procesului de producție, descoperirea șl va
lorificarea rezervelor interne ale întreprinderilor, sporirea pro
ductivității muncii, reducerea prețului de cost, asigurarea ren
tabilității întreprinderilor. Aplicarea acestor propuneri a șl dat 
rezultate înfr-un șir de întreprinderi, creînd o bază trainică, 
sigură pentru sporirea cîștigului oamenilor muncii.

Se poate spune de pe acum că această acțiune de atragere a 
maselor largi de oameni ai muncii la dezbaterea și rezolva
rea problemelor de organizare șl conducere a producției va 
duce la un nou avînt al economiei naționale și la ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

Desființarea sistemului de cote obligatorii Ia majoritatea 
produselor agricole a fost primită cu mare satisfacție de țără
nimea muncitoare, a sporit considerabil cointeresarea mate
rială a țărănimii și a creat condiții deosebit de favorabile in 
ridicarea producției agricole, a întărit încrederea țărănimii în 
politica partidului și guvernului, a consolidat și mai mult 
alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare.

A crescut preocuparea organelor de partid pentru aplica
rea consecventă a principiilor leniniste in viața de partid, s-a 
întărit disciplina de partid și s a îmbunătățit compoziția so
cială a partidului.

Concentrînd munca organizatorică și politică în unitățile de 
bază ale partidului, organele și activul de partid și-au dez
voltat inițiativa și spiritul de răspundere, rezolvă în mod mai 
concret și mai competent problemele politice și social-econo- 
mice ale construcției socialiste, problemele vieții de fiecare zi 
a maselor populare.

S-a intensificat activitatea ideologică a partidului șl s-a 
ridicat nivelul ei; munca de propagandă, presă și editorială a 
fost legată mai strîns de sarcinile concrete ale construcției eco
nomice, de studierea istoriei partidului nostru și a experienței 
sale revoluționare, de aplicarea creatoare a învățăturii mar- 
xist-leninisfe.

Partidul a acordat o atenție deosebită orientării politi
ce și ideologice a intelectualității, care desfășoară o ac
tivitate creatoare rodnică pe tărimul științei, artei și culturii 
și participă activ la viața obștească a țării, sprijinind cu în
credere politica partidului și guvernului. S-au adus îmbună
tățiri structurii și conținutului învățămîntului de cultură ge
nerală, a învățămîntului tehnic și superior.

Linia justă leninistă a partidului nostru în problema națio
nală și aplicarea ei consecventă au dus la o intensă activitate 
politică a maselor muncitoare ale minorităților naționale; 
partidul și guvernul au luat un șir de măsuri practice pentru 
ridicarea nivelului lor material și cultural.

Prietenia și colaborarea frățească dintre poporul romin și 
naționalitățile conlocuitoare s au intărit. Naționalitățile conlo

cuitoare participă activ și creator, alături de poporul romin, la 
munca pentru înflorirea Republicii Populare Romîne, pentru 
întărirea regimului democrat-popular și construirea socialis
mului in țara noastră. »

Intre marile acțiuni organizate de partid în această perioadă 
trebuie menționate, dată fiind însemnătatea lor politică deo
sebită, alegerile pentru sfaturile populare și alegerile pentru 
Marea Adunare Națională, care au constituit o demonstrație 
puternică a activității politice a maselor populare, a conștiin
ței lor cetățenești, a trăiniciei orînduirii noastre sociale, a ata
șamentului oamenilor muncii față de regimul democrat-popular.

Plenara C.C. constată că lucrările Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. au exercitat o puternică înrîurire asupra întregii miș
cări comuniste și muncitorești internaționale. Dezbaterea lu
crărilor Congresului de către partidele comuniste și muncito
rești, pe baza tezelor Congresului al XX-lea al P.C.U.S. cu 
privire la raportul de forțe între capitalism și socialism, la 
coexistența pașnică a statelor cu sisteme sociale diferite, la 
posibilitatea prevenirii războaielor în epoca actuală, la formele 
și metodele de trecere ale diferitelor țări de la capitalism la 
socialism, a dus la clarificarea unor probleme importante 
ale teoriei marxist-leniniste, ale luptei pentru socialism și 
pentru pace.

Realizările obținute de poporul sovietic în domeniul econo
miei și culturii, influența puternică pe care o exercită asupra 
vieții internaționale inițiativele de pace ale Uniunii Sovietice 
arată că hotărîrile Congresului al XX-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice se înfăptuiesc cu deplin succes. Acesta 
este meritul incontestabil al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al Comitetului său Central leninist.

Recentele măsuri de reorganizare a formelor de conducere a 
industriei și construcțiilor, la a căror dezbatere au participat 
zeci de milioane de oameni, deschid noi perspective favorabile 
în vederea îndeplinirii sarcinii economice fundamentale a 
U.R.S.S, — aceea de a ajunge și de a întrece într-un termen 
istoric scurt cele mai înaintate țări capitaliste, din punctul de 
vedere al producției industriale și agricole calculate pe cap de 
locuitor.

Dezbaterea învățămintelor Congresului al XX-lea a avut 
ca rezultat o nouă creștere a forțelor mondiale ale socialismu
lui și păcii, noi succese importante obținute în construirea so
cialismului în țările de democrație populară, un puternic ivînt 
al forțelor de eliberare socială și națională în întreaga lume.

Ca urmare a schimbărilor adinei ce s-au produs după cel 
de-al doilea război mondial în viața internațională, oamenii 
muncii, masele populare din țările capitaliste, dependente și 
coloniale duc lupta pentru condiții mai bune de muncă și de 
trai, pentru libertăți democratice, pentru independență națio
nală, pentru pace și socialism în împrejurări mai favorabile, — 
ceea ce deschide noi perspective în fața partidelor comuniste 
și muncitorești.

In perioada dezbaterii hotărîrilor Congresului ai XX-Ica 
al P.C.U.S. în partidele comuniste și muncitorești, cercurile 
imperialiste, dușmanii socialismului și ai mișcării muncitorești 
au declanșat o campanie furibundă de ponegrire a P.C.U.S. 
și a celorlalte partide comuniste și muncitorești, de denaturare 
și compromitere a învățăturii marxist-leniniste, urmărind să 
provoace sciziune și să răspindească confuzii în mișcarea mun
citorească, să submineze orînduirea de stat din țările de demo
crație populară. In Ungaria, reacțiunea internă cu sprijinul 
cercurilor imperialiste a organizat putchul contrarevoluționar 
în vederea lichidării cuceririlor revoluționare ale oamenilor 
muncii și restaurării rînduielii capitalisto-moșierești.

Plenara constată că ofensiva cercurilor imperialiste împo
triva pozițiilor socialismului s-a zdrobit de unitatea rîndurilor 
partidelor comuniste și muncitorești, de coeziunea ideologică 
a mișcării comuniste internaționale, de hotărîrea oamenilor 
muncii din țările socialiste de a apăra și consolida orînduirea 
democrat-populară, de prietenia și frăția țărilor lagărului so
cialist, în frunte cu U.R.S.S.

Alături de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice șl de alte 
partide frățești, partidul nostru a acordat un sprijin Interna
ționalist activ clasei muncitoare maghiare, Partidului Muncito
resc Socialist Ungar și guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc din Ungaria în vederea înfrîngerii contrarevoluției și 
normalizării situației tn această țară.

Faptele au dovedit că nici o încercare a reacțiunil imperia
liste de a întoarce înapoi roata Istoriei nu poate împiedica sis
temul mondial al socialismului să se consolideze tot mai mult 
și să-și dovedească superioritatea economică, socială și poli
tică asupra sistemului capitalist.

Dezbaterea documentelor Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
a dat un puternic impuls activității generale a partidului nos
tru, duclnd la aprofundarea unor probleme fundamentale ale 
construcției socialiste, la examinarea critică a diferitelor laturi 
ale vieții de partid și de stat, la consolidarea rolului conducă
tor al partidului, la întărirea democrației socialiste și a orîn
duirii democrat-populare.

C.C. al P.M.R. a organizat cu seriozitate și simț de răspun
dere dezbaterea în partid a documentelor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., punînd în centrul acestei dezbateri tezele 
teoretice elaborate de congres, îmbinînd strîns dezbaterea ho
tărîrilor acestui congres cu munca pentru înfăptuirea sarcini
lor stabilite de Congresul al II-lea al P.M.R., luînd poziție 
față de urmările negative ale cultului personalității și față 
de modul cum el s-a răsfrînt în țara noastră și trăgînd con
cluzii practice pentru activitatea partidului nostru. C.C. al 
P.M.R. a orientat dezbaterea astfel incit ea să ducă la ridica
rea nivelului activității partidului, la întărirea unității de 
monolit și a disciplinei de fier a partidului, la aplicarea con
secventă a normelor leniniste ale vieții de partid.

Plenara subliniază ca un lucru deosebit de îmbucurător 
faptul că dezbaterea a întărit unitatea și coeziunea ideologică 
și organizatorică a partidului în jurul Comitetului Central, a 
demonstrat capacitatea partidului de a și însuși și de a aplica 
în mod creator marxism-leninismul potrivit condițiilor con
crete ale țării noastre.

Coeziunea și unitatea partidului au avut o mare influență 
asupra tuturor oamenilor muncii, care sau unit șl mai puter
nic in jurul partidului.

In timpul acestor dezbateri și mal ales în perioada eveni
mentelor din Ungaria au avut loc unele manifestări răzlețe și 
izolate de confuzie și șovăială, influențe ale demagogiei ele
mentelor dizolvante, antipartinice, care își ridicaseră capul în 
Ungaria și in alte părți, precum și influențe ale propagandei 
imperialiste. Organele și organizațiile de partid, toți membrii 
de partid au combătut și respins cu fermitate aceste mani
festări nesănătoase.

Partidul a luat poziție hotărîtă în apărarea purității învăță
turii marxist-leniniste, împotriva încercărilor de revizuire și 
denaturare a ei.

Plenara C.C. consideră că In actualele condiții de ascuțire a 

luptei ideologice dintre capitalism șl socialism unitatea și 
coeziunea fiecăruia dintre partidele frățești sînt mai mult ca 
oricînd o contribuție adusă la întărirea forței și unității miș
cării comuniste internaționale. Ele sînt în același timp o con
tribuție la succesele însemnate realizate de politica de pacea 
țărilor lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, po
litică de destindere internațională, de coexistență pașnică a 
tuturor statelor, indiferent de regim social.

II.
In timp ce lucrările Congresului al XX-lea al P.C.U.S. au 

constituit pentru partidul nostru, pentru toți oamenii muncii un 
nou și puternic imbold în munca pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al II-lea al P.M.R., tov. I. Chișinevschi 
și M. Constantinescu, membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., au avut grave ieșiri antipartinice îndreptate împo
triva unității partidului și a conducerii sale.

In cursul pregătirii Raportului pentru plenara C.C. din 
martie 1956, în cursul plenarei și în ședințele Biroului Poli
tic din aprilie 1956, aceștia — nesocotind marile realizări ob
ținute în viața de partid și de stat pe baza hotărîrilor plenarei 
C.C. din mai 1952 în urma căreia a fost înlăturat din condu
cerea partidului grupul de deviatori fracționiștl, a hotărîrilor 
plenarei din august 1953 și ale Congresului al II-lea al 
P.M.R., — au prezentat în mod denaturat activitatea condu
cerii partidului nostru și a întregului partid.

încâlcind în mod grosolan regulile elementare ale vieții de 
partid și folosind metode antipartinice de grup, fracționîste, ei 
au dus discuții în afara organului de partid din care făceau 
parte, în vederea stabilirii unei platforme comune, au încer
cat — de asemeni în afara, organului de partid — să alăture 
la poziția lor antipartinică și pe alți membri ai Biroului Poli
tic și au recurs la ațîțarea unor tovarăși împotriva altora, 
căutînd să învenineze relațiile dintre el, să creeze o atmosferă 
de necolegialitate și să zdruncine astfel mpnea colectivă în 
Biroul Politic.

Orientarea primejdioasă pe care au urmărit s-o dea dezba
terii în partidul nostru a documentelor Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S., orientare potrivnică celei stabilite de plenara C.C. 
din martie 1956, ar fi produs confuzie în rîndurile partidului, 
ar fi dus la slăbirea unității partidului și puterii sale de luptă, 
ar fi dat frîu liber stihiei mic-burgheze, ar fi subminat politica 
partidului și statului. In această privință sint pline de învăță
minte evenimentele din Ungaria.

Lipsiți de simțul răspunderii partinice, ei și-au Îndreptat 
totodată atacurile împotriva organelor securității de stat; 
dacă conducerea partidului nu ar fi respins atacurile lor, 
acestea ar fi dus la compromiterea și paralizarea acestor or
gane menite să lupte împotriva dușmanilor regimului demo
crat-popular.

Plenara a condamnat cu toată asprimea și cu un sentiment 
de indignare acțiunea și metodele antipartinice ale lui I. Chi
șinevschi și M. Constantinescu, denaturarea și denigrarea de 
către aceștia a activității partidului.

In timp ce Comitetul Central al partidului a supus unei 
analize multilaterale problemele vieții de partid din toată pe
rioada de după 23 August 1944, inclusiv perioada cind grupul 
antipartinic fracționist V. Luca — A. Pauker și a desfășurat 
în partid activitatea sa dăunătoare, I. Chișinevschi și 
M. Constantinescu au trecut sub tăcere situația îngrijorătoare 
și periculoasă ce a existat în conducerea partidului ea ur
mare a acțiunii fracționiste a deviatorilor și s-au sustras de 
la analizarea autocritică a poziției lor proprii din acea peri
oadă, a contribuției și răspunderii lor pentru aplicarea liniei 
lichidatoriste a acestui grup în construcția de partid și pentru 
încălcarea regulilor și normelor leniniste ale vieții de partid, a 
greșelilor și a lipsurilor în propria lor muncă.

După 23 August 1944 atît tov. I. Chișinevschi cit și tov. 
M. Constantinescu au lucrat îndeaproape cu Ana Pauker, iar 
metodele pe care le-a folosit grupul antipartinic în frunte cu 
ea — metode care-și au origina încă în frămîntările fracționiste 
din perioada activității ilegale a partidului — au exercitat vre
me îndelungată asupra lor o influență puternică pe care, cu 
tot ajutorul primit, n-au știut s-o înlăture nici pină în prezent.

In timpul activității grupului antipartinic fracționist, nor
mele elementare ale vieții de partid erau călcate în mod gro
solan ; orice critică era înăbușită; membrii și activiștii de par
tid care îndrăzneau să aibă păreri proprii erau batjocoriți șl 
umiliți. Atmosfera de neprincipialitate, de lingușire și tămîiere 
față de deviatori împiedica desfășurarea normală a vieții de 
partid.

I. Chișinevschi șl M. Constantinescu au ocolit faptul că 
grupul antipartinic fracționist a lovit în numeroase cadre de 
bază ale partidului și făcea presiuni pentru a se lua măsuri 
și înscena procese împotriva lor.

Este o fericire pentru partidul nostru că aceste presiuni au 
fost respinse de majoritatea conducerii partidului, care, acțio- 
nînd cu hotărîre, a reușit să împiedice luarea de măsuri repre
sive, de exterminare a cadrelor de partid.

Abia după înlăturarea deviatorilor s-a putut asigura aplica
rea normelor leniniste în viața de partid.

Plenara consideră că tovarășul I. Chișinevschi poartă o mare 
răspundere pentru aplicarea în viața de partid a politicii opor
tuniste lichidatoriste a grupului fracționist V. Luca — A. Pau
ker, pentru deschiderea porților partidului în fața elementelor 
fasciste, străine, a elementelor carieriste mic-burgheze, pen
tru introducerea în practica vieții de partid a unor norme con
trarii principiului leninist al centralismului democratic, pentru 
răspîndirea prin mijloace de propagandă și agitație a cultului 
personalității și îndeosebi a proslăvirii Anei Pauker, pentru 
lipsurile și greșelile care au existat în munca de propagandă 
și cultură, pe care a îndrumat-o vreme îndelungată.

Partidul l-a criticat și în trecut pentru abateri de la disci
plina și regulile de partid. încă în 1934 tov. Iosif Chișinevschi, 
care a lucrat atunci în conducerea Organizației București a 
P.C.R., a fost aspru criticat de Comitetul Central al partidu
lui pentru încălcarea principiilor organizatorice elementare în 
relațiile cu conducerea de partid. In materialul publicat în 
legătură cu aceasta în presa iiegală de partid Comitetul Cen
tral a apreciat că atitudinea tovarășului I. Chișinevschi merge 
pe linia dezorganizării partidului, pe linia violării disciplinei 
de partid și a unității rîndurilor sale, că ea exprimă presiunea 
concepțiilor mic-burgheze, reformiste asupra partidului și in
fluența tendințelor fracționiste.

In 1948 el a fost criticat cu severitate pentru prezentarea 
deformată, calomnioasă a poziției unor membri ai conducerii 
partidului. In activitatea lui el a manifestat spirit politicia
nist, de intrigă și carierism, fugă de răspundere, o atitudine 
dogmatică și bucheră in probleme de bază ale muncii parti
dului.

Tov. M. Constantinescu, fiind promovat după 23 August in 

funcțiile de redactor-șef al ziarului „Scînfela", secretar al Co
mitetului de partid al Capitalei și apoi responsabil al Secției 
organizatorice a C.C., fără a avea pregătirea necesară, după 
cum a arătat el însuși în plenară, aplica întocmai, fără discer- 
nămînt critic, directivele și dispozițiile Anei Pauker, pe care 
le considera lege, deși aceste directive de cele mai multe ori 
erau date peste capul conducerii de partid.

El a participat activ la aplicarea liniei lichidatoriste pro
movate de deviatori în construcția de partid, linie ce a des
chis porțile partidului în fața elementelor străine, carieriste, 
legionare și a altor elemente fasciste, punînd partidul în 
fața unei mari primejdii, — care a fost înlăturată prin hotă
rîrea cu privire la curățirea rîndurilor partidului; pentru apli
carea acestei linii el a fost criticat in anul 1950 la plenara C.C. 
care s-a ocupat de problemele organizatorice.

In muncile pe care le-a avut pe linie de presă și pe linia 
organizatorică, el a participat activ la răspîndirea cultului per
sonalității în general și la popularizarea Anei Pauker în spe
cial, avînd față de ea o atitudine impăciuitoristă, slugarnică. 
El a sprijinit și introdus politica deviatorilor pînă la demas
carea lor de către partid și înlăturarea lor din conducerea par
tidului.

In timpul cît a lucrat în domeniul economiei naționale, tov. 
M. Constantinescu, rupt de realitate, dind dovadă de superfi
cialitate în tratarea problemelor economice, a comis greșeli 
serioase în munca de planificare, fiind în dese rîndurl criticat 
pentru prezentarea de soluții ireale și pentru elaborarea unor 
proporții necorespunzătoare necesităților dezvoltării economiei 
și culturii. Pentru aceste greșeli el a fost înlocuit din munca 
de președinte al Comitetului de Stat al Planificării.

In 1954, împreună cu D. Petrescu au purtat discuții în a- 
fara organelor de conducere din care făceau parte, atribuind 
organelor conducătoare ale partidului și statului lipsurile și 
greșelile proprii comise în sectoarele economice de care răs
pundeau. Biroul Politic a calificat aceasta ca o încercare de 
discreditare a acestor organe și ca o fugă de răspundere pen
tru propriile lipsuri.

Declarîndu-se formal de acord cu criticile ce 1 s-au făcut, 
el a acumulat în decurs de ani de zile nemulțumiri personale 
care au răbufnit cu toată intensitatea în timpul dezbaterii lu
crărilor Congresului ai XX-lea al P.C.U.S. După cum a arătat 
el însuși în Biroul Politic, aceste critici l-au lăsat „rănî ce 
nu se vindecau niciodată", ceea ce reflectă o stare de spirit 
bolnăvicioasă, mic burgheză, cu totul necorespunzătoare ati
tudinii unui membru de partid și unei vieți normale în organul 
de partid.

Tn activitatea sa, tov. M. Constantinescu s-a dovedit îm- 
bîcsit de dogmatism, a folosit metode neprincipiale, străine de 
partid, a manifestat orgoliu mic-burghez, înfumurare șl aro
ganță în relațiile cu oamenii.

Situindu-se pe o platformă comună, tovarășii I. Chișinevschi 
și M. Constantinescu au încălcat cerințele statutare de partid 
și normele leniniste ale vieții de partid, au încercat să calom
nieze activitatea organelor conducătoare de partid și a orga
nelor statului democrat-popular și să orienteze in acest spirit 
dăunător dezbaterea în partidul nostru a învățămintelor Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S.

Plenara scoate în evidență faptul că, supunînd unei critici 
principiale ascuțite metodele antipartinice ale Iul I. Chișinev
schi și M. Constantinescu, Biroul Politic a împiedicat să se 
ajungă la formarea de grupulețe, să se slăbească unitatea par
tidului și a conducerii sale și să se creeze primejdia fracțio- 
nismului. H

Procedeele folosite de ei sînt Incompatibile cu principiul 
centralismului democratic, care dă membrilor de partid posi
bilitatea de a-și spune deschis părerea asupra politicii partidu
lui în cadrul organului sau organizației de partid, asigurînd 
în același timp disciplina de fier și unitatea indestructibilă a 
partidului în realizarea politicii și hotărîrilor sale.

Plenara consideră că poziția tov. I. Chișinevschi șl M. 
Constantinescu ducea la liberalism în ce privește cerințele de 
bază ale activității unui partid marxist-leninist. Ieșirile lor 
antipartinice reprezintă o reflectare a interpretării deformate 
date hotărîrilor Congresului al XX-lea al P.C.U.S. de elemen
tele anarhice, mic-burgheze din țara noastră și din alte țări. 
Aceasta se referă înainte de toate la problemele vieții de par
tid și ale orînduirii de stat democrat-populare.

Deși după ședințele Biroului Politic din aprilie 1956 a tre
cut timp suficient, tov. I. Chișinevschi și M. Constantinescu 
nu s-au pătruns de conștiința gravității poziției lor antiparti
nice, în lumina evenimentelor internaționale ce s-au produs 
în această perioadă.

Plenara a supus unei critici aspre, principiale și a condam
nat in unanimitate poziția și metodele lor antipartinice. In 
fața plenarei ei au recunoscut greșelile și abaterile grave pe 
care le-au comis ; dar ei nu au analizat în mod profund aceste 
greșeli și abateri, n-au arătat cauzele și rădăcinile lor.

Considerînd ca periculoasă și dăunătoare poziția lor anti
partinică și apreciind că activitatea lor în Biroul Politic n-a 
fost la înălțimea încrederii ce le-a fost acordată de C.C., ple
nara Comitetului Central, în interesul întăririi unității și coe
ziunii partidului și conducerii sale, a hotărit:

Scoaterea tovarășului I. Chișinevschi din Biroul Politic si 
Secretariatul Comitetului Central ; scoaterea tovarășului ăi. 
Constantinescu din Biroul Politic al Comitetului Central, men- 
ținîndu-le calitatea de membri ai Comitetului Central.

Tov. I. Chișinevschi și M. Constantinescu au declarat în 
fața plenarei că ei consideră juste sancțiunile hotărite de ple
nară și și-au luat obligația să-și îndrepte prin activitatea lor 
greșelile grave pe care le-au comis față de partid.

Iii.
Examinînd activitatea desfășurată de partid după Congre

sul al Il-lea al P.M.R. in principalele sectoare ale vieții de 
partid, de stat și obștești, învățămintele și concluziile rezultate 
din dezbaterea in partidul nostru a hotărîrilor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. și din analiza evenimentelor internaționale 
care au avut loc în această perioadă — în primul rînd a eve
nimentelor din Ungaria — plenara C.C. a stabilit principalele 
sarcini care stau în fața partidului:

1. — întărirea unității si disciplinei de fier a 
partidului.

Datoria principală a fiecărui membru de partid este să 
păstreze și să apere ca lumina ochilor unitatea indestructibilă 
organizatorică și politico ideologică a partidului și disciplină 
de fier a rîndurilor sale, factori hotăritori de care depinde 
existența unui partid revoluționar al clasei muncitoare, capa
citatea sa de a mobiliza masele, de a le conduce în lupta pen-.
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tia. Tocmai de aceea, acest succes 
nu trebuie uitat, ci asemenea între
ceri să fie organizate și cu alte o- 
căzii.

*

ENTUZIASM
LA +45 GRADE

Ciuc,

O SARBATOARE

FARADA
AEROMODELELOR

Era în prima 
zi a Festivalului. 
Pe stadionul „E- 
nergia“ unde a- 
veau loc întrece
rile de gimnasti
că, dansurile na
ționale, cursa de 
urmărire ciclism, 
demonstrații de 
atletism, în pro
gramul festivalu
lui erau prevă
zute și demon
strații de aero- 
modele. La sem
nalul crainicului, 
în mijlocul sta
dionului și-a fă
cut apariția ute- 

mistui Fănică Ștefan cu aero-mode- 
Iul captiv de acrobații. Zgomotul 
ciudat al micului avion, figurile 
executate cu atîta măiestrie la co-

★

manda utemistului care-l dirija au 
captivat pe spectatorii din tribune. 
Micul aero-model este construit 
chiar de utemistul Fănică Ștefan, 
un pasionat al aviației sportive, în 
cadrul cercului aviatic al 
A.V.S.A .P.-ului Cîmpina.

Cu aceeași încordare au urmărit 
spectatorii zborul în cerc al moto- 
modelului de viteză dirijat de ute
mistul Dumitru Diaconescu de la 
Pucioasa. întrecerile aviatice au 
plăcut foarte mult tinerilor veniți 
la festival, constituind unul din 
principalele puncte de atracție. 
Planoarele construite de tineri și 
pionieri la cercurile aviatice au 
constituit o școală utilă și în ace-

Ju

Muncă
—entuziastă

g Pe tarlaua cît cuprindea! cu |
? ochii, la gospodăria agricolă 8
8 de stat Tîrgușorul-vechi, griul / 
g aurit aștepta să fie recoltat | 
| de urgență. La această acțiu-1 

' •8-he de muncă voluntară au 8
g participat aproape 500 de ti- | 
| neri delegați la festivalul re- « 
8 gional, printre care colecti- 8 
8 viști, tractoriști, petroliști, mi- 8 
8 neri și metalurgiști. Cei mai g 
8 buni, așa cum era și firesc, au g 
g Cîștigat întrecerea. Și aceștia | 

lași timp o distracție pentru aceș- 8 au fogt tinerii “din Mizîl. Pre-§ 
tin Tnem/ii rlo nei>M. arest xur.r.pjt $ o

| cup Agapie, Ion Barbu, Victors
8 Chivu și alții din raionul Mi- g 
8 zii au fost animatorii între-
8 cerii. îi puteți vedea în foto- 
g grafie secerînd de zor grîul 
o
g gospodăriei. In numai trei ore
£ a fost secerat și
8 făcut clăi grîul 
gde pe suprafața 
| a peste patru
| hectare.

• Tinerii petroliști au forat zece sonde cu 20 pînă la 36 de zile 
mai devreme. Toate aceste sonde au purtat denumirea de „sonde 
ale Festivalului".

• 9.775.000 puieți-de pomi fructiferi și de pădure plantați nu
mai în primăvara aceasta și însămînțarea a 250 de hectare pe lo
tul Festivalului cu porumb hibrid, constituie o importantă reali
zare a tineretului din satele regiunii.

FLACARA
de pe dealul 
Florilor

Festivalurile regionale ale tine
retului» Cîteva momente. Simple. Dar 
toate la un loc și fiecare în parte sînt 
purtătoare de simbol.

REG Sub steagul frăției

A

1*1
A
R

De-abia 
tribunele 
liniștească 
sosirea i 
cînd din mii de 
piepturi țîșnesc, 
ca lava dintr un 
vulcan, uralele : 
pe dealul Flori
lor s-a aprins fă
clia Festivalului. 
Imnul F.M.T.D. 
răsună solemn. 
Ecoul se înde
părtează și se 
răsftînge la poa
lele dealurilor 
băimărene.

Pînă seara tîr- 
ziu stadionul a 

oameni. în noctur- 
meciul de fotbal

să se 
i după 
ștafetei

găzduit mii de 
nă a avut loc 
dintre formațiile Dinamo-Baia Ma
re și Energia „Unio" Satu-Mare. 
Rezultatul : 2—1 pentru Dinamo.

...Pe străzile străvechiului oraș 
răsună cîntccele și țîpuriturile ome
nești. E ora 7 dimineața. Ziua de 
odihnă 8-a terminat înainte de a 
începe î unde să te duci mai în- 
tîi ? ce să admiri ?

Păcat că n-ați văzut formațiile 
corale din Băbășești (Satu Mare) 
și Remeți (Sighet) — Prima pe 
locul I și a doua (cu greu juriul 
s-a putut decide să n-o clasifice tot 
pe locul I) pe locul al doilea...

Momentul cel mai solemn din 
scurta viață a festivalului a fost 
acela al îndrăcitului joc oșenesc. 
De data aceasta, simbolic, dansul 
cuțitelor s-a jucat fără cuțite. Poa
te că e prima dată, dar dansatorii 
au demonstrat strălucit că 6e poa
te dansa tot atît de bine și fru
mos și fără cuțit, fără să se scadă 
cu ceva din intensitatea și dra
matismul jocului.

...Noapte, noapte de carnaval. 
Parada s-a terminat și piața a fost 
inunda,tă de o mulțime multico
loră, mascată în toate chipurile, 
cum numai mintea omenească 
poate născoci. N-a fost participant 
care să nu se amestece în minuna
ta horă : Perinița.
. Ai vrea să te-mparți și să dă
ruiești fiecărei echipe și formații 
artistice mulțumiri.

P e A

Tg. Mureș 
primește oaspeți: 
solii tineretului 
Regiunii Auto
nome Maghiare. 
Vin de pe me
leaguri diferite 
și se deosebesc 
după port, după 
limbă, obiceiuri, 
dar sînt 
printr-un 
comun, 
în mîini și în i- 
nimi steagurile 
frăției. Maghia
ri, romîni, ger
mani, cîntă în. 

tr-un singur cor și parcă în aceeași 
clipă :

„Nu stați pe gînduri,
Intrați în rînduri, 
Veniți în pas cu noi".

— Să rămînem aici la competi
ția de handbal ?

— Sau să mergem în parcul La- 
zăr Odon ? îmi plac dansurile se
cuiești.

Minunatele dansuri secuiești din 
raioanele Gheorghieni, Mureș, O- 
dorhei, dansurile 
ceangăilor din 
raionul .
dansurile romî- 
nești din raioa
nele Toplița și 
Reghin — toate 
au sute de spec
tatori. Pe estrada 
de pe bulevardul 
„1 Mai" am ad
mirat vestitul 
cor din Pănești, 
raionul Mureș. 
Avea în reper
toriu melodii 
populare prelu
crate de Mozart 
și Kodaly.

Flăcăii și fe
tele din Sîm- 
briești știu și 
Ceardașul rotit, 
și Ceardașul lent 
și Berbuncul.

...Se schimbă 
decorul. Băieți și

VA

aH
N I 
O A uniți 

ideal 
poartă

fete în costume maghiare fredo
nează ca la șezătoare un cîntec de 
dragoste. Sînt elevii Școlii medii 
nr. 1 din Sf. Gheorghe. Cîntecul 
e trist, apoi mai vesel,, optimist. 
Așa a început suita de cîntece și 
dansuri maghiare „Aseară am fost 
la șezătoare". Perechile dansează 
în ritm legănat, lăutarul cîntă, a- 
poi cîntă cu toții „Floarea albas
tră ca și ochii iubitei". Și asistența 
a prins melodia și o fredonează.

Multe din momentele frumoase 
ale festivalului din Tg. Mureș au 
fost prevăzute și pregătite de or
ganizatori. Dar spontaneitatea se 
poate lipsi de multe pregătiri, a- 
vînd ideea cea mai frumoasă, mai 
originală : cei aproape 2.000 de 
delegați din toate raioanele au dez
lănțuit parcă o trecere în revistă a 
costumelor. Pe scene îi văzusem 
separat. Acum, tinerii de diferite 
naționalități își cercetau cu admi
rație costumele, minunatele cusă
turi naționale. Și petrecerea conti
nuă cu dansul, cu concursul măști
lor, cu valsul, ceardașul și „Peri- 
nița".

• La I.R.U.M. Reghin, tine
retul, apiicind inițiativa de la 
Progresul-Brăila, a realizat e- 
conomii în valoare de '24590 
lei (costul reparației capitale a 
unei locomotive). Dar mișca
rea pentru economii sub diferi
te forme s-a desfășurat in zeci 
de întreprinderi. în cinstea Fe
stivalului regional tineretul 
din industrie a economisit 
8.000.000 lei.

• Tineretul satelor a luat in 
grija sa 230 ha. cultivate cu 
porumb și cu alte cereale — 
ioturi. ale Festivalului. Luind 
parte la înfăptuirea planului de 
împădurire tineretul a plantat 
cu puieți peste 4.700 ha. din 
care 225 ha. (625 de mii de pu
ieți) prin muncă voluntară.

• 90 de mii de tineri s-au 
întrecut la cele 8 discipline din 
cadrul Spartachiadei de vară. 
5.600 artiști amatori au partici
pat la faza raională a con
cursurilor culturale.

munca, cu viața noastră de toate 
clipele. Cînd echipa de fluierași a 
copiilor din Vaideeni a apărut pe 
estradă, n-a fost vorba numai des
pre o simplă producție artistică a- 
matoare. Ea a amintit că numai 
cu 15 ani în urmă această comună 
era vestită pentru imensul procent 
de mortalitate infantilă. In acele 
condiții copiilor nu le ardea de flu
ier. Astăzi există în Vaideeni cî- 
teva unități artistice printre care 
copiii fluierași sînt la loc de 
cinste.

Cîntul și dansul celor peste 1.500 
de artiști amatori a însemnat pen
tru fiecare în parte o manifestare 
a eliberării de trecut și o mărturie 
a adeziunii la prezent. In coruri, 
jocuri, în cîntece populare s-au o- 
glindit realitățile de azi. Mii de pi- 
teșteni au aplaudat corul gospodă
riei colective din Stoicănești, copiii 
călușari din Văleni, pe Vasilica 
Trocan din Copăceni, mlădierea 
lui Anghel Dumitrescu la întrece
rile de trîntă etc.

De aceea cînd în plină noapte, 
pe stadion răsună imnul F.M.T.D., 
cînd cerul strălucea de artificii, 
cînd fluturau flamuri, cînd flacăra 
simbolică se stingea ușor, miile 
de oameni care năvăliseră pe sta
dion erau emoționați. Triumfa ti
nerețea, elanul, optimismul.

Caniculă cum
plită. Pavajul sfî- 
rîie dacă-l stro
pești cu apă. 
Orașul pare al
bastru privit 
prin valurile de 
aer tremurătoa
re. S-ar putea 
crede că la plus 
45 de grade 
locul pentru ac
tivitatea ome
nească se strîm- 
tează. Totul de
vine alert și i- 

nert. Pe o astfel de vreme, a vorbi 
de entuziasmul unei colectivități, 
a unor mase de oameni în con
tinuă mișcare, de străzi neîncăpă
toare în miezul zilei, pare cel 
puțin dovada unei fantezii.

Și totuși la plus 45 de grade un 
entuziasm debordant a cucerit timp 
de 2 zile un oraș întreg. Pe o căl
dură de infern, zeci de mii de oa
meni împînzeau centrul orașului, 
străzile înguste ce duceau spre 
parc, înghesuindu-se în jurul es
tradelor pe care evoluau echipe ar
tistice și=soliști din toate, ungherele 
regiunii Pitești, nădușind în tribu
nele neîncăpătoare ca să asiste la 
întrecerile de înot, trîntă, box, at
letism. Mii de tineri artiști și spor
tivi amatori au jucat pe scene ori 
s-au întrecut pe terenul de sport 
fără să le pese de arșiță. Două 
zile, Piteștiul a fost cucerit de en
tuziasmul tineretului.

De ce entuziasmul a biruit cani
cula, de ce duminică seara cînd s-a 
stins pe stadion flacăra festivalului 
miile de participant la festival și 
spectatorii au fost cuprinși de emo
ții și de ușoară melancolie ? De ce 
timp de două zile n-au mai existat 
granițe de vîrstă, bătrîni și tineri 
petrecînd și înveselindu-se la
olaltă ?

Din pricina noutății în primul 
rînd. Dar nu a noutății de cronolo
gie ci a faptului că e primul festi
val regional, a noutății de metodă, 
de acțiune, de structură folosite în 
munca organizațiilor U.T.M. Pe 
ordinea de zi a festivalului au fost 
înscrise cîteva puncte printre care: 
acțiuni folositoare, voioșie, priete
nie. Cîntul, dansul, sportul nu se 
prezintă ca manifestări disparate, 
gratuite, făcute de dragul de a le 
face. Ele sînt direct împletit

1s

cu Învățăminte de mare preț
ne declară tov. Alexandru Fodor, 

comitetului regional U.T.M.
ÎNTREBARE: Ați putea să ne 

spuneți cîteva cuvinte despre 
învățămintele trase de comitetul 
regional U.T.M. ?

RĂSPUNS: întrebarea presu
pune un răspuns mai amplu. 
Principalul e că pentru activita
tea de viitor comitetul regional 
U.T.M.-Oradea se va orienta spre 
acele forme specifice tineretului 
care să-l atragă spre a trăi cu 
adevărat o viață tinerească. Fe
stivalul ne-a demonstrat că tine
retul trebuie să fie educat — spre 
deosebire de metodele noastre fo
losite pînă acum — printr-o 
muncă cu adevărat tinerească, 
prin cîntece, dansuri, competiții 
sportive și prin alte forme de 
activitate care îl atrag.

Noi preconizăm ca în viitor să 
organizăm sistematic asemenea 
activități care vor avea — sîntem 
convinși — urmări pozitive în 
întărirea Influenței organizației 
noastre asupra întregului tineret.

Fete romîne, maghiare și germane vor să-și facă o fotografie. 
Le-am îndeplinit dorința.

prim secretar al
ÎNTREBARE:

Dacă vreți să ne 
spuneți cum a 
primit tineretul 
din regiunea 0- 
radea vestea or
ganizării primu
lui festival re
gional ?

RĂSPUNS: 
Fără îndoială că 
această veste a 

mult entuziasm.fost primită 
Acest lucru s-_ 
întrecerilor organizate între or
ganizațiile de bază pentru a primi 
dreptul de a desemna delegații 
la Festivalul regional și Festi
valul mondial.

228.000 leg. fier vechi, 4.519.000 
puieți plantați ilustrează viu felul 
în care tineretul a primit vestea 
primului festival regional. Im
portant este de amintit că prin 
contribuția tineretului' au fost 
redate agriculturii in perioada de 
pregătire a festivalului regional 
peste 1.200 ha. teren. în această 
perioadă au pășit pe drumul agri
culturii socialiste peste 1.000 de 
tineri și tinere.

Deosebit de semnificativ este 
faptul că au fost create în cin
stea festivalului 236 formațiuni 
cultural artistice, ceea ce înseam
nă că tineretul și-a îmbunătățit 
activitatea cuitural-artistică.

ÎNTREBARE: Ce a fost semni
ficativ în Festivalul orădean ?

RĂSPUNS : Putem afirma fără 
exagerare că primul festival re
gional la Oradea a constituit o 
manifestare cu adevărat tine
rească.

La acest festival a predominat 
dorința tineretului nostru de a 
trăi o tinerețe fericită, de a merge 
pe calea arătată de partid. Parti- 
cipîn.d alături tinerii romîni, ma
ghiari, germani și slovaci, toți 
și-au manifestat aceiași dragoste, 
aceleași sentimente prin cîntece și 
dansuri, întreeîndu-se prietenește.

cu
ț-a dovedit cu ocazia

Și acum tinerii dansatori își spun „cuvîntul4* spre admirația 
miilor de spectatori.

0
A 
e: 
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Experiență
pentru activitatea

organizației
! n
de concluziiAceasta a făcut 

ca în ultimele 
zile să reușim 
să mai mobili
zăm încă 60-70 
de tineri din 
uzina noastră 
care au parti
cipat la defini
tivarea pregăti
rilor.

— Ați putut 
trage învăță
minte pentru ac
tivitatea prac
tică a organi
zației voastre de 
bază?

— Prima idee 
asupra căreia 
aș vrea să mă 
opresc este fap-

șui GHEORGHE 
COLUMB, se
cretar al comi
tetului U.T.M. 
al uzinei meta
lurgice Bacău.

— Ce v-a Im
presionat mal 
mult la festiva
lul regional ?

— Această săr
bătoare a tine
retului a fost 
străbătută de un 
entuziasm greu 
de redat în cu
vinte. S-a văzut 
aceasta mai ales 
la închidere 
cînd ctteva mii 
de tineri au fost 
în stare să en-

tuziasmeze o 
masă de peste 
20.000 de oa
meni. Apoi fe
stivalul a fost 
un prilej de a- 
firmare a unor 
talente deosebi
te, din rîndurile 
formațiilor arti
stice și sporti
ve. M-a bu- - 
curat eapaci-, 
tatea organiza
torică a organi
zațiilor U.T.M. 
și mai ales ne
răbdarea și cu- 
ripzitatea tineri
lor față de 
manifestările ce 
vor avea loc.

tul că atunci 
cînd se iau mă
suri temeinice 
orice acțiune se 
bucură de suc
ces. Carnavalul 
a fost eveni
mentul care a 
plăcut mult prin 
specificul său ti
neresc. Car
navalul a fost 
nu numai o ac
țiune bine orga
nizată dar și un 
prilej de afir
mare a inventi
vității și fante
ziei tinerilor. 
Iar principala 
învățătură este 
că .trebuie să 
dăm mai multă, 
mult mai multă 
atenție dorinței 
tineretului de a 
se distra, de 
a-și petrece tim
pul liber plăcut, 
interesant și fo
lositor.

— Ce planuri 
aveți pentru 
viitor ?

— Ne-am pro
pus să organi- 

[ zăm împreună 
cu comitetul de 
întreprindere un 
ansamblu de es
tradă și în ace
lași timp 
stimulăm 
prospătarea 
întinerirea pro
gramelor bri
găzii artistice. 
Vrem să orga
nizăm cît de cu- 
rînd o seară în 
care tinerii să 
învețe diferite 
cîntece. Apoi am 
întîlnit tineri 
dornici să cu
noască locuri pi
torești din țară. 
Conducerea 
nei ne dă 
sprijinul în 
ganizarea 
cursiilor.
peste mult timp 
vom începe o 
acțiune de cu
noaștere prac
tică a frumuse
ților patriei noa
stre. Sîritem sub 
influența mare
lui 
al
Ș» 
să întreprindem 
multe acțiuni.

s
trebuie să atribuim multe cuvinte de 
ce stor acțiuni tinerești.

într-adevăr. în zilele festivalurilor , 
treagă a fost împodobită cu briul de foc al ti
nereții. Tineretul a petrecut. Tineretul a petre
cut plăcut și folositor. Cu aceste festivaluri or
ganizațiile U.T.M. au dat tineretului ceea ce 
inima, temperamentul și vîrsta sa o cer.

îmbrățișînd acest entuziasm care a răscolit 
orașele patriei noastre, simțind frumosul pe 
care inimile tinere l-au împrăștiat cu un gest 
de generoasă dăruire, te simți îndemnat să 
exclami:

— Minunat 1
A fost minunat pentru că festivalurile au do

vedit încă odată marea putere de mobilizare a 
organizațiilor U.T.M., pentru că ele au stimulat 
o bogată și neprețuită inițiativă creatoare a 
maselor de tineri. Munca de pregătire și desfă
șurare a festivalurilor a ridicat la valoarea lor 
adevărată, pe întreg cuprinsul patriei, zeci de 
mii de talente tinere.

236 de formații cultural artistice au luat naș
tere în regiunea Oradea cu ocazia celor 240 
festivaluri comunale și raionale. 236 de formații 
în care cîteva mii de tineri talentați și-au găsit 
preocuparea dorită, așteptată. Și lucruri asemă
nătoare s-au petrecut în toate regiunile țării 
Zeci de mii de tineri muncitori, țărani, elevi și 
studenți s-au întrecut pe stadioane proaspăt 
construite, sau mai de mult amenajate, pentru 
a atinge sau a depăși performanțe. Și toate a- 
cestea ne obligă să spunem încă odată că în
tr-adevăr festivalurile au făcut să triumfe o 
bogată activitate cultural-sportivă.

Festivalurile au ridicat din mijlocul tineretu
lui adevărate talente organizatorice, pricepuți și 
entuziaști animatori ai tineretului.

Ele ne-au dovedit calea adevărată spre inima 
tineretului nostru, pentru că munca desfășurată 
de tineret în producție în cinstea acestor festi
valuri a mărturisit marea hărnicie a tineretului, 
pentru că ne-a dat încă odată posibilitățile să 
spunem partidului, cu fruntea sus, că în tineret 
are și va avea întotdeauna un sprijin credin
cios și de nădejde, că pentru tineret nimic nu 
este mai sfînt, nimic nu este mai adevărat, 
decît lupta pentru cauza partidului.

Festivalurile ne-au obligat să reflectăm mai 
atent, mai cu grije, la muncă noastră de viitor.

într-o limbă adevărat tinerească aceste sărbă
tori ne-au făcut să înțelegem că așa și numai 
așa trebuie muncit cu tineretul. Că ceea ce a 
fost acum excepțional trebuie să devină firesc 
și normal în activitatea de fiecare zi a tuturor 
organizațiilor de bază U.T.M.

Acestea nu trebuie uitate.

i acum, la închiderea acestei pagini în 
care am spicuit ceea ce ni s-a părut mai 
semniîicativ din fiecare festival regional, 

laudă a-

țara în-

Un ziarist — 
șl el ttnăr - 
pripășit printre 
delegați, a pur
tat o convor
bire prietenea
scă eu tovară-

ta nevoie și. strada se transformă în ring de dans.

In cinstea Festivalului, 
tinerii regiunii Craiova 
au reușit să:

-k formeze 500 de brigăzi de 
producție care lună de lună 
dau peste plan numeroase 
produse.

★ economisească peste un 
milion lei.

★ redea agriculturii 2.000 
hectare arabile.

★ întrețină în condiții agro
tehnice exemplare cele 524 
hectare — lot al Festivalului 
— pentru producții agricole 
record.

★ înființeze 13 întovărășiri 
și cooperative agricole cu 
rentă.

TREI IMAGINI

£ 
b

«.Pe scenă e- 
voluează una 
din cele 70 de 
formații artisti
ce selecționate 
pentru Festiva
lul regional al 
tineretului cra- 
lovean. De ce 
reține atenția ? 
Autorul textelor 
e un tînăr ță
ran, simplu în
tovărășit, Costi- 
că al lui Rădoi

O mască, două, trei... șl toate la un loc au crseat farmecul 
unei seri de neuitat.

din satul Vlnătorl. Unul dintre 
miile de țărani 
creează nesecatul 
rații al poeților 
clorul.

Au coborît șl 
munte. Fluierele tinerilor Ion Or- 
zan, Costică Simionescu, Milică 
Mihăilescu, Culiță Pătroescu și 
alții, sînt fermecate. Sub poalele 
și pe crestele muntelui Pleșa, fe
ricirea, pacea și liniștea au avut 
darul să le farmece.

De veacuri bunicii și străbunicii 
utemistei Aisel Ibrahim n-au 
noscut fericirea. Iat-o însă pe ne
poata și strănepoata lor în lu
mina rampei. A adus cu ea, din 
insula Ada-Kaleh, toată grația și 
mișcările dansului oriental.

Trei imagini aparent dispara
te. în marele film al generației 
noastre ele își au locul precis: 
fiecare din ele e un argument viu 
despre viața fericită, despre po
sibilitățile ei de afirmare. Co
mentariile n-ar face decît să le 
sărăcească de înțelesuri. Le pre
zentăm firesc, așa cum le-au vă
zut miile de tineri delegați veniți 
la festival. Poate de aceea, pen
tru prima dată, zorile ridicîndu- 
se peste ultima 
valului n-au fost 
un zîmbet ci cu 
gere de inimă.

La anul, poate
vreme, ne vom reîntîlni prieteni! 
Avem de acum experiență și 
vom ști să ne organizăm timpul 
liber, La revedere l.M

muncitori care 
izvor de inspi- 
noștri — fol-

ciobanii de la

cu

să 
îm-

Și

uzi- 
tot 
or- 
ex- 
Nu

noapte a festi- 
întîmpinate cu 
o ușoară strîn-

chiar mai de-
entuziasin 

festivalului 
deci vrem



Toate forțele
pentru 

strîngerea recoltei
Colectiviștii din Pănet 

fruntași la recoltare
TG. MUREȘ (de la corespondentul nostru). — Orzul de toamnă 

a dat în pirgă. Colectiviștii din Pănet n-au stat mult pe ginduri. 
Au început secerișul și timp de trei zile au lucrat fără zăbavă. 
Comunistul Borbe Kiozses ca și utemiștii Barabasi Sandor, Borbe 
lozsef și Borbe lanoș au fost tot timpul pe cimp.

— Abia am terminat cu prășitul porumbului și ne-am apucat 
de secerat — spun ei. Era timpul bun așa că n-am așteptat. Ne 
era teamă să nu ne apuce ploaia.

Secerișul a mers anevoie pentru că, din pricina grindinii, or
zul era Culcat la pămint. Ca să nu se piardă nici un bob colec
tiviștii au fost nevoiți să folosească secerile de mină dar nu s-au 
dat bătuți, In scurt timp au secerat orzul de toamnă.

— Vom obține pe puțin 3.000 kg. ia hectar; și orzul și griul 
și porumbul sint foarte frumoase anul acesta — spun cu vădită 
satisfacție colectiviștii.

Oameni harnici, buni gospodari, colectiviștii din Pănet sint 
primii din raionul Țg. Mureș care au terminat secerișul orzului de 
toamnă.

Secerișul paioaselor în țara

(Noul ambasador extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene în R. P. R. și-a prezentat 

scrisorile de acreditare

Numai în primele 5 zile ale 
lunii iulie s-au recoltat păioaseie 
de pe 500.000 ha. Față de perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut, în întreaga țară s-au recol
tat anul acesta mal mult cu 
450.000 ha. Aceasta se datorește 
atit timpului favorabil cit și creș
terii mecanizării lucrărilor.

Cu toate condițiile favorabile 
și creșterea mijloacelor și a for
țelor de muncă, in unele regiuni 
seceratul se desfășoară sub po
sibilități.

Regiunile Constanța, Galați, 
Ploești și Iași sint rămase în 
urmă față de capacitatea dispo
nibilă de lucru. De asemenea, in 
unele gospodării agricole de stat 
din regiunile Craiova,. Timișoara, 
Pitești, din cauza nereparării la 
timp a Inventarului agricol sau 
al efectuării superficiale a repa
rațiilor, precum și a lipsei de or
ganizare temeinică a muncilor a- 
gricole de vară, lucrările de se
cerat se execută mai. anevoios.

Treierișul, se desfășoară mai 
intens în regiunile Timișoara, 
Constanța și București. La recol
ta treierată pină acum s-au ob
ținut producții mări. In unele u- 
nități socialiste de stat și coope
ratiste producțiile variază la griu 
între 2000—2500 kg Ia ha. și la 
orz între 3000—3600 kg. la ha.

Ținînd seama de faptul că în 
regiunile din sudul țării griul, 
secara și orzul au ajuns la sta

PATRIA, V. ALEdSANDRI: , Ri
chard . al III-lea. Complectare: 
Nava școală pleacă în larg;. RE
PUBLICA, BUCUREȘTI, PROGRE
SUL, GH. DOJA : Pasărea'furtunii. 
Complectare : Scurtă istorie; MA- 
GHERU, ELENA PAVEL, ALEX. 
3AHIA: înălțimi; I. C. FRIMU, 
DOINA, FLACARA : între două 
femei;' LUMINA: Aida; CEN
TRAL. MOȘILOR, LIBERTĂȚII : 
O carieră ratată ; MAXIM GORKI: 
Africa; TIMPURI NOI: înainte 
de venirea noului director. Plăcinta 
(desen animat) ; TINERETULUI : 
Prea tîrzlu ; ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE ; Mînăstirea din Par
ma ; ALEX. POPOV : Parada lui 
Chariot partea II-a. Iile face sport;

(ȚIMFML HUHMBÎL)

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 11, 12 și 
13 iulie 1957, următorul timp pro
babil :

ÎN BUCUREȘTI : Vremea devine 
favorabilă averselor temporare. 
Cer schimbător, vînt cu intensifi
cări. Temperatura staționară mai 
tntîl, apoi în ușoară scădere.

ÎN ȚARA: Vreme favorabilă a- 

diul de coacere deplină, este ne
cesar să se folosească din plin 
toate mijloacele și forțele de 
muncă pentru ca lucrind din zori 
și pină in noapte să se scurteze 
la maximum perioada de recolta
re și să se înlăture pierderile de 
recoltă.

O mare atenție trebuie să se 
dea organizării transportului re
coltei gospodăriilor agricole de 
stat de la combine și arii la ba
zele de recepții, ziua și noaptea.

In vederea intensificării treie- 
rișului in cel mai scurt timp este 
necesar să se ia măsuri urgente 
pentru terminarea amenajării a- 
riilor, cu începere de îndată a 
căratului recoltei la arii și orga
nizarea treierișului cu toate ba
tozele existente.

Se impune de asemenea inten
sificarea lucrărilor de dezmiriștit 
și a arăturilor de vară, folosind 
pentru aceasta toate tractoarele 
și atelajele disponibile de la re
coltări și chiar tractoarele de la 
secerători și combine pe timpul 
nopții.

O acțiune foarte importantă In 
vederea asigurării furajelor de 
bună calitate este însămințarea 
cu plante furajere în miriști. 
Trebuie să se folosească timpul 
prielnic din acest, an și anume 
existența umidității in sol și să 
se insămînțeze furaje cei puțin 
pe suprafețele planificate.

GRIVIȚA, MUNCA, M. EMINESCU: 
încotro ? Complectare ; VASILE 
ROAITA. 23 AUGUST: Stan și 
Bran studenți la Oxford: CUL
TURAL : Bonjour elefant; UNI
REA, T. VLADIMIRESCU : Cro
nica amanților săraci; CONSTAN
TIN DAVID, ARTA: Misterul ce
lor două oceane; MIORIȚA: Un 
pichet în munți; DONCA SIMO : 
Moartea unui ciclist ; ILIE PINTI- 
LIE : Rîsețe în paradis; POPU
LAR : Fiica mea trăiește la Viena; 
1 MAI : Din nou împreună ; VOL
GA, AUREL VLAICU, N. BAL- 
CESCU : Jocul cu viața; COȘBUC: 
Romeo și Julieta; OLGA BANCIC: 
Aventurile lui Artiomka; ALIANȚA: 
Vagabondul (ambele serii).

verselor de ploaie însoțite de des
cărcări electrice, cu deosebire în 
jumătatea de nord și regiunea de 
munte. Cer schimbător. Vînt cu 
intensificări temporare. Tempera
tura în ușoară scădere mai întîi 
în vest, apoi și în est. Minimele 
vor oscila între 10—22 grade, ma
ximele între 22—33 grade, iar 
local, la început în sud-est, 36 
grade.

La 9 iulie a.c. dr. Petru Gro
za, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne a primit pe Kim 
Ven Zik, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene în Republica Populară 
Romînă, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene a fost 
însoțit de Țoi En Zu, consilier 
comercial, Țoi Von Sik, al III-lea 
secretar, și Han Ton Sop, atașat 
de ambasadă.

Au fost de față Avram Buna- 
ciu, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Teodor Ru- 
denco, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, Ion Moruzi, di
rector ad-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe, Caius Fran- 
țescu, șeful protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe, și Ion 
Vrabie, directorul Cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne.

In cuvîntarea rostită cu aceas
tă ocazie ambasadorul Republi
cii Populare Democrate Coreene 
a transmis poporului romîn salu
tul frățesc al poporului coreean 
și al conducătorilor lui, și refe- 
rindu-se la vizitele în Romînia 
a delegației guvernamentale a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen și a delegației Repu
blicii Populare Romîne, în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în R.P.D. Coreeană a 
arătat că acestea au întărit și 
mai mult prietenia și colaborarea 
între popoarele celor două țări.

In răspunsul său, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, dr. Petru Groza, mulțu-

Însemnări la Spartachiadă
Luni la. ora 16 pe Stadio

nul Tineretului, cu o oră îna
intea începerii întrecerilor ce
lei de a doua zile a Spartachiadei 
de vară a tineretului din orașul 
București erau numai 17 tineri. 
Șaptesprezece tineri, dintre care 
15 băieți și 2 fete. Și nu stăteau 
la umbră. Nu. Sc antrenau cu stă
ruință apăsați de o căldură tropi
cală. Antrenorul lor, tînărul bron-

fată cîțiva din cîștigătorii e- 
tapei regionale a Spartachia
dei de vară a tineretului. 80 de 
metri: Ecaterina Mareș (Sna- 
gov), 500 de metri: Teodora 
Guți (Giurgiu), înălțime : Ele

na Constantinescu (Tr. Măgu
rele), lungime : Ecaterina Ma
reș, greutate: Florica Turtu
rică (Tr. Măgurele), trîntă: ca
tegoria 57 de kg.: M. Zighl- 
șanu (Snagov), categoria 62 de 
kg.: Ion Ion (Titu), categoria 
67 kg.: C. Fulgeanu (Slobo
zia), categoria 73 kg.: Ion 
Zamfir (Vidra), categoria 79 
kg.: P. Petre (Zimnicea), pe
ste 79 de kg. : Gh. Virgil (Slo
bozia), ciclism băieți: Ion Ba
dea (Răcari), Eugen Bătică 
(Giurgiu), fete: Aurica Mata- 

che (Răcari), Fătu Emilia (Leh- 
liu), volei masculin : Recolta 
G.A.S.-Urziceni, feminin: Ră
cari, handbal: Școala medie 
Tr. Măgurele, oină: G.A.C.-Bă- 
duleasa.

zat, în maio și chiloți, ne-a lămu
rit amabil: „sînt cîțiva atleți ai co
lectivului sportiv „Comerțul" din 
raionul „1 Mai“. Peste o oră in
trăm în întreceri, iar în prezent 
ne facem „încălzirea".

Iși fac „încălzirea" deși termo
metrele arată o temperatură de 

mind pentru salutul transmis a 
spus că poporul romîn strîns u- 
nit în jurul Partidului - Muncito
resc Romîn și al Guvernului Re
publicii Populare Romîne în o- 
pera de construire a socialismu
lui și de făurire a unei vieți noi 
poartă un sentiment de admirație 
față de poporul coreean, se bucu
ră împreună cu el de marile suc
cese obținute de acesta în lupta 
și munca pentru refacerea și 
dezvoltarea economiei și culturii 
naționale și sprijină lupta po
porului coreean pentru unificarea 
pașnică, pe baze democratice a 
Coreei, în conformitate cu voin
ța poporului coreean.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, dr. Petru 
Groza, a arătat în continuare că, 
în cadrul marelui lagăr al socia
lismului, în frunte cu Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Chineză, au crescut și s-au întă
rit prietenia frățească și relațiile 
dintre țările noastre și avem de
plina încredere că aceste relații 
se vor dezvolta și pe mai departe 
spre folosul ambelor popoare, 
spre binele păcii și al securității 
internaționale.

In încheiere președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
dr. Petru Groza, l-a asigurat pe 
ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene de tot 
sprijinul în îndeplinirea înaltei 
sale misiuni.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare a avut loc o convor
bire amicală între președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, dr. Petru Groza și amba
sadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene, Kim Ven Zik, 
la care au participat tovarășii 
Avram Bunaciu și Teodor Ru- 
denco.

zeci de grade... Vor oamenii să se 
„încălzească" mușchiular. Căldura 
aerului a devenit o noțiune igno
rată.

Dar — și-a complectat el rela
tarea — puteți vorbi cu codana 
blondă, pe care o vedeți în dreap
ta și care după toate probabilități
le va cuceri primul loc la proba de 
lungime în această populară în
trecere. Viorica Mega are 17 ani 
și face sport numai din anul a- 
cesta. Performanța ei este aproape 
5 metri ceea ce lasă să i se între
zărească un viitor sportiv de per
formanță. Proaspăta absolventă a 
școlii profesionale, secția tricotai, 
se antrenează cu aceeași stăruință 
manifestată la examenul de sfîrșit 
de an școlar. Pe același teren, la 
aceeași probă atletică și la aceeași 
temperatură tși face „încălzirea" 
și muncitoarea Maria Enache de 
la întreprinderea „Tînăra Gardă". 
Amîndouă, dovedind o rară con
știinciozitate sportivă, țin să vină

In cîteva rînduri
ft In primul meci al turneului 

pe care-1 întreprinde în U.R.S.S., 
renumita echipă de fotbal Vasco 
de Gama din Rio de Janeiro a în- 
tîlnit echipa Dinamo Kiev. După 
un joc foarte spectaculos, fotba
liștii sovietici au repurtat o pre
țioasă victorie cu scorul de 3—1.

ft în orașul Sopot de pe coasta 
Mării Baltice a început luni un 
mare turneu internațional de te
nis la care participă tenismani de 
frunte din R.P. Ungară, Franța, 
R. Cehoslovacă, R.P. Chineză,

De la Ministerul 
învățământului și Culturii

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii anunță :

Condițiile de admitere în șco
lile profesionale de ucenici, șco
lile tehnice și școlile tehnice de 
maiștri în anul școlar 1957/1958 
sînt următoarele:

1. Pentru școlile pro
fesionale de ucenici:

Admiterea în anul I se face pe 
bază de concurs, la care se pot 
înscrie absolvenții școlii elemen
tare de 7 ani, în vîrstă de 14-16 
ani împliniți la 15 septembrie 
1957.

Pentru meseriile la care se cer 
condiții fizice deosebite, limitele 
de vîrstă se majorează după cum 
urmează:

— pentru meseriile din agricul
tură, transporturi și exploatări 
forestiere, construcții, limita su
perioară de vîrstă este de 17 
ani;

— pentru meseriile: furnalist,

4000 de elevi
vor pariicipa la taberele 

turistice
fn vara aceasta aproximativ 

4000 de elevi din întreaga țară 
vor participa timp de 10 zile la 
tabere turistice organizate pentru 
ei în munți ca recompensă a 
muncii depuse la învățătură.

în excursiile ce vor fi organi
zate tinerii turiști, Îndrumați de 
profesorii lor, vor avea posibili
tatea să-și împrospăteze și să-și 
lărgească cunoștințele despre fru
musețile și bogățiile patriei. In 
tabere ei vor participa la serbări, 
șezători etc.

(Agerpres)

cît mai bine pregătite la startul 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui și după cîte se pare (judecind 
după însăși prezența lor aici, la 
această oră) vor reuși.

Și pe terenul de baschet pregă
tirile sînt în toi, deși participă 
doar cîțiva tineri. Coșul este des 
încercat, mingea plimbată cu re
peziciune.

Dar iată și primii spectatori. 
Dacă vin de la ștrand sau 
de la muncă nu contează. Au ve
nit totuși; și alții vin mereu. La 
ora cînd au început întrecerile, 
tribuna — fără să aibă o capaci
tate prea mare — e populată. Sute 
de oameni privesc cu interes în
trecerile atletice de pe terenul de 
sport. Au venit curioși să 
vadă întrecerile atleților amatori. 
Se întrec puști; mulți, zeci și sute 
la număr, numele unora fiind în
scris pentru prima oară pe o fișă 
de concurs.

E. PITULESCU

R.P. Romînă șl din alte țări. In 
prima zi a turneului, reprezentan
tul țării noastre G. Viziru l-a în
vins în proba de simplu bărbați 
pe jucătorul polonez Buchalik cu 
6—1, 6—2.

In aceeași zî, la Sopot au sosit 
și jucătorii romîni Cristea și Năs- 
tase care au cîștigat proba de du
blu în turneul internațional de la 
Zinnowitz (R.D. Germană), învin- 
gînd perechea Maniewski—Ma
jewski (R.P. Polonă) cu 6—JL 
6-4, 6-4. 

oțelăr, cocsar, laminator, trefila- 
tor, muncitor la fabricarea mate
rialelor refractare, zidar șamoter, 
cazangiu, muncitor pentru cons
trucții navale, forjar, turnător, 
sticlar, filator de bumbac și de 
viscoză, cauciucar, tăbăcar, son
dor turlist, operator proiecționist 
de cinematografie, meseriile din 
sectorul silvic — în afară de pă
durar — și meseriile în care se 
lucrează subteran, limitele de 
vîrstă sînt de la 16—18 ani;

— pentru meseriile: pădurar 
și pădurar de vînătoare, se pri
mesc absolvenți ai școlii elemen
tare de 7 ani, cu stagiul militar 
satisfăcut, pină la vîrstă de 30 
ani;

— pentru școlile profesionale 
sanitare vîrstă de admitere este 
de 18—25 ani.

Admiterea in școlile profesio
nale de ucenici se face în ordinea 
rezultatelor obținute la con
cursul de admitere și în limita 
locurilor planificate.

Pentru meseriile din sectorul 
agricol și minier, precum și me
seriile zidar, dulgher și zugrav- 
vopsitor, primirea in școli se face 
fără examen de admitere.

înscrierile la examenul de ad
mitere se fac între 15—31 august 
1957, la sediul școlilor respecti
ve, pe baza unei cereri însoțită 
de următoarele acte :

— certificat de naștere (copie 
legalizată) ;

— certificat de studii (în ori
ginal);

— certificat de sănătate;
— declarație tip de starea ma

terială.
Examenul de admitere se va 

ține între 1—10 septembrie 1957 
și va consta din probe scrise și 
orale la limba romînă și mate
matică, conform programei școlii 
elementare de 7 ani. La școlile 
profesionale sanitare în loc de 
matematică, se va da examen 
oral la științe naturale.

La școlile cu altă limbă de pre
dare decît cea romînă, examina
rea se va face în limba mater
nă și în plus se va da o probă 
scrisă la limba romînă. .

Ucenicii care vor fi angajați la 
întreprinderile mici, cooperative 
meșteșugărești și la meseriașii 
particulari, vor da examenul de 
admitere la școala profesională 
cea mai apropiată pe baza con- 
venjiei încheiate intre școală și 
intreprindere, cooperativă sau 
meseriașul particular.

2. Pentru școlile 
tehnice:

a) In școlile tehnice care pre
gătesc muncitori calificați in me
serii care cer un nivel mai înalt 
de cultură generală, precum și în 
cele care pregătesc personal teh
nic, se primesc absolvenți ai șco
lii de 10 ani, in vîrstă de 17— 
25 ani.

Primirea elevilor în școlile 
tehnice pentru muncitori califi
cați se face fără exameri de ad
mitere, în ordinea mediilor obți
nute la examenul de maturitate 
și în limita sarcinilor de școlari
zare.

In școlile tehnice pentru per
sonal tehnic, primirea se face pe 
bază de examen de admitere, care 
se va ține între 1—10 septembrie 
1957 și va consta din probe scri
se și orale la obiectele arătate 
mai jos, conform programelor 
școlare pentru clasele VIII—X 
ale școlii medii de cultură gene
rală.

— Pentru specialitățile: ope
rator la instalații de radioficare, 
tehnician pentru stații de radio 
și radioficare, tehnician pentru 
echipament telefonic urban și de 
telegraf, tehnician pentru echi
pament telefonic interurban, teh
nician electromecanic în cinema
tografie, tehnician pentru exploa
tări auto, tehnician pentru cons- 
trucții-montaje, tehnician metro- 
log, tehnician topograf, tehnician 
hidroameliorator, termotehnician 
pentru industria siderurgică, 
examenul se va da la matemati
că, — scris și oral; fizică — 
oral.

— Pentru specialitățile: teh
nician pentru arhitectură și cons
trucția orașelor, tehnician pentru 

lucrări de proiectare în industrie, 
examenul se va da la matemati
că — scris și oral; fizică — oral 
și desen — lucrare grafică.

— Pentru specialitățile: dese
nator tehnic pentru industrie și 
desenator tehnic pentru arhitec
tură și construcții, examenul se 
va da la matematică — scris și 
oral și desen — lucrare grafică.

— Pentru specialitatea de teh
nician geolog, examenul se va da 
la matematică — oral, științe 
naturale — scris și oral și geo
grafie — oral.

— Pentru specialitatea de teh
nician geofizician, examenul se 
va da la matematică — scris și 
oral, fizică — oral și geografie
— oral.

— Pentru specialitățile: teh
nician pentru lucrări de labora
tor în industria chimică și teh
nician pentru lucrări de laborator 
în industria siderurgică, exame
nul se va da la chimie — scris 
și oral și fizică — oral.

— Pentru specialitatea de teh
nician dentar, examenul se va da 
la anatomia și fiziologia omului
— scris și oral, chimie — scris 
și oral și fizică — oral.

— Pentru specialitatea de aju
tor de farmacist, examenul se va 
da la botanică — scris și oral, 
chimie — scris și oral și fizică
— oral.

— Pentru specialitățile: tehni
cian pentru fermentarea tutunu
lui, merceolog pentru produse 
industriale și merceolog pentru 
produse alimentare, examenul se 
va da la matematică — scris și 
oral și chimie — scris și oral.

— Pentru specialitățile: ofi
ciant P.T.T.R., telegrafist și te
lefonist interurban, examenul se 
va da la limba romînă — scris 
și oral, matematică — oral și 
geografie — oral.

— Pentru specialitățile: conta
bil pentru industrie, transporturi 
și comerț, contabil pentru agri
cultură, contabil pentru finanțe, 
contabil pentru credite, examenul 
se va da la limba romînă —scris 
și oral și matematică — scris și 
oral.

— Pentru specialitățile: bi
bliotecar, îndrumător cultural și 
stenodactilograf, examenul se va 
da la limba romînă — scris și 
oral și istorie — oral,.

înscrierile în aceste școli se 
fac între 15—31 august 1957, pe 
baza unei cereri însoțită de ur
mătoarele acte:

— actul de naștere (copie le
galizată);

— diploma de maturitate (în 
original);

— certificat de sănătate;
— declarație tip de starea ma

terială;
— dovada situației militare 

pentru candidații trecuți de 20 
ani.

La meseriile sau specialitățile 
unde se cer însușiri deosebite, 
candidații vor da și o probă de 
verificare a aptitudinilor.

b) In școlile tehnice cu carac
ter economic și social-cultural cu 
durata de școlarizare de 4 ani se 
primesc absolvenți ai școlilor ele
mentare de 7 ani, în vîrstă de 
14—16 ani, pe bază de examen 
de admitere, în ordinea rezultate
lor obținute la examen și în li
mita locurilor planificate.

înscrierile la examenul de ad
mitere se fac între 15—31 au
gust la sediul fiecărei școli. Ac
tele ce se cer sînt aceleași ca și 
la școlile profesionale.

Examenul de admitere se va 
ține între 1—10 septembrie și va 
consta din probe scrise și orale 
la limba romînă și matematică 
și o probă de verificare a aptitu
dinilor (unde este cazul). La 
școlile de muzică, proba de ma
tematică va fi înlocuită cu o pro
bă de istorie (oral) din materia 
claselor VI—VII.

La școlile cu altă limbă de pre
dare decît cea romînă, examina
rea se va face în limba maternă 
și în plus se va da o probă scri
să la limba romînă.

c) La școlile speciale de arte, 
organizate de Departamentul Cul
turii, se primesc elevi începînd 
de la etatea de 7 ani, pe baza 
unei cereri din partea părinților 
sau a susținătorilor legali.

Admiterea în aceste școli se va 

face pe baza vizitei medicale șl 
a unei probe de verificare a apti
tudinilor.

Vizita medicală, și verificarea 
aptitudinilor se va face în peri
oada 1—10 septembrie 1957.

3. Pentru școlile 
tehnice de maiștri:

Admiterea în anul I.se face pe 
baza recomandării întreprinderii 
sau instituției de unde provin 
candidații după trecerea exame
nului de admitere în ordinea re
zultatelor obținute la acest exa*. 
men și în limita locurilor plani
ficate.

La examenul de admitere se 
primesc candidați dintre munci
torii cei mai calificați, absolvenți 
ai școlilor profesionale, gimnazii- 
lor industriale, școlilor inferioare 
de arte și meserii, sau ai școli
lor inferioare și practice de agri
cultură, cu practică în meserie 
de cel puțin 3 ani pentru sectoa
rele agricol, minier și construc
ții și 5 ani pentru celelalte sec
toare de activitate economică.

Candidații trebuie să aibă sta
giul militar satisfăcut, fără a 
fi depășit vîrstă de 35 ani și să 
fi dovedit în activitatea lor ca 
posedă calități de buni organiza
tori pentru a deveni maiștri.

înscrierile la examenul de ad
mitere se vor face între 1—29 
august 1957 la sediul fiecărei 
școli sau la centrele fixate de 
ministerul tutelar, în baza unei 
cereri însoțită de următoarele 
acte:

— certificatul de naștere (co
pie legalizată);

— certificatul de studii (în o- 
riginal);

— certificatul de sănătate;
— declarația tip de stare ma

terială;
— adeverința de practică și ve

chime în meserie;
— recomandarea întreprinderii 

unde lucrează ,
— dovada de satisfacere a 

serviciului militar.
Examenele de admitere se vor 

desfășura între 30 august — 10 
septembrie 1957 și vor consta din 
următoarele probe:

— matematică — scris și oral;
— tehnologia meseriei — oral;
— desen tehnic (lucrare grafi-: 

că și citirea desenelor).
La școlile de maiștri agricole, 

zoo-yeterinare și silvice (cu ex
cepția celor de mecanizarea a- 
griculturii), proba de desen va 
fi înlocuită printr-o probă orală 
de științe naturale.

Probele se dau din materia 
prevăzută în programele școlilor 
profesionale.

4. Pentru cursurile se
rale și fără frecvență:

La școlile tehnice și școlile 
tehnice de maiștri, unde funcțio
nează cursuri serale și cursuri 
fără frecventă, admiterea se face 
in aceleași condiții și la aceleași 
date ca la cursurile de zi.

La cursurile serale și fără 
frecvență de la școlile tehnice de 
maiștri, se pot înscrie cadrele 
tehnice care ocupau funcția de 
maistru la apariția Hofărîrii nr. 
91/1955 și șînt menținuți în a- 
ceastă funcție, dar nu au studiile 
și pregătirea corespunzătoare. De 
asemenea, se pot înscrie și ca
drele tehnice care ocupau func
ția de maistru la apariția Hotă- 
rîrii nr. 91/1955, dar au fost pro
movați ulterior în munci de răs
pundere în aparatul de stat, de 
partid sau sindical, și au prole- 
sia de bază maistru de producție.

★
La înscrierea in școlile profe

sionale de ucenici, tehnice și 
tehnice de maiștri, elevii vor în
cheia angajamente cu școala sau 
intreprinderea și instituția pe 
Ungă care funcționează școala.

Informații privind specialitățile 
și meseriile cuprinse fn profilul 
școlilor profesionale, tehnice și 
tehnice de maiștri, se pot obține 
de la școlile respective și sec
țiile de învățămînt ale sfaturi-. 
lor populare regionale și raio
nale.

De la marginea platoului, vehiculul nostru a apucat-o pe o 
vale largă, care duce spre ocean.

Șenilele strivesc ierburi scunde, de culoare roșie și din cînd 
în cînd trecem pe lîngă crînguri alcătuite din arbori de o ului
toare masivitate. Sînt și unele zone în care vegetația e sărăcă

cioasă, distrusă parcă de o calamitate. Din sfert în sfert de oră, 
oprim. Eu culeg plante, iar Francesco adună bucăți de roci, pe 
care le strînge cu grijă în tolba anume pregătită.

Pe. la prînz am ajuns, la țărmul oceanului. Aci valurile izbesc 
cu putere în stînci și, dacă n-ar fi culoarea bătînd în violet a 
apei (care oglindește cerul) ne-am crede pe îndepărtatul Pă- 
mînt. Nu lipsește nici spuma talazurilor, nici vuietul propriu 
(aci doar ceva mai profund ca intensitate, căci valurile sînt mai 
„grele"), nici plaja cu pietricele și nisip.

Analizatorul chimic -ne indică și alte asemănări: în compoziția 
oceanului planetar intră un conținut ridicat de săruri. Poate că. 
în lunile următoare vom organiza extragerea lor, pentru nevoile 
noastre casnice.

Am găsit.cîteva scoici de o rară frumusețe. Au o formă tubu- 
lara și încrustații de diferite culori; îți vine greu să crezi, că a- 
ceste mici gitivaieie își datoteaZă existența unui simplu joc al 

naturii.
Tocmai cînd voiam să ne urcăm din nou în autotractor, și-au 

scos capiii din apă două'viețuitoare cenușii. Doar pentru cîteva 
clipe, căci de îndată ce ne-am apropiat, au și dispărut. Nu le-am 
putut desluși prea bine. .

Vehiculul .a luat-o de-a lungul m.alului, cale de vreo 16 kilo
metri. A “ocolit o pădure, apoi â început ăă urce un deal spre inte
riorul insulei.

Aci vegetația .esțe mult • mai bogată, deTa dreptul luxuriantă. 
Din sol răsar plăzmuiri ciudate, conice, în jurul cărora se învăl
mășesc panglici portocalii, mai lungi și mai scurte. Par niște movile 
invadate de vegetație, dar de fapt, fiecare este o singură plantă. 
Printre „coniene“ așa le-a .botezat Francesco —- se înalță pînă 
la doi-trei metri .uri fel de frunze (nu știu dacă termenul e potri
vit) groase, Yăsucite ca o țigară de foi,’ precum și un mare număr
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de sfere verzi, acoperite cu țepi, amintind de cactușii de pe Pă- pe jos. Asta ar fi fost primejdios pentru noi, Iar cîteva animale — In fond, nu văd nimic extraordinar — observă el. Am des-
mînt. ca cele din vale ar fi putut distruge în lipsa noastră tractorul. coperit o sursă de radiounde ca atîtea altele și... ;

Pe țărmul apei care spintecă valea în două, vegetația este din Pînă la urmă l-am convins pe Francesco sau, mai precis, s-a — O radiosursă aflată pe Planeta Oceanelor! l-a întrerupt
fericire mai puțin densă, înoît putem înainta cu destulă ușurință. 
După vreo două ore de urcuș, am dat de izvorul rîului, aflat la 
vreo 1200 de metri deasupra oglinzii oceanului.

supus voinței noastre, neavînd încotro. Vom reveni însă în Va
lea Turmelor (așa am botezat-o) peste o săptămînă, echipați cum

Francesco. Știi prea bine că undele de această lungime nu pot 
veni de departe ; de altfel, determinatorul ne-o va spune mai

se cuvine pentru o asemenea vizită. precis. Sînt absolut sigur că va indica ca origine a acestor emi-
Peste puțină vreme ne-am oprit în apropierea unui dîmb. Cît Autotractorul a pornit-o r^ooi. L-am îndreptat mai tîrziu spre siuni cea de a doua insulă a planetei..

vezi cu ochii, în fața noastră se ridică o bucată de pămînt și vest, ocolind pădurile. — Nu cred, Luanda. Cîte fenomene naturale nu pot duce la
grohotiș. Cine știe ce se află dincolo de ea ? O prăpastie adîncă. Harta insulei devine din ce în ce mai precisă, căci notăm emitere de impulsuri electromagnetice ?
un platou întins sau poate un lac... pe ea tot mai multe detalii. Am descoperit izvoare termale, peș — Pe aceste lungimi de undă ?

Am oprit autotractorul și ten, un mic vulcan stins. Intr-o poiană am vînat un animal de Francesco s-a înflăcărat și, într-un efort subconștient de a se
ne-am continuat drumul pe jos. mărimea unui porc, cu un cap ciudat, îngropat parcă de-a drep- impune, s-a ridicat în vîrful picioarelor (nu reușește însă nici
Urcușul e greu, mai ales în tul în trup. Nu are ochi, nici nas. Deasupra unui bot cu două așa să-i vină în dreptul umerilor lui Ifrim). Continuă :
condițiile acestei gravități mult plăci avînd margini ascuțite care înlocuiesc dinții, se află un — Și, mă rog, de ce să nu presupunem că am dat de emisiu

nile unor stații radiofonice de pe această planetă ?sporite și ultimii pași îi par- ** soi de bandă sticloasă, care reprezintă, de bună seamă, organul
curgem gîfîind și nădușind... ■ vizual. 11 luăm cu noi, pentru a-i face examenul anatomic. Ii Ifrim izbucnește în rîs : |

Nu voi uita niciodată impre tEf '**'7 *\ vom consuma și carnea, dacă se va dovedi comestibilă. — Ce idee! Din nou dai dovadă de prea multă imaginație.
sin puternică pe care mi-a prile- . ț p Întorși Ia locuința noastră, ne-am culcat fără să mîncăm, rupți Francesco. Vezi doar că ceea ce recepționăm provine de la un
juit-o priveliștea de la înălțimea | de oboseală. număr imens de puncte de emisie — toate foarte slabe. Asta
dîmbului. • n

La picioarele noastre se în- r 1 28 septembrie nu-ți spune oare nimic despre natura lor ?
Intre timp am izbutit să pun în funcțiune determinatorul.

tindea o imensă căldare, care ‘‘ B 1 Din cînd în cînd meșterim la Francesco a avut și nu a avut dreptate. Emisiunile provin în-
purta pecetea unei nemaipome- aparatul nostru de radiorecep tr-adevar dintr-o regiune planetară, dar nici de la insula pe care
nite abundențe de viață. în '•* y - •‘J Ur yC ție. E mut, încă din ziua în care ne aflăm și nici de la cealaltă.
jurul unui lac destul de mare, l Ti Lv i
se desfășurau șesuri largi, viu J Jâ l- f' j
colorate. Cîteva pîraie se revăr- HI I / I

ne-am apropiat de sistemul pla- Aparatele indică distanțe între 400 și 2700 kilometri.
netar beta-5. Nici măcar pe un- Mă gîndesc că ar putea să existe radiosurse și în miezul aces-
de centimetrice nu prindem ni- tei planete. Trebuie să mai studiem această problemă. De mîine

sau de pe povîrnișuri drept în i V / 1 Tf
lac. Pe pajiști se zbenguiau tur- ' | II f

mic, deși parcurgem mereu Iun-
gimile de undă afe celor mai v - W
puternici emițători cosmici de _  \ / jj î W

mă apuc că cercetez sistematic literatura de specialitate din bi
blioteca noastră de microcărți.

Era să uit: animalul vînat de noi este comestibil, ba chiar
me de animale uriașe, cu pi- pe Pămînt. —®

Ieri, Francesco a făcut acea țf
gustos. N-ar fi rău să prindem cîteva specimene, să le domesti-

cioare de o grosime nemaipomenită. cim și să le creștem pe lîngă casă.
Deasupra văii, aerul era împînzit de făpturi zburătoare, de . descoperire surprinzătoare, de al | v». 2 ocicntbrsefelul celor pe care le zărisem în prima zi a sosirii pe insulă. cărei tîlc nu putem da. Numai \ "**
Am rămas multă vreme nemișcați, cu privirile ațintite spre acest lui îi putea trece prin minte să X tv \ Plantele aduse de pe Pămînt s-au veștejit, iar semințele n-au

tablou uluitor. Un urlet (același care ne tulburase tihna ultimei cerceteze gama undelor medii, 1 U H J încolțit.
nopți) ne-a smuls din contemplare, făcîndu-ne să ne cu- pe care nu emite nici o stație J 7/ v! In schimb au răsărit primele plante din semințe culese pe Oaza 

Măriior. Acest lucru este îmbucurător. După ce vom urmSri rUztremurăm. terestră recepționată în cosmos
Am ținut sfat. Francesco propunea să nu mai zăbovim și să și acolo, între benzile de 240 și 388 metri, am auzit limpede niște voltarea lor, vom extinde zona cultivată cu încă două hectare

pornim de îndată la cercetarea văii. Eu și Ifrim eram însă de zgomote, slabe, dar de o regularitate evidentă. Aceasta e, fără Ifrim a studiat adaptarea unor mecanisme de care dispunem, spre 
a fi folosite la recoltat. ’ raltă părere. Povîmișul părea extrem de abrupt și autotractorul îndoială una din cele mai uimitoare descoperiri de pînă acum.

nu putea fi folosit. Ar fi însemnat să-l lăsăm aici și să coborîm Ifrim este, ca de obicei sceptic. (VA URMA)
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Sosirea delegației de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovietice 

pe pămîntul R. Cehoslovace a prilejuit puternice manifestări 
ale prieteniei popoarelor celor două țări

REZOLUȚIA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin
din 28 iunie — 3 iulie 1957

CERNA PE TISA 9 (Ager, 
preș). — La 9 iulie a sosit în 
Republica Cehoslovacă la invita
ția C.C. al Partidului Comunist și 
guvernului Cehoslovaciei delega
ția de partid și guvernamentală 
ă Uniunii Sovietice.

La stația de frontieră 
Cerna

Pentru a intîmpina delegația 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice la stația de 
frontieră cehoslovacă Cerna pe 
Tisa, au sosit cu un tren special 
A. Novotny, prim secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, K. Ba- 
cilek, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și prim secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, V. Kopecki, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și vicepre
ședinte al guvernului, R. Barak, 
membru al Biroului Politic ai 
C.C. al P.C. din ■ Cehoslovacia și' 
ministru al Afacerilor Interne. 
Oaspeții din Uniunea Sovietică 
ău fost întîmpinați de asemenea 
de J. Hendrych, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, R. 
Strechaj, președintele Corpului 
împuterniciților al Consiliului na
țional slovac, V. David, membru 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și ministru al Afacerilor Externe, 
P. David, secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, F. Dvorsky, prim 
secretar al Comitetului regional 
Kosice al P.C. din Slovacia.

Pe întregul teritoriu al gării 
și în jurul ei se aflau mii de oa
meni ai muncii.

In acordurile muzicii, în en
tuziastele aclamații de salut ale 
miilor de oameni ai muncii tova
rășii N. S. Hrușciov, N. A. Bul
ganin, N. S. Patolicev, O. I. Ivaș- 
cenko, V. V. Grișin, coboară din 
vagon. Ei, sînt salutați cordial, 
cu căldură frățească pe pămînt 
cehoslovac de tovarășii A. No- 
votny, V. Kopecki, R. Barak, J. 
Hendrych, R. Strechaj, V. David, 
P. David, F. Dvorsky și de alte 
persoane care au venit să întîm- 
pine pe oaspeții sovietici.

Răsună solemn imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și R. Ceho
slovace.

Tn acordurile unui marș so
lemn. N. S. Hrușciov, N. A. Bul- 
ganin și A. Novotny trec în re
vistă compania de onoare.

Către oaspeții din Uniunea So
vietică se apropie reprezentanți ai 
populației locale îmbrăcați tn fru
moase costume naționale care le 
oferă pîine și sare.

Apoi membrii delegației sovie
tice de partid și guvernamentale 
și persoanele care au sosit în tn- 
tîmpinarea lor urcă la tribună, 
începe mitingul.

Antonin Novotny, prim secre
tar al C.C. al P.C.C. adresează 
o cuvîntare caldă, prietenească 
solilor Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, ai întregului po
por sovietic.

Cuvintarea Iul 
Antonin Novotny

Poporul nostru — a spus No
votny — vă întîmpină și vă salu
tă ca pe reprezentanții marii U- 
niuni Sovietice — prietena și eli- 
beratoarea lui, aliatul său credin
cios și puternic.

Cu prilejul vizitei dv. noi sa
lutăm mărețele eforturi ale Uni
unii Sovietice sub conducerea par
tidului ei comunist în lupta pen
tru slăbirea încordării internațio
nale, pentru întărirea prieteniei și 
coexistenței pașnice între popoare. 
Poporul Republicii Cehoslovace 
sprijină necondiționat această po
litică pașnică, leninistă.

Noi salutăm mărețele succese 
obținute în urma promovării poli
ticii principiale creatoare a Co
mitetului Central al P.C.U.S. în 
creșterea puterii Țării Sovietice, 
în avîntul industriei și agricultu
rii paralel cu ridicarea bunăstării 
poporului sovietic și adîncirea de
mocrației socialiste.

Întregul nostru partid a fost cu 
totul de acord cu hotărîrea recen
tei plenare a Comitetului Central 
al P.C.U.S. care a afirmat din nou 
cu toată hotărîrea și cu principia
litate inviolabilitatea unității par
tidului care este baza tuturor suc
ceselor noastre.

Partidul Comunist din Cehoslo
vacia se alătură din nou cu mîn- 
drie la mărețul exemplu al parti
dului dv. — detașamentul cu cea 
mai mare experiență al mișcării 
comuniste internaționale și centrul 
ei firesc. El se alătură din nou cu 
mindrie mărețelor idei ale Congre
sului al XX-lea al P.C.U.S. care 
ne-a ajutat și pe noi nemărginit 
de mult să dezvoltăm activitatea 
partidului nostru în lichidarea lip
surilor și greșelilor trecutului și 
în elaborarea unei căi mai îndrăz
nețe pentru desăvîrșirea cons
truirii societății socialiste. Anto
nin Novotny a subliniat apoi apro
barea entuziastă cu care au fost 
primite de poporul cehoslovac re
zultatele tratativelor purtate de 
delegația de partid și guvernamen

Realizarea grabnică a unui acord 
cu privire la dezarmarea parțială este posibilă 

— Declarația lui V. A. Zorin —
LONDRA 9 (Agerpres).—TASS

■ Iransmite: In ședința din 8 iulie 
a Subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare a luat cuvîntul 
reprezentantul U.R.S.S. V. A. 

Zorin. El a arătat că subcomitetul 
a început să examineze problema 
cum trebuie rezolvată sarcina in- 

; terzicerii armelor atomică și cu 
. hidrogen și ce măsuri necesare în 

acest domeniu trebuie incluse în 
acordul cu privire la dezarmarea 

j parțială, ce măsură trebuie și 
poate fi luată ca un prim pas 

. pentru a pune capăt pe viitor 
' cursei înarmărilor atomice.

După ce a arătat că guvernul 
sovietic a prezentat în repetate 
rînduri propuneri îndreptate spre 

; realizarea unui acord reciproc 
acceptabil în acest domeniu ei a 
apus :

• Puterile occidentale declară că 
. nu sînt hotărîte să procedeze 

la interzicerea totală a arme-
; lor atomică și cu hidrogen. A- 

ceasta ne obligă să căutăm o 
rezolvare măcar parțială a pro
blemei pentru a traduce în via
tă măsurile care sînt realizabile 
de pe acum, dar care totodată 
duc la lichidarea primejdiei unui 
război atomic. Astfel de măsuri 
minimale sînt încetarea experien
țelor cu armele atomică și cu hi
drogen și asumarea de către sta
te a obligației de a renunța la 
folosirea acestei arme.

Dar ce poziție, a spus V. A. 
Zorin, adoptă în prezent partici- 
panții la tratativele duse în sub
comitet în aceste probleme și 
cum propun ei rezolvarea lor ?

1 1. încetarea experiențelor cu 
armele atomică șl cu hidrogen

Uniunea Sovietică propune în
cheierea unui acord cu privire la 
încetarea imediată a experiențe
lor pe termen de 2—3 ani cu in
stituirea unui control internațio
nal, inclusiv stabilirea unor 
puncte de control pe teritoriile 
U.R.S.S., Statelor Unite, Angliei 
și în regiunea Pacificului. Noi 
propunem încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experiențe
lor ca măsură de sine stătătoare, 
care să nu fie pusă în funcție de 
rezolvarea celorlalte probleme ale 
dezarmării. O asemenea aborda
re are avantajul că dă posibilita
tea de a adopta de pe acum o 
hotărire cu privire la încetarea 
experiențelor cu armele atomică 
și cu hidrogen și de a o traduce 
imediat în viață.

Ce propun puterile occidentale 
tn această problemă ?

Ele declară că sînt de acord 
fn principiu cu încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. Dar 
consimțămîntul lor este însoțit 
de o serie de condiții și rezerve 
tare reduc la zero însemnătatea 
Iui practică. Ele condiționează 
realizarea acordului de rezolva

rea celorlalte probleme ale de
zarmării (cum sînt reducerea for
țelor armate și armamentelor 
clasice, instituirea inspecției, în
cetarea producției de materiale 
fisionabile pentru scopuri mili

tare, cu întreg sistemul de control 
legat de aceasta), rezolvare care 
este complicată de propria lor 
poziție nerealistă. Totodată ele 
propun să se suspende experien
țele pe termen de zece luni, ceea 
ce nu ar avea nici o influență de 
frînare asupra cursei înarmărilor 
atomice.

Așadar, realizarea acordului cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu armele atomică și cu hidrogen 
este Intîrziată din cauza poziției 
puterilor occidentale.

2. încetarea producției de arme 
nucleare, stocurile și scoaterea 
armei nucleare din armamentele 
statelor.

Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru înlăturarea reală și nu 
fictivă a primejdiei unui război 
atomic. Ținînd seama că încetarea 
producției armei nucleare poate 
avea o însemnătate reală pentru 
cauza înlăturării primejdiei răz
boiului atomic numai atunci cînd 
'ea este legată în mod inseparabil 
de interzicerea totală a acestei ar
me, de scoaterea ei din armamen
tele statelor și de distrugerea 
stocurilor. Uniunea Sovietica in

sistă tocmai asupra unei astfel 
de rezolvări a acestei probleme. 
Dacă puterile occidentale nu sînt 
dispuse în prezent să accepte a- 
ceasta rezolvare directă, U.R.S.S. 
va fi gata să-și asume împreună 
cu puterile occidentale obligația 
de a depune toate eforturile în 
vederea realizării unui acord cu 
privire la interzicerea totală a ar
melor atomică și cu hidrogen și 
scoaterea lor din armamentele 
statelor, încetarea producției și 
distrugerea stocurilor de aceste 
arme.

Ce poziție adoptă în această 
problemă puterile occidentale ? 
Ele se limitează la propunerea 
de a se înceta producția materia
lelor fisionabile pentru scopuri 
militare, refuzînd totodată să a- 
dopte o hotărire cu privire la in

terzicerea armei nucleare și scoa
terea ei din armamente. Ele nu 
numai că insistă asupra menți
nerii stocurilor existente de 
arme atomice și cu hidrogen, dar, 
mai mult, își rezervă dreptul de 
a produce bombe atomice și cu 
hidrogen din rezervele stocate de 
materiale fisionabile, de a le per
fecționa și modifica. Toate aces
tea. reduc la zero însemnătatea 
propunerii puterilor occidentale.

Așadar și în această problemă 
poziția nerealistă a puterilor oc
cidentale constituie o piedică în 
calea realizării unui acord care

tală a R. Cehoslovace cu conducă
torii Uniunii Sovietice.

Poporul nostru Salută și sprijină 
cu căldură politica de pace a Uni
unii Sovietice care exprimă inte
resele cele mai vitale ale tuturor 
popoarelor.

Îndeosebi azi cînd cu ajutorul 
cercurilor imperialiste din Occi
dent militariștii și revanșarzii ger
mani își îndreaptă din nou privi
rile spre frontierele noastre, po
porul cehoslovac își dă foarte bine 
seama că prietenia trainică și de 
nezdruncinat cehoslovaco-sovietică 
este garanția principală a inde
pendenței naționale și a libertății 
Republicii Cehoslovace.

în prezent are o însemnătate 
fundamentală întărirea continuă a 
unității țărilor lagărului socialist 
și a partidelor comuniste și munci
torești din întreaga lume și dez
voltarea multilaterală a legături
lor lor pe buza principiilor inter
naționalismului proletar.

Vizita dv. în Cehoslovacia va 
contribui fără îndoială la unirea 
și mai strînsă a țărilor lagărului 
socialist, la un avînt și mai mare 
al solidarității internaționale, de 
care se vor zdrobi toate uneltirile 
și planurile tuturor dușmanilor 
socialismului.

Sîntem convinși că vizita dv. va 
contribui la un schimb continuu 
și rodnic de experiență între țările 
noastre și între partidele noastre, 
la adîncirea continuă a prieteniei 
noastre.

Cuvintele de închidere din cu- 
vîntarea lui A. Novotny sînt sub
liniate de aplauze furtunoase.

Asistența întîmpină cu aclama
ții și aplauze călduroase care nu 
contenesc vreme îndelungată cu- 
vîntarea lui N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S. șeful 
delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice.

Cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov

După ce a adus salutul C.C. al 
P.C.U.S., al guvernului sovietic 
și al întregului popor sovietic, 
poporului cehoslovac N. S. Hruș
ciov a spus :

Sînt foarte plăcute asemenea 
vizite cum este vizita noastră de 
prietenie în țara dv. De ce? Dv. 
ați venit la noi și noi am venit 
la dv. nu pentru a reglementa 
probleme litigioase sau divergen
țe. între noi există o înțelegere 
deplină. Sîntem uniți prin inte
rese comune, prin identitatea de 
scopuri, prin identitatea ideolo
giei și a principiilor. Ne-am întîl- 

să corespundă intereselor încetă
rii cursei înarmărilor atomice și 
înlăturării primejdiei unui război 
atomic.

3. Renunțarea la folosirea armei 
nucleare

Uniunea Sovietică propune a- 
sumarea obligației solemne de a 
se renunța la folosirea tuturor 
tipurilor de arme atomice și cu 
hidrogen în scopuri militare. Pro
punerea sovietică prevede inadmi- 
sibilitatea folosirii armei nucleare.

Care este poziția puterilor oc
cidentale în această problemă ? 
Puterile occidentale refuză să-și 
asume obligația necondiționată 
de a nu folosi arma nucleară, 
considerînd-o ca armă principală 
de „intimidare". Propunerile pe 
care le prezintă în subcomitet 
duc de fapt la legalizarea armei 
nucleare, la justificarea folosirii 
ei, la renunțarea la orice piedici 
în stocarea de arme atomice pe 
teritorii străine și în inițierea 
forțelor armate ale altor state în 
mînuirea lor.

Așadar actuala poziție a pute
rilor occidentale și în această 
problemă importantă este o pie
dică în calea realizării unui acord.

Delegația sovietică consideră 
totuși că este necesar să se de
pună toate eforturile în vederea 
elaborării unei formule accepta
bile pentru toți de renunțare la 
folosirea armelor atomică și cu 
hidrogen.

Este absolut evident că în con
dițiile actuale, cînd problema ar
melor atomică și cu hidrogen a 
căpătat o importanță excepțională, 
un acord cu privire la dezarma
rea parțială va avea o importanță 
reală numai în cazul cînd va pre
vedea măsuri care să devină pie
dici serioase în calea declanșării 
unui război atomic.

Guvernul sovietic, apreciind în 
mod lucid actuala 'situație stă cu 
fermitate pe poziția că suspenda
rea temporară a experiențelor cu 
armele atomică și cu hidrogen 
pe 2—3 ani prin instituirea unui 
control internațional, constituie 
un prim pas real și pe deplin 
posibil în vederea încetării cursei 
înarmărilor atomice. Realizarea 
unui acord în această problemă 
nu trebuie să depindă de alte 
acorduri. Dimpotrivă, acesta 
deschide calea spre realizarea 
cit mai grabnică a unui acord cu 
privire la toate măsurile parțiale 
în domeniul dezarmării.

Dacă puterile occidentale doresc 
într-adevăr să pună capăt cursei 
înarmărilor atomice și șă ferească 
lumea de primejdia unui război 
atomic, ele trebuie să manifeste o 
atitudine realistă și să înlăture 
piedicile care frînează în prezent 
realizarea unui acord.

nit și ne întîlnim ca prieteni cre
dincioși și tovarăși de idei in 
lupta noastră comună pentru co
munism. (Aplauze, strigăte: „Tră
iască Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice!“).

Prietenia dintre popoarele 
noastre nu a luat ființă acum. Ea 
a apărut demult în cursul luptei 
comune împotriva dușmanilor co
muni. A adus o contribuție deo
sebită la întărirea acestei prie
tenii conducătorul luptei ciasei 
muncitoare și organizatorul Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia, prietenul nostru Klement 
Gottwald.

Prietenia sovieto-cehoslovacă 
s-a oțeiit și mai mult în anii grei 
ai războiului împotriva Germaniei 
liitleriste. Vă putem asigura că 
oamenii sovietici vor face totul 
pentru ca prietenia dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Ce
hoslovaciei să se întărească și să 
se dezvolte continuu.

Cuvintarea lui N. S. Hrușciov 
este salutată cu puternice ovații.

Oaspeții sovietici se întorc pe 
peron și împreună cu tovarășii 
cehoslovaci care i-au întîmpinat 
intră în vagonul trenului special. 
In aclamațiile continue ale mul
țimii trenul pleacă din stație în- 
dreptîndu-se spre Kosice.

La Kosice
In piața din fața gării și pe 

străzile învecinate s-au adunat 
zeci de mii de locuitori din Ko
sice și țărani din satele învecina
te, muncitori de la uzine, țărani 
în costume naționale slovace, 
studenți și elevi.

In aclamațiile furtunoase de 
salut membrii delegației sovietice 
și conducătorii cehoslovaci au a- 
juns în piață și s-au urcat la 
tribună.

In numele delegației sovietice 
a luat cuvîntul N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Cuvintarea 
lui N. A. Bulganin

După ce a mulțumit locuitori
lor orașului Kosice pentru primi
rea excepțional de prietenească 
făcută delegației sovietice, N. A. 
Bulganin a spus printre altele:

Sîntem fericiți că în drum spre 
capitala Republicii Cehoslovace ni 
s-a acordat posibilitatea de a ne 
întîlni cu voi, locuitorii orașului 
Kosice, al cărui nume a intrat în 
istoria glorioasă a -luptei Cehoslo
vaciei pentru libertatea și indepen
dența sa.

Delegația de partid și guverna
mentală sovietică a sosit în Repu
blica voastră în perioada cînd uni
tatea lagărului socialist devine și 
mai strînsă și cînd politica leni
nistă a păcii și prieteniei între 
popoare se bucură de un sprijin 
tot mai larg.

Constatăm cu multă satisfacție și 
bucurie că în lupta pentru pace, 
democrație și socialism, popoarele 
Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei 
merg împreună, strîngîndu-și rîn- 
durile, ajutîndu-se și sprijinindu-se 
reciproc.

Cuvintarea lui N. A. Bulganin 
a fost întreruptă în repetate rîn
duri de aplauze și lozinci în 
cinstea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a poporului so
vietic, a prieteniei de nezdrunci
nat sovieto-cehoslovacă.

Mitingul a luat sfîrșit. Trenul 
special in care călătorește dele
gația sovietică se îndreaptă spre 
Praga.

★
In după-amiaza zilei de 9 iulie 

delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice care 
se îndrepta spre Praga, a sosit 
în orașul cehoslovac Zilina. Popu
lația orașului a salutat cu însu
flețire sosirea oaspeților sovietici.

La mitingul care a avut loc în 
acest oraș au luat cuvîntul Balaz, 
prim-secretar al comitetului re
gional Zilina al Partidului Co
munist din Slovacia și lvașcenko, 
secretar al C.C. al P. C. din 
Ucraina, membru al delegației de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice.

La miting a luat de asemenea 
cuvîntul Nikita Hrușciov prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

BELGRAD. La 9 iulie au fost 
aleși membrii delegației parla
mentare a R.P.F. Iugoslavia care 
va vizita R.P. Chineză la invi
tația Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. De
legația va fi condusă de Petar 
Stambolici, președintele Scupșci- 
nei Populare Federative a Iugo
slaviei.

BUENOS AIRES. In cadrul So
cietăți Argentiniene a Artiștilor 
Plasdci pictorul argentinian An
tonio Berni a conferențiat la 5 
iulie la Buenos Aires despre „Ni- 
colae Grigorescu, maestru al pic
turii rominești". Conferința s-a 
bucurat de succes.

ROMA. în ultimul timp un val 
de căldură s-a abătut asupra Ita
liei. In unele regiuni temperatura 
a fost de 60 grade la soare. Zia
rele anunță că în ultimele cinci 
zile au murit de insolație 100 de 
persoane.

PARIS. La 9 iulie s-au în
cheiat în Adunarea Națională 
dezbaterile în problema ratificării 
tratatelor cu privire la Euratom 
și „piața comună“.

In favoarea ratificării tratatu
lui cu privire la „piața comună** 
au fost ;date 341 de voturi, contra 
235. Tratatul cu privire la crea
rea Euratomului a fost ratificat 
cu 337 voturi, contra 243.

(Urmare din pag. l-a)

tru construirea socialismului : să dea dovadă de cea mai mare 
intransigență față de orice manifestare de spirit antipartinic, 
de tendințe fracționiste, față de tot ce poate slăbi unitatea de 
monolit a partidului; să manifeste vigilență maximă față de 
orice încercări de a introduce în partid confuzii ideologice, de
zorientare, neîncredere în forța creatoare și elanul revoluțio
nar al maselor muncitoare.

Aplicîndu-se consecvent normele leniniste ale vieții de par
tid, trebuie să se respecte cu strictețe principiul colegialității, 
al muncii colective în toate verigile partidului de sus pînă 
jos; să se asigure desfășurarea regulată, conform cu preve
derile statutului, a activității organelor de partid alese; să se 
îmbunătățească munca cu activul de partid, controlul îndepli
nirii sarcinilor.

Organele și organizațiile de partid au datoria să manifeste 
o grijă sporită față de cadrele partidului, preocupindu.se de 
creșterea nivelului lor politic și profesional ; să promoveze în 
munci de răspundere cadre competente, care se bucură de în
crederea și stima oamenilor muncii. Trebuie să se acorde și 
pe viitor toată atenția creșterii continue a numărului de mem
bri de partid — muncitori care lucrează direct în producție. De 
asemenea trebuie acordată atenția cuvenită primirii în partid 
a țăranilor muncitori care au pășit cu încredere pe calea 
transformării socialiste a agriculturii, a inginerilor și tehni
cienilor, a învățătorilor, precum și a altor intelectuali de va
loare, devotați cauzei socialismului.

2. — întărirea legăturii partidului cu masele.
întărirea necontenită a legăturii partidului cu masele este 

sarcina centrală a întregului partid.
Partidul cere organelor și organizațiilor sale să cunoască 

în mod aprofundat problemele care-i preocupă pe oamenii 
muncii. Este necesar ca membrii Comitetului Central, mem
brii com!tetelor regionale și ai altor organe de partid să 
meargă mai des în mijlocul oamenilor muncii, să acorde o 
atenție deosebită părerilor, propunerilor și criticilor acestora, 
să discute cu ei și să le lămurească problemele actuale ale 
politicii partidului și guvernului.

Organizațiile de partid, cultivînd la oamenii muncii con
știința marilor realizări obținute sub conducerea partidului șl 
hotărîrea de a apăra aceste cuceriri, trebuie să le arate des
chis greutățile și neajunsurile care mai există în munca de 
construire a orînduirii socialiste, mobilizîndu-i pentru înlă
turarea și înfrîngerea acestora.

Comitetele regionale, raionale și orășenești, activul de par
tid și toți membrii partidului trebuie să înțeleagă pe deplin 
că realizarea sarcinilor planurilor economice de stat, dezvol
tarea economiei naționale și, pe această bază, îmbunătățirea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, depind in bună măsură 
de modul în care sindicatele, ca organizații de masă cele 
mai largi ale clasei muncitoare, acționează pentru creșterea 
conștiinței socialiste de clasă a oamenilor muncii și pentru 
atragerea lor tot mai activă la organizarea și conducerea pro
ducției, a economiei țării.

Organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o 
atenție deosebită muncii politico-educative în rindurile tine
retului. cultivînd în rindurile lui dragostea față de muncă și 
de învățătură, încrederea în politica partidului și guvernului 
de construire a unui viitor luminos poporului nostru. Tine
retul trebuie educat in spiritul patriotismului socialist, al 
prețuirii și apărării cuceririlor revoluționare ale poporului 
muncitor, în spiritul internaționalismului proletar, al păcii și 
prieteniei între popoare.

Față de însemnătatea deosebită pe care o prezintă atrage
rea și participarea activă a femeilor în viața politică și 
obștească, formele actuale de organizare a muncii în rindu
rile femeilor nu mai corespund și este necesar ca ele să fie 
îmbunătățite, în așa fel incit să asigure cuprinderea și acti
vizarea maselor celor mai largi de femei muncitoare

3. — Dezvoltarea democrației socialiste.
In vederea dezvoltării continue a democrației socialiste tre

buie aplicate în mod consecvent în toate sectoarele vieții de 
stat și economice hotăririle luate de partid și guvern și apro
bate de Marea Adunare Națională cu privire la înlăturarea 
fenomenelor de centralism excesiv, la lărgirea atribuțiilor 
sfaturilor populare și ale unităților economice, la atragerea 
oamenilor muncii, în măsură și mai mare și sub forme diie- 
rite la conducerea economiei și a treburilor de stat.

Dezvoltarea democrației socialiste trebuie împletită strîns 
cu măsurile de consolidare a organelor aparatului de stat 
care au menirea să apere cuceririle revoluționare ale po
porului, securitatea statului, bunurile societății și ale cetă
țenilor.

Trebuie luate măsuri pentru îmbunătățirea activității orga
nelor justiției, întrucit in multe din aceste organe se mani
festă o inadmisibilă îngăduință față de hoți, delapidatori, 
speculanți, huligani. Oamenii muncii cer din partea organelor 
de justiție o atitudine hotărîtă, corespunzătoare cu interesele 
poporului, cu interesele societății socialiste în construcție.

4. — Dezvoltarea economiei și ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii.

In centrul muncii partidului în mase trebuie să stea mobi
lizarea oamenilor muncii pentru realizarea sarcinilor de plan 
in domeniul economic, pentru asigurarea acumulării socia
liste necesare dezvoltării continue a economiei naționale. Tre
buie să dobîndim noi realizări în sporirea volumului produc
ției în industria grea, în industria bunurilor de larg consum, 
in producția agricolă-marfă, în reducerea prețului de cost al 
producției, realizări care se vor răsirîngc simțitor asupra si
tuației materiale a oamenilor muncii.

Ținînd seama de productivitatea încă scăzută a muncii în 
industrie și agricultură, cit și de faptul că prețul de cost al 
producției industriale r.u scade in măsura corespunzătoare po
sibilităților și rezervelor existente, este necesar să se acorde 
cea mai mare atenție productivității și prețului de cost, pu- 
nînd aceste probleme în centrul dezbaterii și experimentării 
sistemului îmbunătățit de salarizare și normare a muncii.

Oameni muncii de la sate trebuie mobilizați pentru continua 
și sistematica întărire economică a gospodăriilor colective, 
întovărășirilor agricole, cooperativelor agricole de producție, 
pentru sporirea producției agricole și dezvoltarea schimbului 
intre oraș și sat Pe baza rezultatelor obținute de unitățile 
socialiste fruntașe, trebuie intensificată munca politică pen
tru a convinge pe țăranii muncitori cu gospodărie individuală 
să treacă pe drumul socialismului, respectîndu-se întru totul 
principiul liberului consimțămînt.

Trebuie asigurată îndeplinirea hotărîrilor partidului și gu
vernului in ce privește dezvoltarea gospodăriilor agricole de 
stat, înzestrarea lor cu mijtoace complexe de mecanizare și 
cu îngrășăminte chimice, întărirea muncii politice de partid 
și de masă in gospodăriile agricole de stat în vederea întă

ririi lor și transformării lor ta adevărate pilde pentru întreaga 
țărănime.

Toate organele și organizațiile de partid au îndatorirea să 
manifeste o neslăbită atenție pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale celor ce muncesc. Organele de partid, sindicale, 
conducerile întreprinderilor și ale ministerelor, sfaturile popu
lare trebuie să vegheze la rezolvarea, pe baza posibilităților 
reale, a cerințelor justificate ale oamenilor muncii, combă- 
lînd manifestările de birocratism și de nepăsare față de ne
voile celor ce muncesc.

5. — Ridicarea nivelului muncii ideologice.
Necesitățile construcției socialiste în țara noastră, precum 

și lupta între capitalism și socialism pe plan mondial impun 
sporirea eforturilor pentru ridicarea continuă a nivelului acti
vității ideologice.

Propaganda și presa trebuie să fie strîns legate de proble
mele concrete ale construcției socialiste la noi în țară, să le 
analizeze multilateral și să contribuie activ la rezolvarea lor.

Trebuie luptat cu hotărire împotriva dogmatismului și bu- 
cherismului, care duc la anchilozarea muncii politico-ideolo- 
gice, împiedicînd înțelegerea fenomenelor noi ale vieții și tra
tarea creatoare a problemelor teoretice și practice ale cons
trucției socialiste.

O deosebită atenție trebuie dată educației patriotice a oa
menilor muncii. Prin opere literare și artistice, prin presă, 
radio, conferințe trebuie cultivată dragostea de patrie, tra
dițiile progresiste, amintirea luptelor eroice ale poporului 
pentru independență națională și libertate, a participării 
Romîniei Ia războiul antifascist, a luptei revoluționare a cla
sei muncitoare și a partidului, mindria pentru marile reali
zări obținute de popor sub conducerea partidului, întărind ho- 
tărirea oamenilor muncii de a înfrunta orice greutăți cînd o 
cer interesele patriei și ale socialismului.

Odată cu preocuparea pentru formarea unei intelectualități 
noi, ieșite din rindurile oamenilor muncii, trebuie să conti
nuăm a ajuta cu tact și răbdare pe intelectualii de formație 
veche să se călăuzească în munca lor creatoare de ideile 
marxism-leninîsmului. In relațiile cu ei trebuie combătute atît 
manifestările de intoleranță și stîngism cit și unele tendințe 
de tîrîre în coada unor păreri și concepții înapoiate. Trebuie 
lichidată autoliniștirea de care se lasă cuprinși unii activiști 
ai frontului ideologic, care trag concluzii greșite din faptul 
iă in țara noastră ideologia socialistă a devenit predomi
nantă.

Partidul nostru consideră drept una din sarcinile sale pri
mordiale lupta pentru apărarea purității învățăturii marxist- 
leniniste, împotriva oricăror încercări de revizuire a ei, împo
triva concepțiilor reformiste și oportuniste.

Trebuie intensificată lupta împotriva ideologiei imperialis
mului contemporan, demaseîndu-șe falsitatea teoriei despre 
„capitalismul popular" și alte asemenea născociri ale apolo
geților capitalismului; de asemenea trebuie demascat carac 
ferul agresiv al ideologiei imperialiste.

Propaganda noastră trebuie să fie pătrunsă de combativi
tate și principialitate comunistă, să nu manifeste liberalism 
față de concepțiile străine, față de manifestările naționaliste, 
șovine, să lupte prin toate mijloacele de care dispune pentru 
triumful marxism-leninismului.

6. — întărirea și consolidarea unității lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică. Lupta 
pentru apărarea păcii. Întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

Partidul nostru consideră drept una din sarcinile funda
mentale ale politicii sale întărirea și consolidarea continuă a 
lagărului țărilor socialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică.

Experiența istorică a Întregii perioade de după cei de al 
doilea război mondial demonstrează că existența lagărului 
socialist și unitatea de nezdruncinat a țărilor care fac parte 
din acest lagăr constituie garanția principală a independenței 
de stat și suveranității țărilor socialiste, garanția principală 
împotriva încercărilor cercurilor imperialiste de a răsturna 
prin violență regimurile democrat-populare și de a restaura 
capitalismul în țările socialiste.

Lagărul socialist s-a dovedit a fi factorul hotăritor al apă
rării păcii, iar existența lui și realizările social-economice ale 
țărilor socialiste exercită o uriașă influență asupra procesului 
de înaintare a omenirii pe calea progresului, consolidării for
țelor socialismului în întreaga lume.

Plenara C.C. accentuează din nou că partidul nostru, sta
tul romin democrat-popular vor urma și pe viitor politica de 
coexistență pașnică cu toate țările, fără deosebire de sistem 
social. Trebuie să depunem toate eforturile ca alături de ță
rile socialiste și de celelalte țări iubitoare de pace, să con
tribuim la lupta împotriva înarmărilor atomice și a experien
țelor cu aceste arme, 'împotriva politicii imperialiste de pregă
tire a unui nou război mondial, pentru destinderea încordării 
internaționale și consolidarea păcii în lume

Partidul nostru va contribui și pe viitor la întărirea uni
tății ideologice a partidelor comuniste și muncitorești, la 
dezvoltarea solidarității internaționale a celor ce muncesc.

Partidul nostru, ca și un număr de alte partide comuniste 
și muncitorești, se pronunță pentru apariția unei reviste po- 
litico-teoretice comuniste, cu caracter internațional.

Aniversarea a 40 de ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, care a deschis o eră nouă în istoria omenirii, 
este întîmpinată de membrii partidului nostru printr-o inten
sificare a studierii învățăturii lui Lenin, verificată de expe
riența revoluției din Octombrie și a construirii socialismului 
și comunismului în U.R.S.S., de experiența revoluției popu
lare și construcției socialismului în China, în țara noastră 
și în alte țări socialiste din Europa și Asia.

Toate partidele comuniste și muncitorești din lume găsesc 
in experiența revoluției socialiste și a construirii socialismu
lui și comunismului în Uniunea Sovietică un izvor nesecat 
de învățăminte, a căror aplicare creatoare Ia condițiile spe
cifice ale fiecărei țări este de neprețuit pentru victoria socia
lismului.

*
Plenara C.C. apreciază ca justă și aprobă activitatea de

pusă de Biroul Politic in vederea aplicării sarcinilor trasate 
de Congresul al ll-lea al P.M.R. și a învățămintelor ce de
curg pentru partidul nostru din hotăririle Congresului al 
XX-lea al PC.U.S., precum și din evenimentele Internațio
nale din această perioadă.

Plenara C.C. își exprimă convingerea că studierea și dez
baterea documentelor care au rezultat din lucrările sale vor 
întări și mai mult unitatea și coeziunea partidului și a con
ducerii sale, vor stringe și mai mult legăturile partidului cu 
masele cele mai largi ale celor ce muncesc, vor întări rolul 
conducător al partidului, combativitatea și capacitatea de or
ganizare și mobilizare a clasei noastre muncitoare, a po
porului muncitor în lupta pentru construirea socialismului In 
patria noastră și apărarea păcii in lume.
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