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Si realizăm economii egale cu prețul de cost 
important produs finit!al unui

UNUL
7?L Tineretul uzinei „Progresul* 

j Brăila și-a luat de curînd an- 
} gajamentul de onoare de a ? 

realiza pînă la 7 Noiembrie > 
c economii egale cu prețul de 

cost al unui ruiou compresor,I 
l 
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DIN SUTELE
de tineri economi

Constituția
marilor drepturi și libertăți
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24 septembrie 1952... Repre
zentanții poporului nostru vo
tează Constituția Republicii 
Populare Romine — legea fun
damentală a țării noastre, le
gea marilor noastre drepturi 
și libertăți.

In cei 4 ani care au trecut 
din această zi poporul nostru, 
tineretul nostru a văzut în le
gea legilor patriei oglindirea 
vieții sale noi. rodul luptei sale 
pline de sacrificii pentru tău.i- 
rea milenarelor sale năzuințe 
de libertate și bunăstare.

„Un nou furnal la Hune
doara*4, „Țărani romîni, ma
ghiari și germani s-au înfră
țit inir-o colectivă". „In curînd 
Institutul de fizică va fi în
zestrat cu un accelerator de 
particule*4, „In Bogdăneștii 
Fălticenilor se construiește 
noul cămin cultural", ,.Toți 
copii de 7 ani au pășit pe băn
cile școlilor*4, „Excursie mun
citorească pe culmile Carpa- 
ților-, „Ani Filik din A- 
vrig a primit ajutor familial" 
— iată cîteva din titlurile pe 
care le poți găsi răsfoind zia
rele noastre și care îți vor
besc din plin despre caracte; 
rul deosebit ai Constituției 
noastre, Constituție ale cărei 
prevederi, de la primul pină 
la ultimul articol, trăiesc, se 
înfăptuiesc sub ochii noștri. 
Constituția R.P.R. in totală 
opoziție cu Constituțiile Romî- 
niei burghezo-moșierești, r.u 
se mărginește numai la procla
marea drepturilor cetățenești, 
ci trece punctul de greutate pe 
garantarea materiala a aces
tor drepturi și libertăți, pe a- 
sigurarea condițiilor materiaie 
pentru exercitarea lor efectivă.

In mod fundamental se deo
sebește Constituția țării noas
tre de Constituțiile țărilor ca
pitaliste, în care sub parava
nul acordării unor drepturi și 
libertăți se ascunde întreaga 
meschinărie a unei orînduiri 
bazate pe exploatarea omului 
de către om.

Adevărata libertate a unui 
popor înseamnă libertatea de 
a se bucura de roadele muncii 
sale, de bogățiile țării sale. 
Tocmai această libertate o con
sfințește Constituția R. P. R. 
în primul său caoitol. In zi
lele noastre marile bogății ale 
țării noastre, marile construc
ții, pămîntul, aparține celor ce 
muncesc. Întreaga putere de 
stat se află astăzi in mîinile 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

Mărețele izbînzl dobîndite de 
poporul nostru în construirea 
bazei economice a socialismului 
sînt o dovadă de netăgăduit 
a forței vitale a puterii popu
lare, a imenselor energii pe 
care le poate desfășura un po
por care a luat puterea în pro
priile sale mîini.

Consacrînd cuceririle dobîn
dite de poporul nostru pe ca
lea democrației socialiste, 
Constituția R.P.R. garantează 
tuturor cetățenilor largi drep
turi și libertăți, consfințind în 
articolele sale scopul suprem 
al politicii partidului și statu
lui nostru — grija pentru om 
și nevoile sale.

Dreptul la muncă, dreptul 
la odihnă, la asigurarea mate
rială ia bătrînețe, în caz de 
boală sau incapacitate de mun
că, dreptul la învățătură, au 
intrat în viața noastră de fie

care zi ca un lucru firesc, o- j 
bișnuit. i

Dreptul de a alege și a fi j 
ales pe bază de vot universal, j 
egal, direct și secret, dreptul j 
de a se uni în organizații j 
obștești, libertatea cuvintu.ui, j 
libertatea presei, libertatea în- j 
trunirilor au devenit realități J 
vii de care-și poate da sea- j 
ma oricine.

Zeci de mii de deputați tri- J 
miși de oamenii muncii în Ma- j 
rea Adunare Națională sau J 
sfaturile populare slujesc cu j 
cinste interesele poporului. j

Puterea populară a pus ca- j 
pat pentru totdeauna rușinoa- ) 
sei politici naționale de asu- j 
prire, de învrăjbire națională, j 
de prigoană rasială, cultivată J 
decenii de-a rîndul de guver- ] 
narea burghezo-moșierească. J 
în anii regimului de democra- J 
ție populară, la făurirea că- ] 
rusa au participat alături de j 
poporul romîn minoritățile na- j 
ționale, s-a cimentat prietenia j 
de nezdruncinat dintre oame- j 
nii muncii romîni și acei apar- J 
ținînd minorităților naționa e. j 

în zilele noastre, este o mare j 
bucurie să fii tînăr, să te J 
bucuri din plin de toate drep- j 
turile și libertățile pe care ți j 
le-a dăruit puterea populară, J 
să-ți dăruiești întreaga tinere- j 
țe continuei înfloriri a patriei j 
iubite.

Prin grija Partidului Mun- j 
citoresc Romîn, noi, tinăra j 
generație a Romîniei demo- J 
crat-populare, n? bucurăm de j 
dreptul de a minei, de a în- j 
văța, de toate binefacerile cui- I 
turii și sportului.

Zeci de tineri sînt deputați j 
în Marea Adunare Națională J 
sau în sfaturile populare, con- j 
ducînd destinele țării.

Intr-o orînduire în care por- j 
țile școlilor de toate gradeie j 
sînt deschise tuturor celor dor- J 
nici de a sorbi slovele învăță- j 
turii, cele mai înaripate visuri J 
ale noastre pot prinde viață, j 
In anii puterii populare a eres- ; 
cut numărul facultăților și 
institutelor de învățămint su
perior, s-au înființat noi școli, 
s-a mărit numărul studenților 
aproape de 3 ori față de anul 
școlar 1938—1939. iar al e'evi- 
lor din toate școlile aproape 
de 5 ori. Numai in anii primu
lui cincinal din rîndurile tine
rei noastre generații s-au pre
gătit 13.409 de ingineri, 4 500 
de economiști, 7.000 de agro
nomi, 5.600 de medici. Aceste 
cifre vorbesc prin glasul lor 
specific despre minunatele 
perspective pe care puterea 
populară le deschide în fața 
tineretului.

Oglindind năzuințele po
porului, Constituția R.P.R. con
sfințește politica de pace și co
laborare internațională a sta
tului nostru.

Astăzi, la cea de-a 4-a a- 
niversare a Constituției R.P.R., 
Constituția construirii socialis
mului, tineretul nostru mun
citor este gata să-și dă- i 
ruiască și de acum încolo 
întreaga sa energie luptei pen
tru înfăptuirea politicii parti- ' 
dului, luptei pentru apărarea 
și consolidarea marilor drep
turi și libertăți înscrise în 
Constituția Republicii Popu
lare Romîne.

„Scînteia tineretului"

cost ai unui ruiou eoinprcowi, 
principal produs finit ăl între- c 
prinderii. Pentru- a-și realiza < 
făgăduiala, tinerii muncitori 
și tehnicieni au început să 
intensifice preocuparea lor pen 
tru economisirea materiei pri
me și materialelor, a energiei ( 
electrice, pentru reducerea de- 
șeurilor și rebuturilor, pentru 
recondiționarea sculelor și rea
lizarea de inovații. Brigăzile 
își deschid la contabilitate 
conturi de economii, în care 
înregistrează sumele obținute.

Printre tinerii care depun 
străduințe în acțiunea porni.ă 
este și tovarășul nostru Ion 
Nicolae.
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Harnicii constructori de Ia Combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Hunedoara au înregistrat de curînd o nouă vic
torie: punerea în funcțiune a unui nou cuptor de var.

In fotografie: Noul cuptor al cărui proces de producție este 
mecanizat.

...La magazia de scule a secto
rului mecanică grea din uzina 
„Progreou^-Brăila zăceau arun
cate intr-un colț o grămadă de 
freze stricate. Și mulți din're cei 
care veneau pe aici își îndreptau 
privirile asupra grămezii de scule 
devenite nefolositoare. Faptul a- 
cest a nu producea însă nici un fel 
de imgresii asupra unora. Dimpo
trivă, fclții îl întrebau pe maga
ziner ce-i cu sculele acelea. Răs
punsul era mereu același: „sînt 
stricate și merg la cuptor pentru 
retopire". Răspunsul ăsta l-a pri
mit și tînărul Ion Nicolae.

— Cum așa ? — s-a mirat eL 
Aruncă în cuptor oțel rapid ca să 
scoată oțel obișnuit ?

— Păi ce-ai vrea să le facem ? 
Doar n-o să le păstrăm ca pe 
niște obiecte de artă I — i se răs
punse.

întors la mașina sa de rectifi
cat, Nicolae începu să se gîndea- 
scă la frezele cu pricina. Nu se 
poate .trebuie să mai fie și bune 
printre ele. Apoi altele pot fi re
condiționate. Și cînd i *?e ivi pri
lejul să meargă din nou la maga
zie, spuse tovarășului 
îl frămîntă.

— Bună nu mai e 
recondiționat ? Să fii 
tos. Au încercat alții 
și n-au putut face nimic.

Ultimul cuvînt nu i-a dat multă 
vreme pace. Cum „nimic** ?

într una din zile, în timp ce 
lua de la magazie niște scule,

de acolo ce

niciuna. De 
ms'a sănă- 
mai înainte

Puterea exemplului
Anul ăsta, în primă

vară, Constantin Vin
turiș a fost ales se
cretarul organizației 
U.T.M. din comuna 
Căline ști, raionul Dră- 
gănești. Cam tot prin 
vremea aceea s-a pus 
și la ei, cu mai multă 
insistență, problema 
atragerii unui număr 
cit mai mare de ță
rani muncitori in gos
podăria colectivă crea
tă mai de mult în sal. 
Iar în treaba asta or
ganizația U.T.M. avea 
și ea un cuvint greu 
de spus.

Lucrurile erau clare: 
Vinturiș, ca secretar al 
U.T.M.-ului, trebuia să 
fie in fruntea muncii 
de lămurire dusă cu 
cei din sal pentru a-i 
hotărî să apuce și ei 
calea cea nouă, spre 
belșug și bunăstare.

Ușor de zis, dar cum
să facă? lată ce-l frăminta pe 
el înainte de toate.

El și cei din familia lui nu 
erau încă în colectivă. Și hu 
pentru că Vinturiș n-ar fi fost 
dumirit de rostul treburilor. Doar 
trăia în sat, nu în lună și vă
zuse cum săltase an de an viața 
colectiviștilor. Și de stat, nu se 
mulțumise să stea de-o parte, 
cu mîinile în sin, așteptind să 
se hotărască singuri părinții lui. 
Mai de-a dreptul, mai pe ocolite, 
mereu adusese vorba cu cei de-a- 
casă despre colectivă. încercă
rile lui se dovediseră a fi zadar
nice.

4

far de cînd. fusese ales ca se
cretar, Vinturiș începuse a fi tot 
mai abătut. „Cum naiba o să 
pot duce muncă de lămurire cu 
utemiștii, cu tinerii .din sat, cînd 
eu și cu familia mea stăm pe 
dina țara colectivei?**

Trămintări, ginduri, discuții 
tot mai iuți cu taică-său, dar 
toate in zadar. Bătrinul o finea 
una și bună:

— Nu acum, băiete. Lasă, să 
mai vedem...

Acest „lasă, să mai vedem...** 
al lui taică-său îl scotea din 
fire mai întotdeauna pe Vintu
riș. S-a tot stăpînit el, ce s-a 
stăpînit, dar intr-o bună, zi s-a 
săturat și i-a zis-o pe șleau:

— Dar bine taică, pină cînd 
să tot vedem ? Pin’ ce-om ră- 
mine numai noi singuri din sal 
pe dinafară... ? Uite ce-i, eu te 
rog un lucru: să-mi dai partea 
mea de pămint. M-am hotărît. 
Mă înscriu singur in gospo
dărie...

La început bătrinul nici n-a 
vrut să audă. Credea că i-a să
rit vreo doagă lui fiu-său. Pină 
la urmă insă n-a avut încotro, 
l-a dat 30 de ari de pămint și a 
rămas, o vreme, ca *,sd vedem".

De cînd s-a înscris Vînturiș 
tn gospodărie au trecut aproape 
două luni de zile. In dreptul lui, 
în scriptele socotitorului, sînt 
trecute de-acum peste treizeci 
de zile-muncă făcute de el la 
colectivă. De curînd a dus acasă 

vreo două care cu fin, 25 mi-

nuși de cinepă... Și tot gospo
dăria l-a împrumutat, atunci 
ci nd a avut nevoie, cu doi sad 
de griu.

Discuțiile în familia lui Yin- 
turiș n-au contenit însă nici 
după Ce el a intrat în rîndurile 
colectiviștilor. De data asta insă 
e'.e erau purtate pe alt făgaș. 
Recolta obținută de gospodăria 
colectivă, avansurile primite de 
colectiviști — toate acestea, 
aduse mereu în discuție de către 
Vinturiș, l-au făcut, in cele din 
urmă, și pe taică-său „să vadă'*. 
Nu de mult bătrînul a făcut șl 
el cerere să fie primit în gospo
dăria colectivă.

Cu aceasta, Constantin Vîntu- 
riș trecuse, cum s-ar spune, ,Jio- 
pul cel mare...**

Altcum putea să ducă de aci 
încolo munca de lămurire pentru 
atragerea în gospodărie și a 
altor țărani muncitori.

Pină nu de mult el nu obți
nuse nu știu ce rezultate. Tușa 
Lina, prietena maică-si, în
scrisă de curînd tn gospodărie 
este doar începutul. Mai sînt 
încă destui utemiști în sat ale 
căror familii stau de-o parte. 
Pentru că este convins de pu
terea exemplului personal, Con
stantin Vinturiș s-a hotărît să 
înceapă treaba mai întîi cu ei...

Și cu siguranță că rezultatele 
nu se vor lăsa mult așteptate /

văzu un tînăr strun
gar, cu un cherner fix 
în mînă. Fără să vrea,, 
privirile îi alunecară 
către grămada de fre
ze stricate. Au conul 
gata făcut; chernere 
fixe — iată ce se poa
te face din ele. Nerăb
dător ceru o freză. 
Magazinerul îl servi 
nervos pe tînărul ace
la căruia nu-i mai dă
deau pace frezele strj-

' cate.
De la magazie Nico

lae se duse direct în 
biroul șefului de sec
ție. Acesta îl, ascultă 
și apoi încuviință pla
nul tînărului. Și iată-1 
pe Nicolae la lucru. 
Frezele sortite retopirii 
luară în mîinile har
nicului rectificator formele folo
sitoare ale unor piese foarte mult 
căutate de s'rungari.

Grămada din magazie a dispă
rut. Și odată cu asta au fost eco
nomisiți 1750 lei.

★
Utemistul Ion Nicolae e bine 

cunoscut în Uzinele metalurgice 
„Progresul" din Brăila. Tinerii, 
îndeosebi, nu-1 știu numai un bun 
activist al organizației U.T.M. ci 
și un harnic muncitor și cu
noscut inovator. In ultimul timp 

' el a făcut cabinetului tehnic cîte
va noi propuneri de raționalizări 
și inovații. Printre acestea se 
numără și dispozitivul de prindere 
la mașina de rectificat a bacu
rilor de filetat. Dispozitivul nu-i 
prea complicat. Ei, dar pînă să 
ajungă la el n-a fost chiar așa 
ușor...

Pînă de curînd bacurile de file
tat se ascuțeau manual. Și cum 
era firesc, oricîtă deprindere ar fi 
avut muncitorul respectiv, de cele 
mai multe ori unghiul nu era 
respectat. Atunci să vezi ce în
curcături 1 Primul nemulțumit era 
controlorul. După îndelungate tra- 

, tative, el era în sfîrșit convins că 
practic, în asemenea condiții, un
ghiul de ascuțire nu poate fi res
pectat. Și bacurile plecau la ma- 

, șină. Aici, iarăși bătaie de cap.
Ele rupeau filetul, stricau piesele. 
Lucrătorul, necăjit la culme, în- 

- treba pe controlor:
— Asta-i bac ascuțit ?
— Nu prea e! — răspundea pu

țin intimidat cel întrebat. Dar nu 
se poate altfel.

— Cum nu se poate ? Dar cei 
de la sculărie cu ce se ocupă ?

Această întrebare rămînea de 
multe ori fără răspuns.

Nicolae cunoștea incidentele 
acestea și nu o dată putea fi vă
zut cum cercetează cu atenție un

bac dintre cele buclucașe. Dar 
ideea cum să-l prindă nu-i venea 
de loc în cap. Problema înclina
ției o rezolvă însă mai simplu de- 
cît se aștepta. Capul divizor de 
la mașina sa putea fi înclinat în 
orice poziție, la orice gradație. 
Vasăzică aici e ceva — își spu
nea Nicolae gîndindu-se în ce fel 
ar putea prinde bacul. Și dispozi
tivul, treptat-treptat, luă forma 
care trebuia. Cînd a fost gala, 
Nicole zîmbi spur.î'ndu-și: Uite 
cît e de simplu. Și cît mi-am bă
tut capul pentru el. Dar nu-i ni
mic. Bine că e gata.

De atunci, nici controlorul și 
nici lucrătorul de la mașina de fi- 
letzrt n-au mai avut necazuri.

★
Operația de tăiere a plăcuțelor 

vidia dă mult de furcă sculierilor 
de la uzinele „Progresul". De 
aceea, cînd au aflat că un tovarăș 
a făcut un dispozitiv de tăiere au
tomată a plăcuțelor, lucrătorii au 
început să-1 aștepte cu nerăbdare. 
Propunerea a făcul-o Nicolae.

Dispozitivul n-a creat prea mul
te discuții la cabinetul tehnic. Și 
nici ideea tăierii nu e rea. Nico
lae a propus ca aceasta să se facă 
prin descărcarea unui puternic cu
rent electric. Dar aici e aici. Cum 
să fie prinsă plăcuța ? Prietenul 
nostru prevedea pentru aceasta 
niște susținătoare din cupru sau 
din materialul care intră la con
fecționarea electrozilor pentru cup
toarele electrice de topit oțel. 
Greutatea constă însă în faptul 
că materialele indicate nu ar re
zista temperaturii înalte produsă 
de descărcare.

Bine, dar cum să fie rezolvată 
problema ? La asta se gîndește 
acum Nicolae, se gindesc și teh- 
nicienii< Oare 
luția ?

cine va găsi so-

ION ȘINCA

Comemorarea lui Ioan de Hunedoara
Sîmbătă dimineața au eonii- 

nuat, în sala de ședințe a Aca
demiei R.P.R., lucrările sesiunii 
științifice comemorative organi
zată cu prilejul împlinirii a 500 
de ani de la moartea lui loan de 
Hunedoara. Ședința a fost prezi
dată de acad. Andrei Oțetea.

Au fost dezvoltate următoarele 
comunicări științifice: „Condițiile 
internaționale din ajunul luptei 
lui Ioan de Hunedoara împotriva 
cotropirii otomane- de Fr. Pali 
(Cluj) ; „Statul feudal maghiar 
pe timpul lui Ioan de Hunedoara*4 
de prof. Mâjusz Elemer (R. P.

Ungară) ; „Rolul Moldovei și 
Țârii Romîneșii în luptele lui 
loan de Hunedoara" de prof. Bar
bu Cimplna (Bucureș.i), „Rolul 
legăturilor bușite și al miliției în 
luptele lui Ioan de Hunedoara” 
de prof. Szekely Gyorgy (R. P. 
Ungară) și „Baza socială a as
censiunii Iui loan de Hunedoara” 
de prof. St. Pascu (Cluj).

Comunicările au fost ascultate 
cu viu interes.

La sfirșit, acad. A. Oțetea a 
declarat închise lucrările se
siunii.

(Agerpres)

LUCREȚIA FICIU

Repertoriul noii stagiuni de opera
Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R., care își va deschide sta
giunea la 28 septembrie cu opera 
„Ion Vodă cel cumplit- de Gh. 
Dumitrescu, va prezenta în pre
mieră în cursul acestui an baletul 
compozitoarei Hilda Jerea „Su
flete de viteji- și opera „Carmen- 
de Bizet, într-o nouă montare.

La opera romînă de Stat din 
Cluj se pregătește punerea în 
scenă a operei „Tannhâuser- de 
Wagner și, într-o nouă montare, 
opera bufă „Bărbierul din Se
villa- de Rossini.

Spectatorii timișoreni vor vedea 
în premieră anul acesta opera în- 
tr-un act „Gianni Schicchi** de 
Puccini, care se va prezenta îm
preună cu un divertisment de ba
let, și feeria muzicală „Făt Fru- 
mos“ de compozitorul Hermann 
Klee.

în cinstea zilei de 7 noiembrie 
își va deschide prima sa stagiune 
Opera de Stat din Iași. Cele din- 
tîi opere pe care le va prezenta 
vor fi „Tosca“ de Puccini șl 
„Traviata44 de Verdi.

Muncă spornică 
în campania 

p de toamnă - 
LA G. A. S. Pufești

BACĂU (de la corespon
dentul nostru).

Vremea s-a răcorit. Tn 
urma ploilor, pămîntul :-a 

frăgezit, plugurile pătrund cu 
ușurință in brazde. Tracto. 
riștil de la G.A.S. Pufești au 
trecut să tnsăminfeze primele 
hectare.

Luni, cu tot vtntul rece și 
vremea umedă, Vasile Dinu, 
împreună cu brigada sa se 
găseau In plină bătălie. Tn 
ziua următoare, vremea a con
tinuat să fie la fel de nefavo
rabilă. Cu toate astea, gra
ficul brigăzii arată că viteza, 
de tnsămtnțare se depășește 
zilnic. Tn numai patru zile,', 
această brigadă a insămintat 
94 hectare griu din cele 440 
planificate. Paralel cu aces- 
tea. colectivul brigăzii nu in- 
tlrzie nici cu arăturile pentru 
insămtnțări. Pină la 20 seo-, 
tembrie, ei au arat 280 hec
tare. Titlul de cel mai bun 
tractorist este greu de preci
zat, cui ii va reveni. Deocam
dată. in fruntea brigăzii se 
găsește candidatul de partid 
Gavrilă Constantin și utemis
tul Constantin Ion.

La G. A. S. Brăila
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
Mecanizatorii de la G.A.S. 

Brăila dau zor cu lucrările in 
actuaia campanie agricolă. 
Pină in prezent, ei au trans
portat pe ogoare 2450 tone de 
gunoi de grajd. Important 
Insă este faptul că acest in- 
grășămint prețios a fost adus 
de la marginea comunelor și 
satelor învecinate, cum ar fi 
Cotul Lung, Baldovinești, Pie- 
troiu. De asemenea, pe supra- 
fafa de 227 hectare au fost 
Împrăștiate ingrășăminte chi
mice.

O preocupare de seamă a 
dovedit acest colectiv de mun
că pentru pregătirea semințe
lor Pină in ziua de 21 sep
tembrie a fost condiționată 
cantitatea de 300 tone, din 
cele 340 tone necesare. Alte 
150 tone de semințe au fost 
tratate, iar la laboratoare s-au 
trimis 14 probe, constatindu-« 
că au o putere de incolora de \ 
92—95 la sută.

La 15 septembrie, mecaniza
torii din G.A.S. au început In- 
sămlnțările de toamnâ, reu
șind ca pină in seara zilei de 
20 septembrie, să insăminteze 
550 hectare cu griu și 200 cu 
secară.

Pină la această dată, in 
frunte se află brigăzile de 
tractoriști conduse de Ion Stă- 
nilă și Marin Belingon, trac
toriștii Constantin Burumete, 
Ion Ștefan, Stavăr Girlp. Zil
nic, ei ară și Instminteăză cite 
2—3 hectare peste plan.

20 tone paste plan
Cu multă străduință mun-, J 

cesc tinerii din gospodăria ' 
noastră, în aceste zile, pentru 
terminarea insilozării nu'retu- 
rilor verzi. La început, noi. ti
nerii de la gospodăria colec 
tivă Tostoman din ra:onu! 
Medeidia-Constanta am fes! 
mobilizați, in această privinț”. 
de chemarea organizației dc 
partid și consiliul de condu
cere, apoi am primit cu multă 
însuflețire și inițiativa celor 
de la Jimbolia. Munca noastră 
nu a tntîrziat să-și arate roa
dele. Cele trei echipe formate 
numai din tineri au Insilozat 
pînă acum 70 tone porumb, 
adică cu 20 de tone mai mult 
față de prevederile planului 
gospodăriei.

Nu pot să Jnchet, fără să 
amintesc numele tinerilor Gri- 1 
gore Dan, Victoria Mărgean, 
Ștefan Vizlreanu, Aurica Spi- 
nache, Maria Vîrlan, llinca 
Clinei sau a tinerilor mecani
zatori de la Mircea Vodă, care 
în această muncă s-au distins 
în mod deosebit.

Corespondent 
GHEORGHE ANGHEL j

•
• XT Jaîa d® ficcare ^I a tineretului nostru reflectă aplicarea
• V consecventă a marilor drepturi și libertăți pe care le con-
• ¥ feră Constituția Republicii Populare Romîne. In anii tre-
• cutulul, constituțiile burghezo-moșierești proclamau drepturi ce 
î rămineau literă moartă. Regimul de democrație populară asi-
• gură însă aplicarea permanentă a drepturilor prevăzute de Con-
• stituție. Foto-reportajul pe care-1 publicăm redă în cîteva ima-
• gini aspecte ale realizării prevederilor constituționale.
• Fotografia I ne înfățișează pe utemistul Ion Dobrescu de H

rafinăria nr. 8 din Moldova. Acest tînăr, ca ș! alte zed șl sute 
de mii de tineri din patria noastră, a căpătat în anii puterii 
populare posibilitatea de a învăța o meserie și are asigurat 
locul de muncă. El nu mai cunoaște tragedia generațiilor tre
cute care aveau de înfruntat șomajul.

Grija pentru mamă și copil este reflectată în fotografia 
a ll-a Dispensarul și casa de nașteri din comuna Balotești, 

raionul Snagov sînt un exemplu ales la întîmplare. Dar, ase
menea acestor instituții sanitare, bine utilate, deservite de un

personal calificat, se găsesc nenumărate altele răspîndite pe tot 
cuprinsul țării, chiar în locuri unde altădată n-a călcat picio
rul medicului.

An de an a crescut numărul tinerilor, fii de muncitori, țărani 
muncitori și intelectuali, care au trecut pragul instituțiilor de 
învățămint. Ei simt din plin grija regimului pentru creșterea 
unui tineret cult. Fotografia a IlI-a înfățișează un aspect de la 
Institutul de mine d n Capitală.

Ultima fotografie ne aduce o imagine din stațiunea Călimă-

neștl. Ad, mii de oameni al muncii își petrec concediul de 
odihna.

Șirul fotografiilor noastre se întrerupe aci. Dar pentru a în
fățișa minunatele drepturi și libertăți de care ne bucurăm nu 
ne-ar fi suficiente pagini întregi de ziare. Fiecare din noi simte 
Insă în viața sa strădania neîncetată a regimului democrat- 
popular pentru a face mereu mai frumoasă viața poporului nos
tru muncitor.

(Foto Agerpres)



m. o mare distantă? Â apârut:

Documente
am fost 

prin uzina mecanică din Cimpi- 
na. Venisem acolo cu dorința să 
aflu cit mai r. 
legătură cu 
politice dusă i 
bază U.T.M. îi 
lor muncitori

multe amănunte In 
rezultatul muncii 

de organizația de 
în rîndul tineri- 
pentru mobilizarea 

acestora la îndeplinirea 
lor de plan in producție.

La sediul comitetului 
l-am găsit pe Ion Voicu, 
rul organizației de bază 
Am adus vorba despre scopul vi
zitei mele.

— Dacă vreți să scrieți despre 
• organizație de secție U.T.M. 
care are realizări în această pri
vință — mi-a spus secretarul — 
mergeți la Mecano-montaj. A- 
eolo se face treabă bună. Iar in 
Cazul cind vreți să scrieți un ma
terial critic lu ați legătura cu ute
miștii de la Cazangerie.

Toate acestea. Ion Voicu le-a 
spus cu atîta seninătate de parcă 
ar fi fost foarte firesc ca in unele 

, secții utemiștii să facă treabă 
iar în altele, nu. Oarecum nedu
merită, am pornit spre cele două 

‘ secții.

Oameni care au găsit

sarcini-

U.T.M. 
secreta-
U.T.M.

răspuns problemelor
în secția Mecano-montaj in care 

se prelucrează și se montează zil- 
i nic capete de erupții, unde se 
: execută numeroase instalații atit 

de necesare extracției țițeiului, 
am stat de vorbă cu mulți ute
miști. De la ei am aflat că nume
roși tineri au fost entuziasmați 
cind au citit in ziare chema-ea 
muncitorilor de la Uzinele „1. C. 
Friniu“‘Sinaia : „Mașinile noastre 
pot da mai mult". Unii chiar 
și-au exprimat dorința să aplice 
și ei această inițiativă. împinsă 
de curiozitate am căutat să cu
nosc ce au făcut membrii birou- 

. lui organizației U.TJM. în 
privință.

I La ctteva zile după 
chemării, biroul U.T.M. a 
zat o adunare generală, ... ___

, s-a discutat cum sint folosite ma-
• șinile de către tineri și cele 480
• minute de lucru. împreună cu ute

miștii, membrii biroului au stabi-
. lit unele măsuri pentru aplicarea 
1 acestei Inițiative. Una din acestea 

era desfășurarea unei largi munci 
. politice de popularizare a che
mării tn rtndul tinerilor.

Așa cum s-a hotărit in adu
nare, cei mai buni utemiști din 
secție, in frunte cu membrii bi
roului U.T.M. au început discu
țiile cu tinerii, ajutkidu-i cu răb
dare să înțeleagă în ce constă 
inițiativa muncitorilor de la ,.L 
C. Frimu".

— Și au răspuns tinerii la che. 
mare ? l-am întrebat pe utemis- 
tul care-mi povestea despre înce
putul întrecerii.

■— Au răspuns și au muncit 
mai bine decit pînă atunci. Cred 
că cunoașteți angajamentul bri
găzii, ca din luna august să !■- 
Crete tn contul anului 1961 Asta-i 
puțin lucru ?,..

In perioada aceea agitatorii 
utemiști s-au ocupat totodată ți 
de tinerii care nu-și îngrijeau 
mașinile sau care făceau uneori 
lucru de mîntuială. Ion Drăghici. 
de exemplu a criticat cu tărie 
pe utemistul Coman Dumitru și 
pe alți tineri, care uneori dădeau 
lucrul peste cap.

— Din rebuturile date de tine 
în luna aceasta, măi Comane, se 
puteau monta zece pompe de ex
tracție...

— Știu... Dar...
— Dacă știi de ce nu cauți să 

lucrezi mai atent ? Sau poate ma- 
, șina are ceva ? Ai căutat să afli ?

această

apariția 
organi- 
în care

— Strungul nu-i de vină.. Mer
ge ca ceasul Dar la tăiatul filetu- 
lui nu *li* ce am că... mă împot
molesc. Tu știi foarte bine ca aici 
se cere precizie, nu glumă...

Și Coman nu se putea lăuda 
că are multă „precizie".

Drăghici a discuiat cu ceilalți 
membri din biroul U.T.M. și îm
preună au hotărît ca Gheorghe 
Apostol, care e un strungar pri
ceput. să-l ajute pe Dumitru Co
man. Și Apostol face aceasta cu 
tragere de inimă.. Iar Coman lu
crează acum mai bine.

In munca pe care au dus o ute
miștii penlru extinderea inițiati
vei de la „I, C. Frimu", biroul or. 
ganizației de secție U.TM. a fo
losit și gazeta de perete. Au apă
rut în mai multe rinduri scurte 
articole în care au fost populari
zați fruntașii, metodele folosita de 
ei și criticați cei rămași In ur
mă. Din secție am mai aflai că 
Ion Tuchel nu s-a simțit de Ioc 
bine atunci cînd s-a văzut „în
condeiat" la gazeta postului ute- 
mist de control. ln!r-o caricatură, 
el era înfățișat plecind grăbit 
acasă, in timp ce strungul la 
care lucrase „piîngea" pentru că-1 
lăsase necurățal. Utemisțul Ion 
Tuchel și alți tineri criticați la 
gazeta postului utemist de control 
s-au lecuit de multe lipsuri pe 
care le-au avut.

Preocuparea biroului U.T.M. 
pentru extinderea inițiativei de la 
„I. C. Frimu", după cum se vede 
n-a rămas fără rezultate. Asiăzi, 
la Mecano-montaj nu mai sint 
tineri care nu-și îndeplinesc nor
ma. Fiecare se străduiește să 
muncească în așa fel. incit con
tribuția Iui la succesul colectiv al 
secției să lie tot mai mare. In 
munca politică desfășurată zil
nic, biroul U.T.M. a antrenat și 
pe unii tineri neutemiști ca 
Gheorghe Nedelcu, Vasile Drago- 
mir, Domnica Brici și alții. Unii 
dintre aceștia, muncind alături 
de utemiști, s-au legat mai strins 
de organizație, iar cu timpul au 
fost primiți in rindurile U.TJM. 
In felul acesta s-a ajuns ca a- 
proape toți cei 57 de tineri care 
muncesc la Mecano-montaj să fie 
membrii ai organizației. încă un 
lucru deosebit de important: co
lectivul secției 5e mîndrește și cu 
faptul că între cei 20 de tovarăși 
care au primit în urmă cu citva 
timp diploma de Fruntași in pro
ducție sint și 8 utemiști.

$i cite n-aș mai putea scrie 
despre utemiștii din secția Meca
no-montaj ! Părăsindu.i. pentru 
mine era limpede un lucru: la 
numeroasele întrebări pe care și 
le pun adeseori membrii biroului 
organizației U.T.M. de aici in le
gătură cu participarea mai activă 
a tinerilor la îndeplinirea sarcini
lor de plan, la întărirea discipli- 

"* ’ găsit

unor inițiative sau metode noi. 
Nici în planurile de muncă nu 
s-a trecut nimic concret in legă
tură cu această problemă, pentru 
simplul motiv că... mai bine de 
patru luni s-a muncit fără plan.

— Am fost prinși mereu cu sar
cinile curente de producție — a 
încercat să se scuze tovarășul 
Stelian Ungureanu — secretarul 
organizației de secție U.T.M.

Auzindu-I, am rămas surprinsă. 
Mă gîndeam : „oare desfășurarea 
muncii politice de masă în rîndul 
tinerilor nu le-ar fi venit în aju
tor membrilor biroului U.T.M. de 
aci ?“

Faptul că la Cazangerie s-a 
pierdut din vedere desfășurarea 
unei munci politice concrete în 
rîndul tinerilor, a avut și are ur
mări dăunătoare atit in producție 
cit și în comportarea tinerilor in 
Viața de toate zilele din afara 
uzinei. In secție există tineri cu 
o slabă calificare. Ajutată de or
ganizația de partid, organizația 
U.TJM. și-a propus în urmă cu 
citva timp să se ocupe de această 
problemă, gîndindu-se la unele 
acțiuni interesante printre care : 
organizarea întrecerii pe profesii, 
schimburi de experiență, confe
rințe etc. Aceste inițiative au a- 
vut o viață scurtă: au „trăit" 
doar atunci cind s-a discutat des
pre ele. deoarece biroul organiza
ției U.T.M. le-a dat repede uitării. 
Munca de îndrumare concretă a 
tineriior a fost înlocuită cu unele 
rezoluții și instrucțiuni cu carac
ter administrativ. Că aceste re
zoluții și instrucțiuni n-au putut 
înlocui cituși de puțin munca po
litică concretă specifică acestui 
loc de muncă, o dovedește și fap
tul că in rîndul unor tineri din 
secție există slabă preocupare 
pentru folosirea din plin a mași
nilor, și mai ales pentru întărirea 
disciplinei. Unii utemiști, ca 
Nicolae Florea, Stelian Moise, 
Aurel Dumitrache, irosesc fără 
rost orele de producție. Sint 
de asemenea alții care n-au o pur
tare cuviincioasă față de munci
torii virstnici. In locul unei ati-

tudini exigente, plină de grijă fa
ță de educarea tinerilor din sec
ție, unii membrii ai biroului 
U.T.M. au ajuns la concluzia (cu 
nimic justificată) că, nu se mai 
poate munci cu asemenea tineri, 
deoarece — susțin acești tovarăși 
— așa e firea lor". Pe cit e da 
dăunătoare această „concluzie" pe 
atit e și de absurdă, pentru că nu 
există tînăr cu care să nu se poa
tă munci. Adevărul, gol-golut, e 
că acești tovarăși nu se străduiesc 
să muncească cu tinerii.

De ce stau așa lucrurile în a- 
ceastă secție și nu altfel ? Pentru 
că între lipsurile activiștilor ute
miști de la Cazangerie și cele ale 
membrilor comitetului U.T.M. pe 
uzină, există o strînsă legătură. 
Comitetul U.T.M. — ca și mem
brii biroului de la Cazangerie — 
a dat dovadă de o totaiă lipsă 
de preocupare față de munca ute- 
miștilor din această secție. Iar 
clnd, într-o ședință de comitet, 
s-a pus in discuție activitatea a- 
cestei organizații de secție și s-a 
tras concluzia : „la Cazangerie se 
munceș.e prost". După aceea, tot 
ajutorul s-a rezumat la urmă
toarea „hotărîre": „Biroul să se 
adune și să-și analizeze lipsurile". 
Atît! După un asemenea „ajutor" 
e limpede pentru oricine de ce 
munca politică în rîndul tinerilor 
din această secție se desfășoară 
așa cum am arătat.

E timpul ca tovarășii din comi
tetul U.T.M. pe uzină să evite pe 
cît posibil a mai da astfel de „a. 
jutoare" birourilor U.T .M. Aceasta 
se impune cu atît mai mult față 
de biroul U.T.M. din seâția Ca
zangerie în care muncesc mulți 
tineri cu un nivel cultural și pro
fesional destul de scăzut Iar cei 
200 m. care-i despart pe utemiștii 
de la Cazangerie de experiența 
bună a utemisiilor de la Mecano- 
montaj și din alte secții — 
oricît ar vrea să ne convingă de 
contrariu tovarășii din comitetul 
U.T.M. — noi totuși socotim că e 
o distanță care poate fi străbă
tută, cu puțină strădanie.

GEORGETA VASILIU

din istoria Partidului
Comunist

din Romînia

nei etc., ei au căutat și au 
răspunsul potrivit.

Cei „vitregiți**
de comitet

La nici 200 de metri de i. 
Mecano-montaj se află secția 
zangerie. Și aici ;7-__
zație de secție U.TJM. Și aici lu
crează un număr însemnat de ti
neri. Nu ml-a fost însă greu să 
mă conving că deși aceste două 
secții sint așa de apropiate. între 
activitatea celor două birouri 
U.TJM. există multă deosebire. 
Dar să lăsăm faptele să vor
bească.

De la începutul anului în 
organizația de secție U.T.M. 
de la Cazangerie nu s-a dis
cutat niciodată vreo problemă 
referitoare la munca politică în 
rîndul tineretului, la introducerea

secția
.ia Ca- 

există organi-

Lumina satului

Scrisoare deschisă tovarășilor 
din conducerea întreprinderii 

I.P.R.O.F.I.L. București

Dezinteres

Vol. I 
1917—1922 

Editura de stat pentru literatură 
politică

Introducere
Volumul I al „Documentelor clin 

istoria Partidului Comiinist din 
Romînia" (1917—1922) apare în
tr-o a doua ediție.

In această ediție au fost in
cluse noi documente, care oglin
desc avinlul revoluționar din a- 
ccastă perioadă, condițiile în care 
s-au făurit grupele comuniste, 
lupta grupelor comuniste pentru 
crearea unui partid de tip nou, 
pentru apărarea revoluționară a 
Rusiei Sovietice, împotriva înă
bușirii revoluției din Ungaria etc.

In volum 
prima oară 
mente care 
dezbaterilor 
lui din mai ___ _
Statutul partidului ,, , .
programul agrar (proiect) și al
tele.

Pentru a ușura folosirea și con
trolarea surselor la sfîrșitul fie
cărui document, se arată izvorul, 
organul care l-a elaborat, data 
editării dacă a mai fost publicat 
și locul unde se află azi. De ase
menea volumul este însoțit de 
note explicative și de un indice 
de nume de persoane și locuri.

Noile documente publicate îm
bogățesc literatura noastră docu
mentară privind perioada avîntu- 
lui revoluționar din Romînia in 
anii 1917—1922 și condițiile isto
rice concrete in care s-a făurit 
Partidul Comunist din Rominia.

INSTITUTUL DE ISTORIE 
DE PE LINGĂ C.C. AL P.M.R.

se publică pentru 
un număr de docu- 
urmau să fie supuse 
congresului partidu- 
(1921), de exemplu . 

(proiect) ;

-••O*-

întoarcerea din S U.A- 
a delegației 

Crucii Roții a R. P. R.

Zilele trecute am vizitat uni
tatea „Mobila populară" din 
orașul Ploeștl (aparține între
prinderii I.P.R.O.F.I.L, ~ 
rești). Poate 
de cind n-ați 
orașul nostru, 
ceastă unitate 
vă reamintesc 
sfîrșit să trecem 
Vă promit să fiu concis, să 
vă relatez cu multă exactitate 
cele ce mi au fost povestite de 
tovarășul Gheorghe Săndoiu. 
secretarul organizației de bază 
P.M.R.. și tana Gheorghe, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M.

De luni de zile nici un 
membru din conducerea între
prinderii nu a dus muncă di
rectă de sprijin în unitatea de 
la Ploeștl, Chiar dacă uneori 
— și asta destul de rar — a- 
părea cîte cineva, el se afla 
„în trecere".

Niciodată nu se analizau 
greutățile pe care le întimpină 
unitatea, cum ar fi aprovizio
narea defectuoasă cu materiale 
și cu materie primă, și unele 
probleme 
de viață

Sint In

Bucu- 
dunineavoastră, 
mai venit prin 
ați uitat de a- 

și iml permit să 
existența ei. In 

la subiect.

ești cîteva dormitoare. Nu știu 
dacă vreodată le-ați vizitat. 
Afirm aceasta fiindcă muncito
rii care dorm aici nu vă cu
nosc. Dacă ați fi dat cel puțin 
o raită prin dormitoare ați fi 
observat că la 33 de muncitori 
sint repartizate foarte puține 
dulapuri. Hainele oamenilor, 
indiferent că sint „de lucru" 
sau ,,de plimbare", se păstrea
ză la capătul paturilor.

Desigur că vă întrebați de 
ce muncitorii din unitate nu-și 
fac cuiere și dulapuri, că doar 
sint in branșă și au tot ce le 
trebuie. Tocmai asta-i buba: 
nu au tot ce le trebuie! Mai 
precis, le lipsește lemnul nece
sar, pentru că dumneavoastră 
nu le dați nici un fel de apro
bare. Da, pare paradoxal I In
tr-o unitate unde se fabrică 
mobilă muncitorii nu pot avea 
în folosință dulapuri și cu
iere.

Măcar acum, tovarăși 
din conducerea întreprinderii 
„I.P.R.O.F.I.L.“-București, gin- 
diți-vă și la unitatea din Plo- 
eșfi.

Vă asigur că nu veți regre
ta viitoarea deplasare in ora
șul nostru

Corespondent 
ION RIZOIU

Acum patru ani. în primăvară, 
președintele Sfatului Popular ai 
comunei Piscu, raionul Galați, 
arăta sutelor de țărani muncitori 
strinși in adunarea populară, ros
tul autoimpunerii. Urma să se 
fixeze sumele ți să se stabilească 
lucrările. Ce lucrare trebuia exe
cutată mai Înainte de toate în co
mună ? De ce anume aveau mai 
mare nevoie oamenii din acest 
sat? învățătorii au răspuns: Școa
lă I Părinții au întărit: Școală. 
Și hotărîrea a fost votată. Secre
tarul comitetului de construcție a 
școlii a fost ales un învățător tî- 
năr și energic. Alexandra D:ma- 
che. născut chiar în acest sat.

Iși amintește cu plăcere învă
țătorul de o seară cînd tot um- 
blînd pe Ia casele oamenilor să 
strtngă bani și materiale l-a prins 
o ploaie strașnică la moș Simion 
Ștefan. A stat mult de vorbă cu 
moșul; s-a gîndit bătrînul la 
spusele nepotului și a pornit a-și 
aminti și el de tinerețea lui spu- 
nind : „Nu știu de-oi mai apuca 
să văd gătită școala, dar să știți 
că bine v-ați gîndit la ea". S-a 
ridicat, a mers pînă tn tindă, a 
luat de acoio un topor și a ieșit 
in spatele curții, unde a tăiat cel 
mai gros și mai drept salcim.

con:

Pas ian ea a învins
în noaptea aceea, Paul Ionescu 

n-a lipit geană de geană. Zadar
nic se căznea să adoarmă, măcar 
pentru un ceas. O frămîntare deo
sebită îl stăpînea și nu-1 lăsa să 
se odihnească in tihnă.

— Ce ai, omule, ce necaz te a- 
pasă ? — îl iscodi nevasta îngri
jorată.

Omul Insă nu-i răspunse, Iși ta- 
cleștă mai abitir buzele și con
tinuă să tacă. Culcat cu mîinile 
sub căpăttl și scrutînd bezna în
căperii cu ochii larg deschiși, gîn- 
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— Acum mă simt bine 
între adevărați prieteni.

Dobre Alexandru mi-a 
mai ales de comunistul _ .__
Gheorghe. In glas ti deslușești 

poartă luiprețuirea adincâ ce i-o 
Penea.

— El mă Învață să 
strungul. E ca un frate

dea... Cei care se îngrijesc de 
partizarea în cîmpul muncii a 
varășilor devenîțl disponibili 
urma Hotărîrii Consiliului 
Miniștri al ft P R. cu privire 
reducerea efectivelor M.A.I. i-au 
propus un post de director-adjunct 
la o întreprindere. Pe el insă 
îl batea gîndul să se reîntoar
că în mijlocul tovarășilor săi 
de muncă. II trăgea inima că
tre fabrica în care a muncit 
13 ani și pe care o părăsise cu 8 
ani în urmă. Gîndurile îl pur- 
tară către vechii săi prieteni de la 
uzinele „Matyas Rakosi". Șl-i a- 
mintea pe fiecare în parte: pe bă- 
trinul meșter Sandu Bianti, cel cu 
căutătura aspră, dar cu inima de 
aur, pe Ispas loan, pornit întot
deauna pe șotii, dar meșter ne
întrecut în sttungărie, pe Penea 
Gheorghe sau Nlțu Eugen...

Dimineața, Paul Ionescu sări 
din pat. Deschise larg dulapul, își 
alese ce) mai bun costum și se 
îmbrăcă la repezeală. •‘"’S.

— Primești postul de 'director- , 
adjunct ? — îl iscodi soția.

— Ba, dimpotrivă, primesc pos
tul de strungar prim — îi răs
punse Paul clipind din ochi.

...La secția strungărie a uzinei 
lucrează acum multi tovarăși pro- 
veniți din cadrele M.A.I. Printre 
cei noi se numără plutonierul de 
miliție Ghelbezan loan, plutonie
rul Dobre Alexandru, sergentul 
major Lupu loan și încă alții.

— Noi sîntem „recruții" 
glumește Dobre Alexandru, 
tare am stat mai mult de vorbă. 
: La început Dobre Alexandru se 
simțea întocmai cum se simt ți
nerii care pășesc pentru întîia 
țară pe poarta cazărmii. Dragos
tea și grija cu care l-au înconju
ri; insă strungarii i-au alungat 
sfiala și acum...

aid, ca

▼orbit 
Penea

minuieac 
-----__________ ____ mai mare.
...Pe Tărîngoiu loan, fost loco

tenent major în M.A.I., turnătorii 
din uzină l-au primit ca pe 
un prieten drag. înainte Tă- 
ringoiu a lucrat la turnăto
rie 15 ani. Se reintorcea acum 
după o absență de 7 ani. Și ctte nu 
s-au schimbat în acest răstimp în 
fabrică. Dacă ar fi să vorbim nu
mai de turnătorie, instalată acum 
într-o hală nouă, luminoasă, de 
cuptoarele noi de aid și tot ar 
putea să-și închipuie oricine dte 
schimbări s-au petrecut in anii 
din urmă. Un lucru l-a bucurat 
mai cu seamă și i-a sporit min-

dria lui Tărîngoiu: faima de care 
se bucură uzina. Intr-adevăr 
motoarele construite aici pornesc 
adesea In lungi călătorii, peste 
mări și țări, unde nici cu gîndul 
nu ajungeai In alți ani. Calcutta 
ori Delhi, Pekin ori $anhai. Sofia 
și Ankara, Damasc și Beirut, 
sint acum itinerarii șl destinații 
obișnuite pentru motoarele fău
rite tn uxină.

Asemenea lui Ionescu Paul, Do. 
bre Alexandru, Tărîngoiu Ioan și 
alți tovarăși, ca Basamac Radu, 
Iosefsohn Herțel și Șerbănescu 
Marin și-au oferit brațele puter
nice și mintea luminată producției.

Acolo, în noua lor activitate, 
cu aceeași dragoste de patrie, ei 
își vor împlini datoria muncind 
pentru sporirea avuției patriei 
noastre, pentru tăria și frumuse
țea el.

LEONARD ZAICESCU

„Asta-i bun pentru furcă de casă" 
A doua »i 

carul pînă la 
pună teme-

a mai spus moșul, 
chiar el l-a dus cu 
locul unde avea să Se 
lia școlii satului.

In scurtă vreme a 
râtul pămintului de 
Sase sute douăzeci 
numărate I Apoi au mai fost că
rate peste șapte sute de care de 
lut pentru ziduri. Greu de soco
tit orele de muncă voluntară la 
căratul furcilor de salclmi, al pi- 
mîntulBl “ - --------- -- ‘ '

început că- 
pomosteală. 
de căruțe

ai einfenCiiui. al grin- 
brad pen.ru schelet!

lat a fost atunci 
temelia de beton, 
de țărani munc:- 
au lucrat laolaltă 

Alecu Trandafir,

iilor
O si de neui' 

cînd ia ternat 
Peste cincfzeci 
tori au venit și 
cu familiile lor. 
Dumitrache Ștefaa, Mihai Nistor. 
Petrachț Cristea, Costandache 
Stroiu, Varvara Vlad și alți pă
rinți care aveau copii de școală 
au muncit, chemîndu-se chiar la 
întrecere. Semăna locul acela plin 
de forfotă, de muncă, cu un șan
tier de la oraș. încetul cu încetul, 
vedeai cu ochii cum cresc zidurile 
groase ale școlii. Nu numai flă
căii, ci tot satul știe că cele 
mai harnice fete s-au dovedit a fi 
Elisa beta și Constanța Popa și 
Dinu Ecaterina.

încă de anul trecut cele cinci 
clasg împrăștiate prin sat s-au 
mutat In școala cea nouă. In în
tregime însă, construcția se ter
mină în acest an. Școala cea nouă 
are patru săli de clasă, cancelarie, 
sală de materiale didactice și un 
coridor spațios și frumos luminat. 
Aici vor învăța carte un număr 
de 120 copii.

Zilele trecute s-a înapoiat din 
Statele Unite ale Americii dele
gația Crucii Roșii a Republicii 
Populare Romîne, care a partici
pat la cel de al 6-lea Congres 
de hematologie și la cel de al 
5-lea Congres de transfuzie de 
singe desfășurate la Bos.on la 
începutul lunii septembrie, alcă
tuită din tov. Ecaterina Chivu. 
prim vicepreședinte al Crucii 
Roșii a R.P.R., conducătoarea 
delegației, și prof. dr. C. Nicolau, 
directorul Institutului de hema- 
iefogie din București și membru 
ii C.C. al Crucii Roșii a R.P.R. 
în legătură cu lucrările congresu
lui, tov. Ecaterina Chivu. condu
cătoarea delegației, a făcut urmă
toarea declarație unui corespon
dent al Agenției Romine de Presă 
„Agerpres":

Delegația R.P.R. a prezentat la 
cele două congrese două intere
sante comunicări. In cadrul Con
gresului de hematologie, prol. dr. 
C. Nicolau a prezentat o comu
nicare cu privire la aspecte he
matologice tn imunitate, comuni
care care a stirnit un interes 
deosebit și a provocat vii discuții 
fiind apreciată ca un aport deo
sebit la cercetările făcute în acest 
domeniu. De asemenea, în cadrul 
Congresului de transfuzie de 
sînge, am făcut comunicări referi, 
toare la activitatea Crucii Roșii a 
R.P.R. cu privire la problema do
natorilor de sînge.

In vederea unei mai bune cu
noașteri a activității Crucii Roșii 
a R.P.R., delegația romînă a in
vitat în țară, în numele C.C. al 
Crucii Roșii din R.P.R., o dele
gație a Crucii Roșii Americane.

In tot timpul vizitei în S.U.A. 
delegația romînă s-a bucurat de o 
primire cordială și o atenție deo
sebită.

(Agerpres)

altă sală

surprins 
pe stra- 

Buzău.

Corespondent 
ION CRINGUȘ

legate de condițiile 
ale muncitorilor, 
unitatea de la Plo-

Bufonerie sau sport?
— Ce s-a intimplat ?
— Grăbește-te, nu vezi ce de 

lume s-a strîns ?
Acest dialog l-am 

într-o zi cind treceam 
da Cuza Vodă din
Mi-am îndreptat pașii către 
magazinul in ușa căruia un 
grup de oameni se distrau co
pios. M-arn strecurat printre 
ei și am descoperit motivul 
Ilarității. In „sala de sport" 
(fostă circiumă) cu pereți :gra- 
sioși, cu dușumea șubredă, fără 
posibilitate de aerisire, un 
număr de 8 tineri făceau an
trenament.

Tovarășul L. Mlrcea, instruc
torul colectivului, mi-a expli
cat :

— Localul nu e bun pentru 
practicarea sportului. Medicul 
sportiv ne-a interzis să-l folo
sim. Dar neavînd o
nu am ținut seama de reco
mandarea lui. Astă iarnă 
dus-o și maj rău. Nu ni 
repartizat combustibilul și 
trenamentele se făceau 
frig sau in cel mai fericit 
in miros de cărbuni. De

de zile am solicitat o altă sală 
indicind totodată trei loca uri 
care nu sint ocupate. Corni e- 
tul de cultură fizică șl sport 
ne-a dat asigurări și nimic in 
plus. Colectivul nostru numără 
30 de boxeri legitimați. Unii 
au participat și la finalele 
campionatelor regionale de la 
Oradea, Iar alții au realizat 
meciuri...

Vorba i-a fost întreruptă de 
rlsul zgomotos al „spectatori
lor" din stradă și de mirarea 
naivă a unei bătrine:

— Ce au maică ?
Juniorii Nicolae Sporea șl 

Nicolae Manea se luptau fu
rioși cu adversari invizibili.

— Sint singurele demons
trații sportive pe care le ofe
rim buzoienilor fiindcă gale 
nu avem unde organiza — 
mi-a mărturisit mlhnlt un ti- 
năr. în oraș sint mulți a- 
matori să practice sportul cu 
minuși. Numai că dacă asistă 
la pn spectacol ca acesta se 
lasă păgubași. Au dreptate: 
vor să fie sportivi nu bufoni I

Telega. Sătuc de munte, ani 
fi dispuși să afirmăm dacă 
acest cuvînt nu ne-ar trezi în 
memorie un loc înscris cu li
tere majuscule în istoria ță
rii noastre: Doftana.

Temnița devenită m.izeu e 
vizitată anual de mii de oa
meni printre care mulți stră
ini. Intr-un amurg de vară 
am străbătut pentru a doua 
oară drumul de la Cîthpina 
la Telega. Nu fusesem prin 
părțile acelea din 1948 și spe
ram că voi fi scutit de șccu 
rile drumului desfundat de 
altădată.. Deșartă iluziei Ace
lași praf, aceleași hîrtoape și 
undeva, pe o porțiune de 100 
de metri, o timidă, foirte tl 
midă, încercare de pietruire 
Nisip, piatră și un îndicatbi 
de circulație. Atîtl In plină z 
de lucru nu se vedea 
de om. nici măcar Ia 
oferită de pomii din 
piere. In schimb, pe 
tier" și pe drum nt-am izbi 
de un personaj, prieten ne
despărțit al celor chemați să 
gospodărească drumurile raio 
nului Cimpina, Cum arată la 
chip nu știu (depinde de im3 
ginație), ti cunosc doar nu 
mele: Dezinteres. Și orice 
motivări s-ar invoca, la Clm- 
pina piatră și nisip se gă
sesc din abundență. Bunăvo
ință să fiet

țipenii 
umbr.
apro 
„șan

Coresponden' 
TUDOR RADU

...forurile In drept nu ai 
luat măsurile cuvenite pentrr 
repararea pavajului de pe Șos 
7 Noiembrie ?

(de la capătul liniei 22 pini 
la pădurea Andronache).

Corespondent 
MIHAI ENACHE

...autobusele 1. T. B. nr. 51 
vin la intervale foarte mari 
făcind cetățenii să aștepte In 
stațit ctte 30—40 minute?

Corespondent 
VASILE SANDULESCU

...conducerea cooperative 
de consum din comuna Volun 
tari (președinte tov, Lungu) 
nu a sancționat nici pină la 
această dată pe gestionara 
Valeria Dragomlr de la Cen
trul de pline de pe Șos. Afu- 

comunicai 
a Sfatului

mați (așa cum a 
secțiunii comerciale .. ______
Popular raional „1 Mai'' prin 
adresa nr. 849 din 6 august 
a. c ).

De ce tolerează tov. Lungu 
gestionarei Valeria Dragomlr 
abateri care produc mari ne
mulțumiri cetățenilor? (ne- 
respectarea programului de 
muncă, protejarea unor cunos- 
cuți etc.),

Corespondent 
PAUL GHICA

Echipa culturală din satul 
Săibăgelul Nou, comuna Sa
cul, raionul Caransebeș, regiu
nea Timișoara, este compusă 
dînțr-o formație de cor, fan
fară, dansuri populare și 
echipă de teatru. Satul are 
300 de locuitori, iar tn echipa 
culturală sînt 60 de membri. 
Marea majoritate a membrilor 
echipei culturale face parte 
din G.A.C. „Ernst Thălmann". 
In clișeu: un aspect din timpul 
repetițiilor echipei culturale 
din Săibăgelul Nou.
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lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOGOOOOOOOt If^XXXXXXXtXXXIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt:
Au apărut în ultimul timp în 

traducere romtnească trei cărți, 
care oferă cititorilor noștri posi
bilitatea unui contact viu cu rea
litățile unor țări depărtate, cu 
frămîntările și aspirațiile unor 
popoare despre care știam prea 
puține lucruri.

Trei romane din viata
unor popoare îndepărtate

Iată, de pildă, Portugalia. Este 
țara care a dat lumii pe 
Camoens cu vestitele și 

sale „Lusiade", 
o economie a-

incîntătoarele 
o țară cu 
grară înapoiată și care, lip
sită fiind de o puternică indus
trie grea, se află într-o depen
dență totală față de monopolurile 
străine. Politica de înrobire a po
porului este dusă de imperialiștii 
străini în alianță cu cercurile ex
ploatatoare băștinașe prin activi
tatea dictatorială a guvernului 
condus de Salazar.

Alături de poporul muncitor, 
scriitorii progresiști portughezi 
luptă pentru pace, democrație și 
o viață mai bună. Cititorii noș
tri au avut deja prilejul să facă 
cunoștință cu unele opere ale li
teraturii progresiste portugheze. 
In urmă cu cîțiva ani a apărut 
în E.S.P.L.A., romanul scriitoru
lui Alves Redol, „Fanga", tnfă- 
țișînd o imagine fidelă a vieții 
satului portughez de azt. Nu mai 
departe decîț anul trecut am pu
tut citi romanul „Oile domnului" 
al lui Ferreira de Castro, o carte 
ce descrie suferințele poporului, 
demascînd diferitele forme pe care 
le ia aceeași exploatare nemiloa
să în industria poriugheză. Iată 
acum un alt scriitor, Joachim Pe
reira Gomes, autorul romanului 
de curînd apărut — „Esteiros" — 
care a fost unul din conducătorii 
luptei ilegale antifasciste și mem
bru în Comitetul Central al Par
tidului Comunist Portughez.

La sfîrșitul anului 1949, în ciu
da măsurilor poliției portugheze, 
ziarele portugheze confirmau ști
rea asupra grevei generale din 
regiunea Balxo-Alentejo, grevă 
condusă de Pereira Gom** cu-

noscut și sub diversele sale nume 
conspirative Serrano, Silva sau 
Vaz și mort in „noaptea clan
destinității". Gomes a fost deci 
un militant activ al partidu
lui comunist, avînd o bogată ex
periență de viață șl de luptă care 
răzbate din toate operele sale. 
Scriitorul ne-a lăsat o culegere 
de povestiri, romanul „Engrena- 
cem" (Angrenajul) tn care zugră
vește istoria proletarizării unor 
țărani ajunși muncitori la oraș 
și apoi șomeri și romanul netermi
nat „Companeiros" (Tovarășii), 
inspirat din viața ilegală a revo
luționarilor portughezi. Romanul 
„Esteiros", dedicat fiilor „oameni
lor care n-au avut copilărie" ră- 
mîne însă cea mai importantă 
operă a sa. Cartea denunță tn- 
tr-un mod vehement exploatarea 
muncii copiilor în Portugalia ca
pitalistă.

Autorul urmărește de-a lungul 
celor patru capitole ale cărții 
soarta prietenilor băiatului Qine- 
to, eroul principal al cărții. Visu
rile tndrăznețe ale copilăriei se 
spulberă în contact cu cruda rea
litate. Copiii sînt nevoiți să mun
cească tn condiții mizerabile, plă- 
tindu-li-se numai cîțiva escudos 
pe zi, pentru o muncă ce-i isto
vește, sugîndu-le vlaga pînă la 
ultima picătură. Condițiile neome
noase de muncă au ca urmări 
schilodiri, boli, copiii devenind 
inapți pentru muncă la o vîrstă 
atît de fragedă, cînd nici nu in
traseră bine în adolescență. Iar 
cînd Gineto vrea să recurgă la 
ultimul mijloc prin care să-și 
poată procura bani pentru a mer
ge din nou la bîlci singura lui 
bucurie — este prins și întemni
țat. Voia- să furs cîțiva cărbuni 
de la uzină.

Această bandă a 
cum este numit în ___ —
de băieți care „seamănă cu niște 
bărbați și care n-au fost nici
odată copii" — a prins viață sub 
pana lui Gomes, care ne-a dez
văluit cu autentică artă realistă, 
emoționanta lor poveste.

țiglăriilor — 
carte grupul

nii care exploatează fără nici

Dln continentul unde s-au ri
dicat glasurile puternice și 
curajoase ale lui Pablo Ne

ruda și Nicolas Guillen, ne-au mai 
parvenit romanele „Mamita Yu
nai" al lui Carlos Luis Fallas și 
„Frontiere deschise vîntului" al 
lui Alfredo D. Gravina.

Despre Costa Rica, și cu atît

Note de lector
mai mult despre viața culturală 
a acestei țări, cunoaștem prea pu
țin. Știm insă că monopolurile și 
trusturile nord-americane lupta 
pentru a-și extinde necontenit do
minația economică și politică 
asupra ei ca și asupra întregii 
Americi Latine. In CoSta-Rtca, la 
sfîrșitul secolului trecut, pătrun
de compania „United Fruits", 
care de atunci, stăpînește întinse 
suprafețe cultivabile, porturile și 
traficul maritim și alte instituții. 
In urma presiunii maselor popu
lare s-a încercat o îngrădire a pu
terii uzurpatoare a monopolurilor 
nord-americane, fapt ce a prile
juit din partea centralei de la 
Boston a lui „United Fruits" por
nirea cunoscutei „operații Costa- 
Rica", avînd drept scop subjuga
rea totală a acestei țări.

Cartea lui Fallas constituie un 
rechizitoriu întemeiat pe fapte îm
potriva dominației acestei compa-

nu care exploatează fără nici u 
drept bogățiile „Coastei bogate" 
(Costa-Rica).

Eroul cărții este unul din nu
meroșii „lineros" — un muncitor 
de pe plantațiile de banane, ca
fea, cacao din „Zona atlantică" — 
pe nume Joze Francesco Sibaja. 
Alături de el, îndură calvarul 
unei crunte exploatări 
lui, Calero și ..........
cei trei prieteni exprimă trei sta
dii diferite din procesul formării 
unui luptător. Protestul lui Ca
lero se mărginește numai la o 
tăcută resemnare, Herminio nu 
poate să-și rețină protestul îm
potriva nedreptății sociale, izbuc
nind fără cumpănire în ieșiri 
anarhice. Joze Francesco repre
zintă stadiul cel mai înalt al e- 
voluției personajelor cărții. Călit 
în focul luptelor, grevelor și în
chisorii, el devine un revoluțio
nar destoinic, unul din acei oa
meni a căror luptă va aduce 
dreptatea pe pămintul costarican.

„Mamita Yunai" a fost scrisă 
în 1940, insemnînd un succes al 
literaturii progresiste din Ameri
ca Latină. Pablo Neruda, cel mai 
mare poet al continentului, a ca
racterizat romanul lui Fallas ca 
fiind „modelul unui adevărat ro
man realist".

Cea de a treia carte, 
coasta răsăriteană

un aspect al vieții mizere a peo
nilor (țărani săraci) din Uruguai. 

...Pe un drum de țară, poate 
nu departe de Montevideo, într-o 
zi călduroasă de vară, sub arșița 
unui soare dogoritor, înainta că
lare Florentino Nurez, noul in
spector veterinar al departamen
tului Tacuarembo. Odată cu el 
pătrundem în viața de fiecare zi 
a fermei bogătașului Jesus Zaba
leta. Aci cunoaștem traiul greu, 
plin de nevoi, al peonilor. Stăpî- 
nii fermei sînt stăptni atotputer
nici nu numai pe puterea de 
muncă a peonilor, ci și pe senti
mentele și gîndurile lor. Impre- 

------  ~ Ja dragoste 
dintre Juan și Beniia constituie 
pentru Gravina prilejul acuzării 
aspre a regimului de cruntă ex
ploatare ce domnește în tară. 
Peonii de pe pămîn urile lui Za
baleta se organizează în lupta 
împotriva celor ce-i impilează 
crunt. Juan și Benita nu-și pot 
Insă împlini visul de fericire, 
sînt împiedicați să-și întemeieze 
un cămin. Ei șe despart, pornind 
în viață pe drumuri diferite. 
Peste ani și ani, etnd scurgerea 
vremii a întipărit pe fata lor ur
me inevitabile, ei se întîlnesc însă 
din nou, hotărînd să înfrunte îm
preună, alături, urgia vremurilor.

Din roman străbate un profund 
mesaj optimist de încredere in 
viață și în Victoria finală a po
porului uruguaian

Trei cărți din care am cunos
cut probleme de viață, asDectele 
luptei popoarelor din trei țări di
ferite, împotriva unei orînduiri 
sociale definitiv apusă la noi. Ci
tind despre viața grea a „copilu
lui de stradă" portughez, a „11- 
neros“-u1ui cosfaricăn. sau a 
„peonului" uruguaian șl înțelegind 
atitudinea lor de protest împotri
va exploatării, capeți o sporită 
încredere în viitorul luminos care 
va aduce oamenilor Instaurarea 1 
adevărului și dreptății tn lumea : 
Întreagă.

CORNEL CRISTIAN

muncă a peonilor, cl și pe 
’ i »-T •’F li ,nentele Ș> gîndurile lor.ixploa ari onetenii sionanta poveste de 
Herminio. In fond dintre Juan si HenHa

Cea de a treia carte, scrisă pe 
coasta răsăriteană a Atne- 
ricii Latine, răspunde jură- 

mîntului lui Artigas, un condu
cător al luptei de eliberare a po
porului uruguaian, care constituie 
motto-ul părții întîi a cărții: 
„Jur să nu-mi precupețesc pu
terile, pînă cînd nu voi arăta lu
mii întregi atît statornicia mea, 
cît și înverșunarea cu care se tin
de la nimicirea noastră". Romanul 
lui Alfredo D. Gravina, prezintă

pen.ru


Al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez

Cuvin tarea rostită de Pin De
PEKIN 22 Agerpres transmite 

textul prescurtat al cuvîmării ros
tite de Pîn De-huai, ministrul Apă
rării al R. P. Chineze și membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez la Congresul al 

i Vill-lea al P.C. Chinez.
După ce s-a declarai întrutotul 

de acord cu rapoartele prezentate 
la Congres, Pin De-huai a opus : 

Armata populară chineză de eli
berare, parcurgînd un drum lung 
și sinuos, s-a transformat din 
grupuri răzlețe într-o armată nu
meroasă și după ce a trecut prin 
repetate victorii și insuccese, în 
cele din urmă a repurtat o victo
rie depli-nă.

Chiar din ziua constituirii sale, 
Partidul Comunist Chinez a tins 
în mod activ spre colaborarea 
dintre partidul comunist și Go- 
mindan și a obținut stabilirea a- 
cestei coiaoorări; el a participat 
de asemenea la marea revoluție 
chineză din 1924—1927 și a Con- 
dus-o. In momentul în care for
țele revoluționare au trecut în 
bazinul fluviului lanțze, iar dez
voltarea mișcării muncitorilor șl 
țăranilor a atins punctul culmi
nant, clica reacționară a Gomin
danului. care reprezenta interesele 
imperialiștilor și moșierilor feu
dali, și-a arătat imediat chipul său 
contrarevoluționar; la ofirșiiul pri
măverii și începutul verii anului 
1927 această clică a dat o lovi
tură contrarevoluționară și, folo
sind toate mijloacele unei terori 
albe fără precedent, a atacat for
țele revoluționare Drept răspuns 
la teroarea albă a clicii reacțio
nare, ele au organizat pe rînd mai 
multe răscoale armate. Tocmai in 
perioada acestor răscoale s-a for
mal armata roșie muncitorească- 
țărănească a Chinei.

In octombrie 1927 o parte a tor. 
țelor care au partiepat la răscoala 
„recoltei de toamnă" sub condu
cerea tovarășului Mao Țze-dun, a 
sosit prima în regiunea Țzingan- 
șan (la granița dintre provinciile 
Hunan și Țziansi) ; iar apoi a 
sosit acolo o parte din forțele care 
au participat la răscoala de la 
Nanciah. Datorită aceotui fapt 
în regiune a fost creată o bază 
revoluționară a regiunii de fron
tieră Hunanalfziansi cu centrul la 
Țzinganșan, unde a fost înălțat 
steagul roșu cu seceră și ciocan 
și a fost formulată lozinca — să 
se dea o lovitură moșierilor-pa- 
raziți. să se împartă pămintul și 
să se indice întregului partid și 
poporului chinez drumul juot de 
luptă. Țzinganșan a devenit cen
trul revoluției chineze din acea 
vreme.

Sub influența acestui centru 
populația din multe regiuni 
și provincii condusă de partidul 
comunist, a format pe rînd deta
șamente de partizani ai armatei 
roșii, a creat baze revoluționare 
și a început să înfăptuiască re
voluția agrară. Ducînd în diferi; 
te regiuni în decurs de cîțiva ani 
o luptă grea împotriva „Campa
niilor de pedepsire", nimicind nu
meroase trupe gomindaniste și 
detașamente înarmate ale moșie
rilor, aceste detașamente de par
tizani s-au transformat intr-o ar
mată cu un efectiv de 300.000 de 
oameni și au creat baze revolu
ționare in diferite regiuni cu o 
populație de peste 10 milioane de 
oameni.

începind din anul 1931, însă 
în partid au dominat dogmaticii 
in frunte cu Van Min și Bo Gu. 
care au comis grave „ , " 
portuniste ale devierii „de stînga" 
atît pe linie politică cit și pe li
nie militară. Aceasta a dus la 
fiierderea aproape totală a baze- 
or revoluționare create prin 

muncă grea și în lupte sîngeroa- 
se și la nimicirea aproape totală 
a trupelor armatei populare 
Consfătuirea de la Țzuni, care 
are o uriașă însemnătate isto
rică. a îndreptat greșita condu
cere „stîngistă", l-a promovat pe 
tovarășul Mao Țze-dun în fruntea 
Comitetului Central al partidului 
și a făcut ca partidul nostru să 
iasă din situația primejdioasă 
despre care am vorbit mai sus. 
Numai astfel a fost menținut 
scheletul combativ principal al 
armatei roșii. In 1931 imperialiș
tii japonezi au cotropit partea de 
nord-est a Chinei, au continuat 
apoi ofensiva împotriva Chinei .. r_ . . _ „
de nord, iar începînd din 7 iulie să încheie armistițiu cu armata 
1937 au pornit o largă ofensivă populară coreeană și cu unitățile 
împotriva întregii noastre țări, de voluntari chinezi. Astfel, am 
Intre partidul nostru și Gomin- apărat R.P.D. Coreeană și am a- 
dan s-a stabilit din nou colabo- sigurat securitatea părții de nord, 
rarea, iar armata noastră roșie a est a țării noastre, am dovedit 
fost transformată în armata a că trupe imperialiste de prim rang

dogmaticii

greșeli o-

trupelor japoneze care pătrunse
seră în China și a peste 90 la 
sută din totalul trupelor mario
netă și era forța principală în 
războiul antijaponez. In momen
tul terminării războiului antija
ponez, armata noastră număra in 
rindurile ei 1.300.000 de oameni, 
iar populația din regiunile 
bazelor antijaponeze, reprezenta 
160.000.000 de oameni. In felul 
acesta a fost creată o forță re
voluționară puternică, nemaiin- 
tiinită in istoria poporului chi
nez.

După terminarea războiului 
antijaponez, poporul chinez care 
a avut de suferit de pe urma 
războiului, a cerut insistent pace 
și înfăptuirea unor transformări 
democratice. Partidul nostru a 
cerut aceasta in numele poporu
lui chinez și a dus tratative cu 
Gomindanul, sperind să înfăptu
iască pe cale pașnică transformă
rile democratice in China La în
ceput, clica reacționară a Gomin
danului. sub masca păcii, a dus cu 
noi tratative pentru a înșela po
porul și a cișiiga timp in vederea 
concentrării forțelor care se pre
găteau să nimicească armata noa
stră. Imediat ce a fost terminată 
concentrarea torțelor, clica reac
ționară a Gomindanului și-a dat 
arama pe față și cu ajutorul im- 
perialiștilor americani a început o 
mare ofensivă împotriva regiuni
lor eliberate, cu forțe care între
ceau forțele noastre de peste pa
tru ori și în felul acesta a tîrît 
încă odată poporul în război. 
C.C. al partidului nostru, luptînd 
pentru înfă-ptuirea pașnică a 
transformărilor democratice, ne-a 
arătat totodată cu înțelepciune 
și Ia momentul oportun că vi
gilența nu poate fi cîtuși de 
puțin plăbită și că nu se pot de
pune armele. Atunci cînd trupele 
contrarevoluționare ale Gomin
danului au desfășurat o ofensivă 
generală asupra regiunilor elibe
rate, poporul și armata din aceste 
regiuni au putut să pornească în 
mod organizat la luptă. Călăuzin- 
du-se de cele zece principii de 
luptă ale tovarășului Mao Țze- 
dun, bizuindu-se pe sprijinul în
tregului popor chinez, trupele 
noastre au dus timp de trei ani și 
jumătate lupte crincene, au dis
trus armata inamicului cu un 
efectiv de peste 8.000.000 de oa
meni, au eliberat întreaga țară, 
cu excepția provinciei Taivan și 
a unui mic număr de insule și au 
repurtat in război o victorie ge
nerală. După repurtarea victoriei 
generale în întreaga țară, armata 
noastră, pentru a arigura înfăp
tuirea transformărilor democrate 
și a contribui la refacerea econo
miei naționale, a lichidat în în
treaga țară pe spionii gominda- 
niști și detașamentele armate de 
bandiți și a demobilizat rapid pe 
scară largă pe militari spre a fi 
trimiși în diferite domenii ale 
construcției ce se desfășura în 
țară.

In legătură cu aceasta trebuie 
subliniat îndeosebi că tocmai a- 
tunci cînd poporul chinez iși con. 
centra toate forțele pentru con
strucția pașnică și cînd armata 
noastră demobiliza și trimitea un 
mare număr de militari In econo
mia națională, a începui războiul 
din Coreea. Imperialiștii ameri
can! au anunțat fățiș că au ocupat 
un teritoriu chinez — insula Tai
van și, în ciuda avertismentelor 
serioase ale poporului chinez, ac. 
ționînd chipurile „în numele 
O.N.U.", împreună cu forțele a- 
gresive ale altor 15 țări au trecut 
paralela 38 în Coreea și apoi, 
inaintînd spre fluviul Ialuțzian 
au început să bombardeze regiu
nea de nord-est a țării noastre, 
amenințind nemijlocit securitatea 
patriei noastre. In aceste Împre
jurări, pentru a opune rezistență 
imperialismului american și a a- 
juta Coreea, precum și pentru a 
apăra patria și căminele sale, 
poporul chinez a fost nevoit să 
formeze unități de voluntari chi
nezi, care, împreună cu armata 
populară coreeană au respins 
ofenoiva trupelor agresive, și după 
trei ani cu sprijinul și însuflețiți 
de popoarele chinez și coreean, 
precum și de forțele internațio
nale iubitoare de pace, au respins 
trupele armatelor agresive înapoi 
la paralela 38, silind pe agresori

Armata populară chineză de eli
berare a biruit pentru că s-a bu
curat de ajutorul și sprijinul ma
selor largi populare. Interesele și 
cerințele armatei și poporului nos
tru sînt identice. Poporul și-a le
gat soarta de soarta armatei noa
stre și numește din toată inima 
pe ostașii ei „frați și fii".

Tocmai de aceea masele popu
lare au devenit un izvor de com- 
plectare a armatei, poporul a a- 
limentat voluntar armata noastră 
cu echipament militar și hrană, a 
format voluntar detașamente de 
autoapărare și gărzi care au spri
jinit acțiunile militare ale arma
tei noastre, au desfășurat mișca
rea de partizani, au lichidat spio
nii, au făcut recunoașteri, au eva
cuat pe răniți, au transportat ali
mente și muniții și au dat călă
uze pentru trupele noastre. Toate 
aceotea au creat trupelor noastre 
condiții favorabile 
șurarea acțiunilor

Armata noastră 
populară, întregul .. . 
dovadă de un înalt grad de con. 
știință și avînt. El își dă seama 
pentru cine și pentru ce luptă ar
mata noastră, are ideile sale re
voluționare nobile și înțelege lim
pede îmootriva cui este îndrep
tată lupta. Țocmai de aceea în 
luptete purtate ostașii și ofițerii 
armatei populare de eliberare au 
dat lovituri curajoase și dîrze ina
micului. Nu numai că vitejia lor 
era fără seamăn, dar ei dădeau do
vadă și de un înalt spirit de ini
țiativă în găsirea de noi procedee 
de desfășurare a acțiunilor de lup
tă, în concordanță cu situația 
concretă, cum Pint lupta subte
rană in războiul antijaponez, or
ganizarea de explozii în cursul 
războiului de eliberare și luptele 
de tranșee în războiul impotriva 
imperialiștilor americani in Co
reea.

Armata noastră fiind o armată 
populară — a arătat vorbitorul — 
a luat și ia întotdeauna ca punct 
de plecare interesele poporului și 
caută să ușureze suferințele lui; 
ori de cîte ori are posibilitatea 
ea acordă ajutor poporului tn 
muncă, în producție și în învin
gerea greutăților; respectă obice
iurile și datinile poporului și nu 
încalcă interesele lui. De aceea, 
oriunde venea armata noastră, ea 
stabilea o legătură strin-să cu 
poporul și lupta împreună cu el 
pentru eliberarea lui.

Din ziua constituirii Republicii 
Populare Chineze a început o pe
rioadă nouă — perioada construc
ției socialiste și a transformărilor 
socialiste în țara noastră. In a- 
ceastă perioadă nouă în fața ar
matei noastre stau următoarele 
sarcini: să apere construcția so
cialistă a patriei, să apere suvera
nitatea și integritatea teritorială 
și securitatea țării noastre, să fie 
oricînd gata să elibereze insula 
Taivan, să Întărească pacea în 
țară. In prezent, deși în lume se 
manifestă tendințe spre slăbirea 
încordării internaționale, impe
rialismul american tot nu a re
nunțat încă la realizarea planuri
lor sale militare agresive și duce 
insistent o politică ostilă poporu
lui nostru, continuînd să țină 
ocupat un teritoriu al nostru — 
insula Taivan; el creează blocuri 
militare agresive și baze militare 
în apropierea frontierelor țării 
noastre, înzestrîndu-le cu arma
ment de cele mai noi tipuri. In 
legătură cu aceasta, apărarea îm- o 
potriva unei agresiuni a imperia- bi 
liștilor și asigurarea i

pentru desfă- 
militare.
fiind o armată 
ei uersonal dă

totodată de o armată revoluțio
nară modernă pentru a da ripos
ta cuvenită ia un eventual atac 
prin surp-indere din partea impe
rialiștilor și de a apara construc
ția socialistă. Sarcina noastră 
constă în a reuni aceste două ce
rințe. Din această cauză, pe de 
o parte, noi trebuie să ne stră
duim să creăm mai grabnic o ar
mată modernă, iar pe de altă 
parte, organizarea armatei noas
tre trebuie să corespundă cerin
țelor construcției economice a ță
rii ; trebuie să realizăm prin toa
te mijloacele economii și să lup
tăm împotriva risipei. Toate mă
surile militare luate, trebuie să 
pornească de la interesele vieții 
poporului și de la interesele pro
ducției, să asigure o legătură 
strînsă dintre armata și poporul 
nostru, să contribuie la educarea 
spiritului de economie, a hărni- 

_ / i și modestiei în 
rindurile ostașilor și comandan
ților armatei populare de elibe
rare. In ultimii ani noi am ob
ținut deja mari succese in munca 
noastră de organizare a armatei 
Totuși, din cauză că ne lipsește 
experiența și deoarece nu stu
diem suficient situația, in munca 
noastră mai există încă lipsuri 
serioase.

Pentru a îndeplini sarcinile în 
legătură cu organizarea armatei 
noastre moderne trebuie — por
nind de la experiența noastră și 
situația reală din unitățile arma
tei — să introducem cu hotărîre 
următoarele sisteme:

Sistemul de bază al conducerii 
tn armata populară chineză de 
eliberare este sistemul răspun
derii personale a fiecărui șef po
trivit cu obligațiile sale, efectuîn- 
du-se totodată o conducere co
lectivă de către comitetele de 
partid.

In armata noastră comandanții 
și comisarii sînt totodată și 
șefi militari și răspund solidar 
pentru 
unități, 
tre ei 
țite în 
armată _________ ,

,™ ve cerea colectivă de către comite-
mulțumesc marii fele de partid deoarece numai 

-• - - - «a.1 ■— asigura în cele

In prezent efectivul armatei noa
stre, inclusiv recruții, s-a redus 
cu peste 2,7 milioane de oameni, 
în comparație cu efectivul ei 
maxim după eliberarea țării. Chel, 
tuielile militare au scăzut de la 
48 la sută din totalul cheltuieli
lor țării în 1951 la 19,98 la sută 
în 1956. Sîntem întrutotul de a- 
cord cu propunerea Uniunii Sovie
tice privitoare la dezarmarea ge
nerală și dacă se va realiza o în
țelegere în această problemă, sîn
tem de acord să reducem mai de
parte efectivul armatei noastre.

In trecut armata noastră era 
formată în general numai din in
fanterie. In prezent, pe baza in
fanteriei existente am creat forțe 
aeriene militare, forțe maritime 
militare, trupe ale apărării anti
aeriene, trupe ale securității pu
blice, precum și trupe de artilerie, 
blindate, dc geniu și feroviare, , . 
ca și trupe de transmisiuni și de ciei, abnegației 
apărare antichimică. Armata noa- !
stră s-a transformat într-o armată 
alcătuită din toate genurile de 
armă. S-a produs o mare cotitură 
in istoria armatei noastre. Infan
teria continuă să ocupe locul prin
cipal în armata noastră; dotarea 
ei s-a schimbat insă în mod radi
cal. Trupele de artilerie și de 
tancuri au fost considerabil întă
rite. S-a îmbunătățit simțitor și 
înzestrarea tehnică a ceiorialte 
genuri de armă. In prezent, deși 
forțele aeriene ale țării noastre nu 
se pot compara cu forțele marilor 
puteri aeriene, țara noastră nu 
este o putere aviatică slabă. Am 
creat deja trupe ale apărării anti
aeriene și dispunem de armamen
tul respectiv și de tehnica cea mai 
modernă. O dezvoltare corespun
zătoare au căpătat și forțele ma
ritime militare. Deși pînă în pre
zent genurile forțelor armate și 
genurile armă nu sînt cu totul 
moderne, deoarece am început de 
abia recent organizarea unei ar
mate moderne, totuși proporțiile 
acestei organizări au atins o am
ploare fără precedent în istoria 
țării noastre. După dezvoltarea 
rapidă a construcției economice 
în (ară, nivelul modernizării ar
matei noastre va crește desigur și 
mal mult. Profitînd de acest pri
lej, vreau să hiu.,, >
noastre aliate — Uniunea Sovie- astfel se poate „ 
tică - pentru eforturile frățești mai bune condiții conducerea de 
pe care le-a depus în domeniul partid în armată, înfăptuirea con- 
înzestrării armatei noastre cu teh- secvența a politicii partidului și 
nica militară și pentru ajutorul aplicarea legilor statului și ne- 
pe care ni l-a acordat in crearea 
industriei de apărare.

Concomitent cu îmbunătățirea 
înzestrării armatei cu tehnica mi
litară,, în întreaga noastră ar- 

lat instrucția pentru ridicarea ca-

conducerea muncii în 
In același timp, în- 
sarcinile sint Impar- 

mod corespunzător. In 
trebuie înfăptuită condu-

admiterea vederilor Îngust mili
tare și a tendințelor spre indi
vidualism în rindurile 
de conducere.

De la constituirea

cadrelor

armateilllulclț. iii Iii llcflgcl iivuon U u
mată s-a desfășurat în mod regu- P°PH*,ar,e chineze de eliberare 
lat instrucția pentru ridicarea ca- partidul nostru a introdus în ar- 
pacității de luptă a trupelor, a ca. mată un sistem de muncă poli- 
lificării tehnice, a conștiinței po- tica. Munca politica în armata 
litice, pentru îmbogățirea cuno- noastră a devenit o muncă de o 
ștințelor științifice și ridicarea ni- importanța vitala. Ea reprezintă 
velului de cultură generală. In de fapt munca partidului in rin- 
ultimii ani pregătirea de ofițeri hunle armatei, iar organele po- 
pentru unitățile militare a devenit *“*ce s • organe menite să des- 
baza muncii noastre de zi cu zi fășoare munca de partid în ar- 
în rindurile armatei. Calitatea mată.
pregătirii de luptă a trupelor s-a In noile condiții istorice munca 
îmbunătățit simțitor, trupele au politică în armata noastră în a- 
obținut mari succese in indepli- fără de faptul că trebuie să ur
nirea misiunilor și în desfășura- meze și în viitor linia maselor și 
rea instrucției. stilul democratic in muncă și să

Sistemul militar regulat esțe o le dezvolte, trebuie să fie mai a- 
condiție importantă penlru orga- proape de realitate și să mențină 
nizarea unei armate moderne. In o strînsă legătură cu masele, să 
prezent, in cursul organizării ar- contribuie la desfășurarea criticii 
matei moderne se pune accentul Și autocriticii; pentru a cores- 
pe caracterul regulat, ceea ce are punde trăsăturilor caracteristice 
, însemnătate uriașă. Cînd vor- a'e unei armate moderne ea tre- 
lim despre caracterul regulat al buie să pătrundă în întreaga ac-

“ș Im asigurarea securității armatei, înțelegem prin ‘aceasta țivițate militară, iar lucrătorii po- 
construcției (4% noastre const!- un comandament unic, state ma- htici trebuie sa cunoască tn mod 
tuie cea mai importantă sarcină j°je unJce’,un,„sste.m. un.C’ °.Pr®’ 
de viitor a armatei noastre. După 8at|re de luptă unica și o disci- 
eliberarea întregii Chine continen- plină unica. In prezent armata 
tale, Comitetul Centrai al parii- noastra are deja instrucțiunile, re- 
dului nostru și guvernul nostru gulamentele și regulile corespun- 
au arătat clar că armata populară zatoare; noi am obținut deja suc- 
de eliberare trebuie organizata Pe , . * .. . . . • .
baza existentă și transformată în- lupta, muncii șl instrucției în pro- 
tr-o armată revoluționară moder- gramul și traiul trupelor. Pentru _„.»x
nâ exemplară. Scopul organizării a asigura înfăptuirea liniei apă- t , P „nnnlfră chineză de 
de către noi a unei astfel de ar- răni strategice și pentru a res- nit Armafo populara chineza de 
mate este de a apăra patria îm- pinge un eventual atac prin sur- eliberare este o armata care are 
notriva unei agresiuni din partea Pr'nd"ea' îLl „J.j Precum si o armată cte

de eliberare trebuie organizată pe 
baza existentă și transformată în-

potriva unei agresiu 
imperialiștilor și de a păzi secu
ritatea ei. Noi nu urmărim nici un 
fel de alte scopuri. Ațîțătorii la

intenționat zvonuri că organiza-

află 
tn 

______  ,. _________ ____ să 
studieze temeinic cunoștințele 
tehnice de specialitate necesare 

.... .... ........ - muncii lor, să preîntîmpine ten-
cese în’ problemele pregătirii de dințele subiectiviste de a se rupe 
• ■- -;z- de realitate pentru ca munca po-

trupelor. Pentru litică în armată, tn noua situa-

concret starea în care se 
pregătirea tehnică specială 
unitățile și subunitățile lor.

noastră s-a ocupat în ultimii ani roasă, precum și o armată care 
cu ridicarea unor construcții ge- are 0 largă democrație de la 

.e, ue .ne svopuu. .. nis«« moderne pe prima linie a constituirea ei.
război americani însă răspîndesc apărării și în punctele Strategice Democrația poate fi realizata 
intenționat zvonuri că organiza- importante, precum și in interio- în armata noastra deoarece ea re- 
rea armatei noastre ar crea o prl- rul țării. Atît timp cit cercurile prezintă instrumentul de luptă al 
mejdie pentru alte țări Ei fac a- imperialiste nu vor renunța la poporului pentru eliberarea sa. In 
ceasta numai pentru a ascunde realizarea planurilor lor agresive, armata noastră interesele și sco- 
scopurile tor criminale, care con- .i . „,.ni„ „
stau ta pregătirea -----------.. ... ■
unui război agresiv și pentru a construcțiilor genistice de aparare. al€ soldaților și ofi 
sili unele țări să scoată castanele Sîntem ferm convinși că avînd armatei și populației 
din foc pentru ațîțătorii la război, aceste construcții genistice de a- 
înrobind totodată și mai mult a- parare, avînd o armată populara,

■ noi trebuie să intensificăm și să purile fundamentale de luptă ale 
dezlănțuirii îmbunătățim neîncetat ridicarea organelor superioare și inferioare, 

----- ......i.-i-------- j. . t— --la-.ii». ofițerilor, ale 
  , . , i stnt ace
leași. Este necesar să ne bizuim 
pe înalta activitate și inițiativa 
creatoare tn activitatea revolu. 
ționară a întregului personal ai 
armatei

fost transformată in armata a ca trupe imperialiste ae prim rang uuyuiuu ș. ...... . „înniască la Derfectie
8-a si noua armată a 4-a care au pot fi bătute, am dovedit marea ceste (an. Minciuna nu poate Insa care știe sa mmuiasca la periecpe
dus marele război antijaponez forță a poporului chinez, am ob- să ascundă realitatea In ultimii "X?câre aWetlănțUl in răztoi

In conformitate cu programul ținut întărirea Încrederii poporu- am (ara noastră a fost vizitata de versa care ar deziăn u un război
și linia adoptată la constituirea lui fn propriile cale forțe, șl am oameni simpli și de conducători ai agresiv ța
din Locluan a C.C. al partidului, însuflețit popoarele Întregii lumi multor tari. nu șl va pujea atinge ț u

democrația cu o conducere cen
tralizată.

In continuare, Pîn De-huai s-a 
ocupat pe larg de problemele în
tăririi democrației în rindurile ar
matei, ale disiciplinei militare și 
ale însușirii științei și tehnicii mo
derne militare.

Armata revoluționară modernă 
— a continuat Pin De-huai — 
trebuie să se înarmeze nu numai 
cu știința și tehnica modernă, ci 
și cu marxiom-leninismul și știin
ța militară modernă. De aceea, 
studiul este pentru noi una din 
sarcinile centrale de importanță 
primordială. Paralel cu intensifi
carea studierii marxism-leninis- 
muiui și a lucrărilor lui Mao 
Țze-dun, noi trebuie să studiem 
mai mult știința și tehnica mili
tară modernă, să învățăm meto
dele de conducere a operațiunilor 
militare de către o armaiă mo
dernă și noile sisteme militare.

Cerința de a prelua în întregi
me experiența înaintată a organi
zării armatei sovietice, formulată 
de noi chiar de la începutul or
ganizării armatei noastre moder
ne, este justă Timp de cîțiva ani 
noi am obținut mari euccese în 
studierea experienței armatei so. 
vietice. Nu incape nici o îndoială 
că învățămintul nostru trebuie 
să fie îndreptat și in viitor în pri
mul rlnd spre studierea experien
ței înaintate de organizare a ar
matei sovietice, care este cea mai 
înaintată armată revoluționară 
modernă, a cărei știință militară 
este cea mai bună, tehnică mili
tară — de prim rang, iar expe
riența ei de conducere a operațiu
nilor militare ale unei armate mo
deme — bogată. Firește că tre
buie să studiem și experiența îna
intată a armatelor celorlalte țări 
frățești. In ce privește proble
mele militare ale țărilor capita
liste. trebuie de asemenea să le 
studiem, cu scopul de a ne cu
noaște și mai bine atît pe noi 
înșine, cit și pe dușman. Acea 
tehnică și șțiință a țărilor capi
taliste care ne va putea fi utilă, 
va trebui de asemenea s-o stu
diem.

întreaga noastră experiență 
prețioasă multilaterală din anii 
trecuți — a spus Pîn De-huai — 
nu numai că nu trebuie s-o eli
minăm în viitor ci, dimpotrivă, 
trebuie să continuăm s-o menți
nem și s-o răspindim Astfel, de 
pildă, principiile organizării arma
tei și conducerii militare, apli
care de noi in cursul îndelungatei 
perioade a războaielor revoluțio
nare, experiența deslășurării ope
rațiunilor militare, acumulală de 
voluntarii chinezi în Coreea, vor 
fi deosebit de utile și in viitor.

Studiind experiența militară 
străină noi trebuie s-o abordăm 
în mod științific, adică trebuie s-o 
analizăm profund, s-o examinăm, 
să manifestăm o atitudine critică 
față de ea și să dăm dovadă de 
realism. Nu se poate împrumuta 
orbește și aplica mecanic aceasta 
experiență, deoarece orice expe
riență străină și orice experiență 
concretă proprie se deosebește prin 
factorii de timp și de loc și alte 
condiții diferite.

Avem o experiență bogată ta 
ducerea războaielor și în organi 
zarea armatei, — a spus în în
cheiere Pin De-huăi. Nu trebuie 
decit să dăm dovadă de modestie 
în studiu, să învățăm neobosit, 
să îmbunătățim metodele de in 
vățămînt, să înlăturăm lipsurile 
transpunerii mecanice și ruperii 
de practică și de mate, și atunci 
putem fi convinși că vom putea 
aplica atît întreaga experiența 
militară înaintată a armatei so
vietice. cit și întreaga experiență 
militară mondială înaintată și s-o 
Îmbinăm cu experiența istorică a 
armatei noastre și cu experiența 
practică în construcția armatei 
moderne, să creăm treptat o știin
ță militară modernă care să co
respundă situației reale din țara 
noastră.

îndeplinirea cu succes a sarci
nilor Congresului al VIII-lea al 
partidului va constitui începu;ul 
înaintării spre noi victorii a între
gului popor chinez. Armata popu
lară chineză de eliberare, miufle. 
țită de succesele Congresului, va 
îndeplini și mai bine sarcina glo
rioasă de ------ — —‘
moderne, 
Taivan și 
noastre.

Vom fi ____ ___ _ _____ —
marea armîtă sovietică, de arma
tele tuturor țărilor frățești, de po
poarele iubitoare de pace din lu
mea întreagă și vom lupta pentru 
apărarea păcii în lumea întreagă I

creare a unei armate 
de eliberare a insulei 
de apărare a patriei

întotdeauna alături de

nesc.
Pentru a apăra cu eficacitate

Ei se conving treptat că gu
vernul și poporul nostru năzuiesc --------- - -r—- -
sincer spre pace și își dau seama patria. împotriva unei eventuale

armata noastră a fost strămuta- în lupta pentru pace, împotriva
tă pe fronturile Chinei de nord războiului.
și centrale, unde a desfășurat un Ținînd seama de faptul că for- r-; ■■■7' v ,
război de partizani, a creat baze țele reacționare din țară și de din- de planurile perfide ale ațîțători- agresiuni prin surprindere dl
antijaponeze, a instaurat puterea colo de hotarele ei dispuneau de lor la război americani, de aceea partea imperialiștilor, trebuie
„celor trei treimi" (adică siste- importante forțe armate-ca mij- pe zi ce trece devine tot mai ma- rezolvam așa cum se cuvine pro-
mul în care o treime o reprezen- 1

noastre, să se realizeze

Ședința din 22 septembrie

Cuvîntarea șefului delegației R.P.R. 
la Conferința pentru examinarea 

și aprobarea statutului 
Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică

NEW YORK. — La 21 septem
brie a avut ioc ședința plenară a 
conferinței pentru examinarea și 
aprobarea statutului Agenției In
ternaționale pe-ntru energia ato
mică. Raportul Comitetului de 
coordonare a fost aprobat.

Silviu Brucan, șeful delegației 
R.P.R. la Conferința pentru exa
minarea și aprobarea statutului 
Agenției internaționale pentru 
energia atomică, a luat cuvîntul 
în legătură cu situația anormală 
și necorespunzătoare intereselor 
lucrării conferinței datorită fap
tului că R.P. Chineză nu este re
prezentată la această reuniune.

Reprezentantul R.P.R. a decla
rat : „In numele delegației R.P.R. 
consider necesar să mă alătur ce
lorlalți vorbitori care au luat po
ziție impotriva erorii și nedrep
tății care dăunează prestigiului 
acestei Conferințe Internaționale; 
absența Republicii Populare Chi
neze. Opinia publică mondială 
este surprinsă de faptul că în 
timp ce pe deoparte s-a manifes
tat solicitudine pentru a aduna 
86 de țări la conferință, pe de 
altă parte este împiedicată să 
participe la ea o țară cu 600 mi
lioane locuitori. Universalitatea 
Agenției pentru energia atomică, 
eliminarea tuturor discriminărilor 
care împiedică ca orice țară să 
participe la activitatea ei, este 
și rămîne unul din principalele 
obiective ale tuturor acelora care 
cred în această organizație și 
sînt interesați în prestigiul și

eficienta ei. Este imposibil de 
conceput absenta de la această 
conferință internațională, al cărei 
scop este de a face rezultatele 
știinfei folositoare umanității, a 
R.P. Chineze, continuatoarea unei 
culturi milenare, țară în care 
descătușarea unor imense energii 
a dat un mare avînt cercetării 
științifice, învătămintului, formă
rii de specialiști. Succesele obți
nute de China modernă în noile 
domenii ale științei și tehnicii sini 
factori care justifică prestigiul 
crescînd al Chinei populare. Mun
ca de cercetare desfășurată In do
meniul fizicii nucleare, înalta 
competentă a savantilor chinezi 
și bogăția resurselor pe care le 
poseda, acordă R.P. Chineze o 
pozifie de frunte și îi creează 
cele mai favorabile perspective 
pentru folosirea pașnică a ener
giei atomice.

In aceste condiții orice obiecție 
ridicată împotriva prezentei Chi
nei populare la Conferință cade 
în afara scopurilor și probleme
lor pentru care ne-am adiinat 
aici.

Delegația R.P.R. este convinsă 
de faptul că o Conferință Inter
națională cu adevărat universală 
nu poate avea loc fără 
rea Chinei populare și 
că este datoria noastră 
răm ca locul poporului
fie ocupat de adevăratii săi 
prezentanți".

particlpa- 
consideră 
să asigu- 
chinez să

re-

In timp ce circulația 
pe Canalul de Suez 

se desfășoară normal...
PORT-SAID 22 (Agerpres). — 

După cum' anunță corespondenții 
occidentali din Port-Said, deși 
aproximativ 500 de funcționari 
străini ai Canalului de Suez au 
părăsit lucrul, vasele pilotate de 
piloți egipteni și greci trec prin 
canal în condiții optime. Aceasta 
dovedește că Egiptul poate să ad
ministreze canalul, această cale 
maritimă de importantă vitală, 
chiar mai bine declt ea a fost 
administrată în trecut.

★
CAIRO 22 (Agerpres).- TASS 

transmite: Ca răspuns la apelul 
guvernului egiptean, în Egipt 
sosesc noi grupuri de piloți 
străini care și-au exprimat do
rința să lucreze la Canalul de 
Suez.

alLa 22 septembrie a sosit 
doilea grup de piloți iugoslavi 
alcătuit din zece persoane Se 
anunță că în curînd vor sosi pi
loți din R.P Chineză și dintr-o 
serie de alte țări.

După cum relatează ziarul „Aș 
Saab“, 15 piloți italieni și-au o- 
ferit serviciile administrației e- 
giptene a Canalului de Suez, Doi 
dintre aceștia au șl început să 
lucreze la Canal. Au sosit de a- 
semenea doi piloți din R.F. Ger
mană. Administrația Canalului de 
Suez a angajat cîțiva noi piloți 
greci.

Ziarul anunță că cei 15 piloți 
sovietici care lucrează la Canalul 
de Suez își fac cu succes stagiul. 
Ei au și efectuat cîteva curse în 
calitate de piloți secunzi.

...Puterile occidentale 
continuă acțiunile provocatoare

LONDRA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ministerul Afa
cerilor Externe al Angliei a a- 
nunțat la 22 septembrie că în ca
litate de președinte al conferinței 
de la Londra a unui grup de țări 
in problema Suezului, Selwyn 
Lloyd a trimis guvernelor acestot 
țări invitații de a participa la 
„conferința la nivelul ambasado
rilor" pentru înființarea „asocia
ției țărilor care folosesc Canalul 
de Suez" și pentru constituirea 
organelor acesteia — consiliul și 
„grupul executiv". Conferința va 
fi convocată Ia Londra la 1 oc
tombrie.

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează că după 
cum a devenit cunoscut din sur
se oficiale, ministerul Finanțelor 
al S.U.A. va interzice probabil în 
curînd navelor americane să a- 
chite taxele pentru trecerea prin 
Canalul de Suez direct guvernu
lui egiptean. Potrivit afirmațiilor 
corespondentului. Dulles a lăsat 
să se înțeleagă 
tenționează să 
rilor americani 
pentru trecerea ...... _____  __
Suez așa numitei „asociații a ță
rilor care folosesc Canalul".

ia Londra că in- 
propună armato- 
să achite taxele 
prin Canalul de

O delegație parlamentară bulgară 
a plecat în Iugoslavia

SOFIA 22 (Agerpres). - ATB ________ _______ __ ______
transmite : La invitația Scupșci- Populare a R.P. Bulgaria, a ple- 
nei Populare Federative a Iugo- . . . . , ,
slaviei o delegație parlamentară cat a 22 seP‘embrie 10 Iugosla- 
bulgară condusă de Todor Jivkov. v*a-

membru al Prezidiului Adunării

via.

nupuiiaiiie iui ie auiiaic—ua 11111- ..... v
_ ___ ________ ____ loc principal pentru stabilirea do- re numărul statelor care doresc blema coordonam armatei regu- 

tau comuniștii, o treime elemen- minației asupra poporului și pen- coexistența pașnică cu țara noa- ao PU r<a,,irvA p P1 cl Arnnn i 
tele progresiste și o treime — tru înăbușirea revoluției, și ți- stră- Esența socialistă a statului 
elementele intermediare — N.R.). nînd seama de învățămintele lup- nostru este punctul de plecare ca
ii organizat lupta antijaooneză a tei împotriva oportuniștilor de re determină politica noastra ex- 
poporului, a ajutat poporului să dreapta în frunte cu Cen Du-si, ternă de pace, precum și punctul 
înfăptuiască o reducere a rentei care au fost înfrînți tocmai pen- de plecare^care determina adop- 
funciare și a dobînzii la împru- tru că 
muturi. a acordat aiutor celor armată, - —- - •
care au avut de suferit de pe lupta armată ca forma principală rare. Noi nu vom ataca în nici un 
urma calamităților naturale și fo- de luptă in revoluția chineză. c?z Pe dar nu vom permite 
losind răgazurile dintre lupte, a Țov. Mao Țze-dun a arătat că nici altora sa ne atace pe noi. 
desfășuraf mișcarea pentru dez- „fără lupta armată proletariatul Dacă, în ciuda tuturer acestor
voltarea producției, pentru a ușu- șî Partidul Comunist din China *aP^e’ cercurile agresive vor^ dez-
ra povara care apasă pe umerii n-ar fi putut ocupa locul ce li >antui un război agresiv împo-
poporului. se cuvine, n-ar fi putut îndeplini țârii noastre, armata și po-

în timpul războiului antijapo- nici una din sarcinile revoîuțio- porul nostru se vor ridica la
nez de opt ani, armata noastră nare". Ținînd seama de fap- război ca sa dea agresorilor n lo-
se afla ta condiții grele cind co- tul că tn orașe forțele con- vitura decisiva și pentru a-i mmi
trrtpitorii japonezi desfășurau îm- trarevoluționare erau foarte ci dettmtiv. 
potriva noastră nenumărate „ex- mari și forțelor revoluționare ~ <.!■■ t . J : —1 la iranao fnnrfa rr<*Aiă cn o vie ta ci

au renunțat la lupta tarea de către armata noastră a 
partidul nostru a ales unei orientări strategice de apă-

„_  ___ ,. __ ____ , . în cursul ultimilor șapte ani,
ji realizau le venea foarte greu să existe și potrivit liniei C.C. al partidului,

. incen- să se dezvolte, iar regiunile să- noi am depus o muncă susținută
dtază totul fără excepție, omoa- teșii erau foarte vaste și domina- în domeniul
ră pe toti fără excepție, jefuiește-i ția contrarevoluției era aci re- tllnd de la
pe toți fără excepție, iar trupele lativ slabă, partidul nostru s-a reale, a fost
gomindaniste ne atacau din două orientat în primul rînd spre crea- în economia
părți în tot acest timp armata rea de baze armate la sate, spre 31 divizii și
noastră ducea un război antija- încercuirea orașeloi și cucerirea ce împreună
ponez de partizani în spatele lor ulterioară. Astfel, armata noa- tori, trimise
frontului inamic, respingea atacu stră a căpătat o direcție clară și nală, și cu soldații demobilizați
rile a peste 60 la sută din totalul o cale justă de luptă. reprezintă 5 milioane de oameni.

pediții, de pedepsire" și 
„cele trei fără excepție'

apărării tării. Por- 
cerintele situației 

demobilizat și trimis 
națională efectivul a 
opt regimente, ceea 
cu cadrele de lucră- 
în economia națio-

late cu rezervele ei și economia 
națională de pace, cu economia 
națională de război. In ceea ce 
privește resursele umane, este ne
cesar ca. în afară de existența 
armatei regulate, să pregătim un 
mare număr de ofițeri și soldați 
de rezervă. In acest scop, în țara 
noastră înrolarea voluntară în 
armată a fost înlocuită prin sis
temul serviciului militar general 
obligatoriu și am început să ținem 
evidența și să pregătim ofițeri și 
soldați de rezervă, iar în institu
țiile de învățămînt superior am 
început să introducem treptat lec
ții de pregătire militară. In ceea 
ce privește resursele materiale, 
trebuie să avem anumite rezerve 
de arme și muniții pentru satis
facerea nevoilor armatei la înce
putul unul război.

Poporul nostru — a continuat 
Pîn De-huai — are nevoie de o 
pace îndelungată pentru înfăp
tuirea construcției socialiste și

PEKIN 
na Nouă __  ____ _______ .
continuă lucrările Congresului al 
VIII-lea al P.C. din China

Primul care a luat cuvîntul la 
ședința din 22 septembrie a fost 
Den Tzî-huei, șeful secției pentru 
munca la sate a C.C. al P.C. din 
China care a vorbit despre pro
blema alianței dintre clasa mun
citoare și țărănime. Congresul a 
fost salutat apoi de Radmanej, 
secretarul general al Partidului 
Popular din Iran; de Morris, 
membru al Comitetului național 
al Partidului Muncitoresc Pro
gresist din Canada ; de Pessi, se
cretarul general al Partidului Co
munist din Finlanda. S-a dat a- 
poi citire telegramelor de salut 
adresate Congresului de Partidul 
Comunist din Tailanda și de C.C. 
al Partidului Comunist din O- 
landa.

22 (Agerpres). — Chi- 
transmite: La Pekin

deDupă cuvîntările rostite
Gao Fîn. prim secretar al Comi
tetului de partid din provincia 
Ținhai, și de Țzian Nan-sian, rec
tor al universității „Ținhua". s-a 
dat cuvîntul lui Lin Bo-țziu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din China, care a 
analizat în cuvîntarea sa cîteva 
etape ale mișcării revoluționare 
din China.

După o pauză, au rostit cuvîn- 
tări de salut Sharkey, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Australia, Bagdas, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Siria și Liban, reprezentanți 
ai partidelor comuniste din Gua
temala și Chile, Lewlien. preșe
dintele C.C. al Partidului Comu
nist din Norvegia și un repre
zentant al Partidului Comunist 
din Suedia.

Lucrările Congresului continuă

Recepție în cinstea oaspeților
PEKIN 22 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: In seara zi
lei de 21 septembrie, prezidiul 
Congresului al VIII-lea al Parti
dului Comunist Chinez a oferit 
la Pekin o recepție tn cinstea de- 
legaților partidelor comuniste și 
muncitorești din diferite țări care 
asistă la Congres. La recepție au

participat delegații și observato
rii din partea partidelor comunis
te și muncitorești din 55 de țări 

La recepție au participat mem 
brii biroului prezidiului Congresu
lui: Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu 
En-lai, Ciu De, Cen Iun, Kan 
Sen. Pîn Cijen, Dun Bi-u, Cian 
Ven-tian și Den Siao-pin.

In legătură cu repatrierea cetățenilor 
sovietici din Germania occidentală
BONN 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum s-a aflat, 
la 20 septembrie, S. M. Kudriav- 
țev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al U R S S. în Republica 
Federală Germană, a făcut o vi
zită la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F Germane și a trans
mis o notă în problema repatrierii 
în Uniunea Sovietică a cetățenilor 
sovietici care se află în Republica 
Federală Germană în care s€ 
spune:

„Ambasada Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste asigură 
de respectul său Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii Fe
derale Germane și, din însărcina
rea 
rea

guvernului sovietic, are onoa- 
să prezinte Ministerului Afa-

cerilor Externe prima listă de 
3.013 cetățeni sovietici strămu
tați, care au fost goniți în Ger
mania de către trupele hitleriste 
în timpul celui de al doilea răz
boi mondial și care, după datele 
Comitetului Executiv al Uniunii 
Societăților de Cruce Roșie șl 
Semilună Roșie a U.R.S.S., se a- 
flă încă pe teritoriul Republicii 
Federale.

Ambasada își exprimă speranța 
că în spiritul asigurărilor date 
de delegația guvernamentală a 
R.F.G. în timpul tratativelor de 
la Moscova din septembrie 1955, 
Ministerul Afacerilor Externe va 
acorda sprijin maxim din partea 
sa repatrierii din R.F.G. a cetățe
nilor sovietici sus menționați.

BELGRAD. — După cum anun
ță presa din Belgrad, în seara zi
lei de 21 septembrie N. S. Hruș- 
ciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și Iosif Broz Tito, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, au 
sosit pe Insula Brioni.

SOFIA. — La 22 septembrie 
s-a deschis la Sofia, sub preșe
dinția lui Giuseppe di Vittorio, 
ireședintele Federației Sindicale 
Mondiale, cea de-a 30-a sesiune 

a Biroului Executiv al F.S.M. Se
siunea a examinat problemele le
gate de pregătirea celei de-a 12-a 
Sesiuni a Comitetului Executiv al 
F.S.M.

PRAGA. — Președintele Repu
blicii Cehoslovace A. Zapotocky a 
convocat Adunarea Națională a

R. Cehoslovacia pentru data
24 septembrie 1956.

CAIRO. — Ziarele anunță 
la 22 septembrie, la Er Riad,_
pitala Arabiei Saudite, își va în
cepe lucrările conferința șefilor 
statelor Egipt, Siria și Arabia 
Saudltă la care va participa Nas
ser. președintele Egiptului, Kuat- 
ly, președintele Siriei și Sâud, re
gele Arabiei Saudite.

PRAGA. — La 22 septembrie 
au sosit la Praga președintele 
Republicii Indonezia, Sukarno, și 
persoanele care îl însoțesc.
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„Scînteia tineretului’*
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încă sub donai-

vest de Coas-

O
o intro-

în urmă, aici 
așezări euro-

de Aur ocupi 
mied ca a An-

marea familie a popoarelor ce 
cîștigat independența a intrat o 
țară. Ca rezultat al tratativelor

răscolit și întors cu 
dincolo de

amă- ț
Mecanismul 9

COASTA
DE AUR

în 
și-au 
nouă 
dintre reprezentanți ai guvernului Coas
tei de Aur și ai guvernului britanic, 
tratative impuse de lupta energică a 
populației băștinașe, s-a anunțat la 
18 septembrie că Coasta de Aur și-a 
recăpătat independența. Fără îndoială, 
acesta este un succes al luptei popoa
relor care se mai află 
nația colonială.

Ca teritoriu. Coasta 
o suprafață puțin mai 
gliei: 203.700 km. p., populația nu nu
mără însă decît 4.500.000 locuitori. 
Coasta de Aur e situată pe țărmul 
Africii de vest, mărginită fiind la sud 
de Golful Guineea, iar la 
ta de Fildeș.

Cu aproape 500 de ani 
au fost fondate primele 
pene de către portughezi. Ei au des
coperit pe aceste locuri mari zăcă
minte de aur — de unde provine și 
denumirea tării Portughezii sînt alun
gați mai tîrziu de olandezi, pentru ca 
la începutul secolului al XVlil-lea lo
cul acestora să-l ia colonialiștii englezi. 
Populația băștinașă a opus o dîrză 
rezistență tuturor încercărilor de asu
prire colonială șl, astfel, unele teri
torii au fost anexate la colonia engleză 

al

fost 
An-
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Ceasul din flori

Există o tradiție. La 
orice fapt relatat din 
străinătate, ceea ce 
presupune lipsa posi
bilității verificării ime
diate de către cititor, 
călătorul invidiat să 
lipească și o mică is
torioară. D?obicei, e 
vorba de un oarecare, 
descris cu 0 minuțio
zitate rară, căruia nu 
i se dă însă numele, 
dar pe seama căruia 
se pun fraze întregi.

Nu am să procedez 
la fel, mai ales că am 
făcut de acum 
ducere.

Am văzut 
din fotografie
Prima oară, din goa
na mașinii, am crezut 
că e vdrba doar de

ceasul 
la Kiev.

un artificiu creat de 
grădinari, care au a- 
ranjat, flori și iarbă, 
ima ginind un ceas. 
Spre seară, insă, ur- 
citid dealul mărginit 
pe unul din laturi de 
o întinsă peluză cu 
iarbă, am văzut, că 
mă înșelasem. Ceasul 
făcut din flori mer
gea. Si încă exact. 
Am aflat apoi 
nunte.
este acționat electric.

Dar ploaia ? Răs
punsul a venit prompt, 
fără 
ceas, 
teji.
re... și așa 
parte.

Deci o urare i 
generis pentru un ceas: 
apă multă și desigur, 
ora cît mai exactă.

ploaie, vai de J 
Florile s-ar veș- J 

cifrele ar dtspa- J 
mai de- J 

sui- |

Dimineață sibiană san°glem

ob- 
de 
de 
an

Monede comestibile

de-abia ia Începutul secolului 
XX-lea.

Crîncena exploatare la care a 
supusă Coasta de Aur șl faptul că
glia refuza să acorde independența a- 
cestui popor obidit erau determinate 
de imensele profituri pe care le 
țineau colonialiștii britanici. Coasta 
Aur este cel mai mare producător 
cacao din lume : 200.000 tone pe
ceea ce înseamnă o treime din pro
ducția mondială, deține importante re
zerve de aur, este unul din cei mai 
mari exportatori de minereu de man- 
gan din lume In goană după profi
turi, colonialiștii obligau pe indigeni 
să cultive doar cacao, populația sufe-

rind de foame din cauza lipsei unor 
produse ca orez, făină, zahăr $1 alte 
produse alimentare pe care trebuiau să 
le importe.

Populația băștinașă formată tn ma
joritate din triburile africane Ashan
ti, Ewe, Fanți șl altele se ocupă cu a- 
grlcultura. Doar 6 la sută din numă
rul locuitorilor lucrează în meșteșuguri 
și industrie.

O puternică mișcare de eliberare de 
sub jugul colonial a cuprins, după cel 
de al doilea război mondial. Coasta 
de Aur. Atunci au luat ființă organi
zații muncitorești, au apărut sindica
tele, organizații ale tineretului demo
crat. In 1947 organizațiile acestea, îm
preună cu diferite grupări politice lo
cale au creat un front unit care a 
început lupta pentru independența ță
rii, pentru constituirea unui guvern a- 
frican. Mai tîrziu, forțele progresiste 
s-au retras din frontul unit și au con
stituit un partid de opoziție — parti
dul popular, sprijinit de sfndlcate și 
de organizațiile de tineret. Acest par
tid s-a pronunțat totdeauna pentru o 
adevărată independență a țării. Ca ur
mare a politicii sale, atît la alegerile 
din 1954 cît și în alegerile ce au avut 
loc anul acesta, tn zilele de 12 și 17 
Iulie, Partidul Popular a repurtat vic
toria. Anul acesta a obținut 71 de man
date din 104.

Sub presiunea maselor populare, gu
vernul britanic a fost nevoit să acorde 
Independență unul popor care de atî- 
tea veacuri luptă pentru aceasta.

E bună șocolata, nu-i așa ? Și 
nici cacaoa cu lapte nu-i de lepă
dat. Dar deiectîndu vă cu aceste 
bunătăți, v-ați închipuit că vă in 
fruptați dintr-o „monedă" ?

Pînă in secolul trecut, moneda 
cu cea mai mare circulație in 
Mexic erau boabele de cacao. Lo
cuitorii cunoșteau această cultură 
de la azteci — băștinașii acelei 
regiuni. Aztecii cwtivau cu o grî[$ 
aproape divină arborele de cacao 
cu mult înaintea infiltrării spa 
niole in Mexic. Ei numeau aceste 
fructe „cacahuatl*. Din semințele 
de cacahuatl făceau o băutură 
amăruie pe care o numeau „ciO“ 
coatl*, adică „apă amară*. Cu 
toată asemănarea numelui — de 
unde, desigur se trage cuvîntul 
„șocolată* — băutura era ceva 
foarte departe de gustosul condi
ment contemporan. căci era o 
fiertură a boabelor de cacao, a- 
mestecată cu... piper și vanilie.

Moneda — bob de cacao era 
atit de prețuită, incit apăruseră

chiar șt falsificatori de monede. 
ei goleau slmburii de cacao de 
conținutul lor, îi umpleau cu vă- 
mint. îi lipeau șt apoi h ameste
cau printre boabele veritabile.

Colonialiștii spanioli au adus 
cu ei in Europa boabele de cacao 
în anul 1520.

în Europa șocolata a fost bine 
primită Arborele de cacao a fost 
numit de savanți „Teabroma* 
ceea ce pe grecește înseamnă 
„hrana zeilor*. Șocolata era soco
tită multă vreme drept un medi
cament și mulți medici, o reco
mandau contra.... reumatismului, a 
bo'tior de gît și de stomac. Alții 
însă se ridicau cu vehemență îm
potriva ei. S-a mers pînă intr-a
colo. incit atunci cînd o marchiză 
a născut un copil negru, s-a atri
buit acest fapt întrebuințării ex
cesive a șocolatei.

Cu timpul însă s-au schimbat 
atit concepțiile cit și felul de a 
prepara acest plăcut aliment.

O dimineață de toamnă cu un soare răsărind 
roșu dincolo de crestele munților a dat la o 
parte un văl negru așezat peste frumusețea aces
tor locuri.

Dinspre munții care aproape înconjoară ceta
tea, crește treptat limpezimea unul superb pei
saj și așa, surprins din toate părțile de lumină, 
orașul deschide ochii și începe o nouă zi de 
muncă.

De sute de ani dimineața a cuprins exact la 
aceleași coordonate o așezare omenească. Și ia 
tă-ne acum, în această dimineață, în fața unui 
oraș cu o înfățișare atît de impunătoare îneît, 
am sta să credem una din legendele întemeierii 
orașului, aceea în care e vorba de niște uriași 
ai căror pași se întindeau de la gimnaziul evan
ghelic de altădată și pînă la biserica din față, 
numai ei fiind în stare să zidească turnuri și 
clădiri atît de masive.

însă glasul înțelept al Istoricilor a răsunat 
puternic și realist în preajma noastră.

De mult, pe la jumătatea secolului al treispre
zecelea, într-o dimineață, coloniștii sași care ve

neau de prin părțile Rinului au ales drept loc 
de statornicire acest colț bogat din pămînturi'e 
vechii Dacii. Ii conducea unul Herman și de a- 
ceea la început cetățuîa ce s.a înteme’at lîngă 
drumul Gusteriței s-a chemat Hermansdorf apoi 
Hermanstadt.

Și așa au început să se scurgă dimlnefle des
pre care vorbeam.

★
Șl nu erau la fel nici oamenii pe care dimine 

ți’e îl trezeau |a forfota și întîmplările unei noi 
zile. Ziua începea în alt chip pentru fiecare ca
tegorie de locuitori. Pentru meșteșugarii celor 
19 bresle cu 25 meșteșuguri cu grija hranei zil
nice, pentru negustori cu gîndul la mărfuri'e ce 
trebuiau duse la Praga, la Viena. la Danzig. în 
Țările Romînești, la Hamburg sau în Levant, iar 

pentru cei mai de sus, pentru 
nobil:me, cu grija bogățiilor ce 
trebuiau să fie mereu mai insis
tent smulse țăranilor și tîrgove- 
ților. Orașul creștea și-și răspîn- 
dea faima. Așa că n-a m’rat pe 
nimeni la 1455 scrisoarea trimi
să primarului cetății de către 
Patriarhul Constantinooo’ufoi : 

„Orașul vostru- — scria el — 
se bucură de mare nume printre 
turci. Și ei spun că le este opre
liște în drum, că ei vor s-o înlă
ture și să cucerească orașul vos
tru. Vă sfătuim pentru aceea să 
vă întăriți orașul ca să nu I pier
deți”.

Și. iată, zidurile cetății, centu. 
rile de fortificații care se adău 
gau odată cu noile construcții și 
cartiere, stau în fața noastră ino 
fensive și acum complect inutile. 
Iar noi n avem putința să ne în
chipuim prin cîte 
trecut aceste ziduri 
veni ruine.

Dar ne foșnesc 
înaintea ochilor fi
lele istoriei.

în fata zidurilor 
s-au oprit cu pri
viri fulgerătoare, cu

încercări au 
pînă a de

O

mulțiml de oști, răuvoitori fără 
număr. La jumătatea veacului al 
treisprezecelea tătarii, apoi de 5 
ori la rînd turcii, apoi principii 
ardeleni. Cetatea a cunoscut 
ghiulele aprinse, 80.000 de ostași 
turci ai unui pașă, și pe genera
lul imperial Karafa care a cu
cerit și a plantat în oraș 
zurători.

Și totuși în vremurile de 
pană, sibienii au construit 
șe catedrale și clădiri în 
gotic și baroc (ultimul Introdus 
de baronul Brukenthal), străzi 
șl parcuri. Viena — marea pa
siune a baronului — începe să 
devină modelul spre care tindeau 
arhitectonica, arta, cultura.

★
Odată cu scurgerea vremîl, 

foștii meșteșugari ai celor 16 
bresle cu 25 meșteșuguri au de
venit muncitorii fa
bricilor și uzinelor 
ce s au ridicat ca 
niște redute la ex
tremitățile orașului. 
Ei erau aceia care 
însuflețeau cocioabele de la mar
ginea orașului.

O dimineață de august, cu o 
duzină de ani în urmă, a luminat 
un Sibiu 
fața spre zările de 
munții și dealurile de unde ră. 
sare soarele.

Și toate diminețile de atunci 
încoace au surprins mereu Sibiul 
suf’ecîndu-și nfnecile pînă în 
coate și ocuMndu-se de tre
buri serioase. Orașul capătă tră
sături noi, mereu mai precise. 
S-au ridicat clădiri noi (clubul 
uzine'or „Independenta'*, în a 
cărui sală de spectacole s-a Ju
cat opereta „Vînt de libertate**, 
peste 100 de locuințe muncito
rești individuale, un teatru de 
stat șl cîte altele pe caw repor
terul grăbit nu le-a cunoscut).

Z’durile acestea — apărute su 
bit — au fost poate în dezacord 
cu stilul vechi arhitectonic al 
orașului. Dar ele, prin sobrieta 
tea și frumusețea lor, Invitau la 
admirație.

Covoarele de la cooperativa 
„Textila". Parcul Arinilor. Tram 
vaiele orașului — printre cele 
d'ntîî ce au apărut în Europa. O 
turba petroliferă construită la 
uzinele „Independența**. Cenaclul 
literar „Orizonturi noi'*, Șcca'a 
populară de artă. Muzeul Bru
kenthal.

Ca într-o viziune cinematogra
fică, Sibiul a trecut prin fața 
noastră șl și-a deschis cu ospi
talitate porțile ca de altfel tutu
ror acelora care ar dori să-1 cu
noască.

Poșta trecutului
— Peste cît timp ajunge scri

soarea asta ?
— Dacă o trimiteți „par avion** 

peste vreo trei zile...
...Discuții în genul acesteia pot 

fi auzite adesea la orice oficiu 
poștal. Nu va trece mult timp și, 
atunci cînd avioane de tipul 
„T.U.-104** vor circula pe toate 
liniile, răspunsul va putea să ră
sune cam așa :

— Dacă o trimiteți „par avion**, 
peste patru-cinci crre...

Dar știți cum se trimiteau scri
sorile pe vremuri ? N-ar fi lipsită 
de interes o scurtă incursiune în 
istoria poștei.

Oamenii, întotdeauna, au sim
țit necesitatea să-și comunice 
vești unul altuia. Pe timpuri, cînd 
nu numai avionul sau trenul, dar 
nici măcar diligența nu era cu
noscută, veștile se trimiteau din- 
tr-un loc în altul prin intermediul 
unor curieri care alergau foarte 
rapid. In antica Grecie, acești 
curieri rapizi se bucurau de mare 
cinste. Chiar Herodot pomenește 
pe un anume Phylippius care pu
tea sâ alerge într-o zi 1.200 de 
stadii, adică aproximativ 200 ki
lometri.

Vestitul călător Marco Polo, în 
descrierile lui, povestește că în 
China era foarte bine organizată 
poșta prin ștafete. In secolul al 
XI11-lea, pe fiecare drum mare 
erau stații cu case de poștă și cu 
cai de schimb. Stațiile se găseau 

e una

■'
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In careul format din 5 spații 

orizontale și 5 spații verticale se 
yor așeza numerele de la 1 Ia 25, 
astfel îneît rezultatul Jor prin 
adunare să dea cifra de 65 pe 
orizontal, vertical și în diagonală.

dele.
blicăm unele din aceste mo

In

Ange-

iși

kt scena ce urmează a

Nucu 
poartă

.Octombrie
platou de

dimlneață 
Constanța 

seara

stejar
ra-

„purceaua* cu 
se leagănă 

însă se află 
obiecte de recuzită,
serios, cu o șapcă boțită, cu cizme 
cauciuc și o barbă pe care șl-a 

cu grijă șl răbdare și de care abia

greu.
căutînd parcă din 
doage de 
binecuvîntatul

la loc sigur printre 
Apoi apare

La tlrgul internațional de 
ta Leipzig (Republica De
mocrată Germană), creato
rii de modele din numeroase 
țari și-au prezentat ultimele
realizări. S-au bucurat de 
succes cîteva modele reali- 
zate de casele din Paris. Pu-

e bordul vasului „Steaua", 
pleacă la pescuit 

fiecare 
portul 

se întoarce 
un chitic, se găsesc 

pescari a căror înfățișare 
l(i amintește satele noas
tre din deltă. Și totuși 
vă asigur. In viața lor ei 
n-au aruncat in apă mă
car un pripon. De două 
luni de zile, pescari cu

ctt 4 coșuri de pești pe care tnsd figuranta 
le-au vtnturat mereu prin fața aparatului de 
filmat. Patru coșuri de pește congelat t

Dar nu-i singurul trucaj! Mai stnt și cele 
două furtuni (de la tnceputul și de la sftr- 
șitul filmului). Ei bine, Adam (ora, șl cei- 
lalfi pescari vor lupta cu valurile unei fur
tuni năprasnice care-l va surprinde tntr-un... 
bazin al studiourilor cinematografice din 
Praga, un bazin, pe fundul căruia se află 
un ecran pe care se proiectează imaginea 
mării tn furtună imagine filmată din cel 
mai stabil loc.

de alta. Intre ele erau din loc 
în loc niște căsuțe de lemn la care 
So opreau doar curierii ce alergau 
pe jos. Fiecare curier alerga nu
mai cite trei mile.

Este clar că un astfel de sistem 
poștal era foarte costisitor și nu 
era pe punga oricăruia să trimită 
scrisori, cu atit mai mult cu cît 
costul era direct proporțional cu 
distanța care trebuia s-o străbată. 
De aceea, pentru oamenii simpli 
se foloseau alte mijloace. De 
pildă, în regiunile muntoase din 
Spania poșta era adusă de căruțe 
trase de... bivoli, iar în raioanele 
mlăștinoase din Franța poștarii 
mergeau pe catalige (așa cum se 
poate vedea în clișeul alăturat).

Un sistem tarifar
poștă, indiferent de distanță, a 
fost introdus pentru prima dată 
în Anglia, în anul 1840. Cu acest 
prilej, au apărut șl primele mărci. 
Totuși, începutul schimburilor po
ștale internaționale a fost stabilit 
de-abia 34 de ani mal tîrziu, cînd 
la Berna s-a organizat prima 
Uniune poștală mondială.

EL — „.Dă mi mina!
EA — ...Nu, pînă nu vorbești 

cu ai mei î

unic pentru

bărbi, pescari cu 
părul vîlvoi, pes
cari bătrîni și 
tineri se îm
barcă tn fiecare 
dimineață pe va
sul „Steaua* și 
pleacă pe marș.

Pe bordul vasului pescarii îșl văd de 
treaba lor.

Și totuși, seara, ctnd flotila pescarilor se 
întoarce la bază, nu se descarcă nici un ba- 
bdl. De ce ?

Iți poate spune eventual marinarul pe 
care l-am văzut citind o carte groasă pe 
a cărei copertă stătea scris: „Pasărea fur
tunii* — scenariu regizoral. Sau poate Iți 
dai seama ce se tnttmplă 
semne că vasul „Steaua* 
cunoscutul vas 
mat temporar i 
locul mării.

după ce-a sosit și căpitanul vasului, maes
trul Costache Antonin — artist al poporului, 
vasul poate să ridice ancora.

La comandă însă se va afla tot căpita
nul vasului „Octombrie Roșu*, cel de pe 
„Steaua" avtnd treburi tn fața aparatului 
de filmat.

S-au instalat reflectoarele, aparatul de 
filmat și decorul.

— Poftiți tn cadru — te aude vocea au
toritară a regizorului Dinu Negreanu.

începe ziua de muncă. întli clteva repetiții 
fi filmată, apoi 
aparatul de fil
mat înregistrea
ză pe peliculă 
clteva variante 
ale aceluiași ca
dru.

asia este cea mai tt- 
nără interpretă a filmu
lui „Pasărea furtunii" 
Originară din Indochina. 
Pasia a călătorit mult 
prin lume, a. fost îmbar
cată pe multe vase, și, în 
ultimul timp, a cutreierat 
mările și oceanele pe un 
vas polonez. Apoi a ră
mas In Constanța, la 
Casa de cultură, și acum 
iat-o interpretă a unui 
pare că această îndelet-

Fotbal clin...

— Ce zid... la ora asta o să 
creadă că vin de Ia ședință ?

ncape un vagon 
pești tn 4 coșuri ?

încape I Pentru că un 
vagon de pește rtu este 
totuși chiar un vagon de 
pește ci numai cît încape 
în 4 coșuri.

Dumneavoastră veți ve
dea, poate anul viitor, 
noul film romînesc în 
care va fi vorba des
pre pescari, despre vasul 
„Steaua* care pescuiește 

zilnic vagoane de pește. Și cu cită plăcere veți 
urmări coșurile pline cu pești proaspeți și 
strălucitori, care se scurg mereu tn maga
ziile vasului. Vagoane întregi de pește vor 
trece prin fața dumneavoastră.

Vagoane? De fapt nu stnt tn total de-

Furtuna din sat de la Danilofca ? 
Credeți că e o furtună adevărată ? Un avion 
cu elicea întoarsă sttrnește o furtună pe 
ctțiva zeci de metri pătrați. în fața lui se 
pun paie, panglici de hîrtie și, gata furtuna. 

Și altele și altele...
ae, Steaga, Manoil șl 
alții urcă pe vas încet, 
glumind, de loc stînjeniți 
de îmbrăcămintea pescă
rească pe care n-o poar
tă de prea multă vreme. 
Steaga poartă un brlu 
roșu, o basma roșie în 
cap și un buletin de 
populație în buzunar pe 
care scrie: Marcel 
lescu — actor.

Manoil (actorul 
Păunescu). masiv și 
pîntecele pe covertă 
ochi 
în care 
chiu. Ea 
celelalte 
Emelian, 
lungi de 
crescut-o 
așteaptă să scape, ca să fie din nbu întot
deauna proaspăt bărbierit. îl recunoaștem 
pe Fory Eterle.

Sosesc cu toții cel care vor desăvtrșl as
tăzi încă clteva cadre de film. Șl acum.

cînd întllnești 
nu-l altul declt 
Roșu'' transfor- 
filmare In mij-

film romînesc. Se , _ __ ______ ______
nicire nu-i creează o stare specială de spirit 
ea fiind învățată cu variatele ocupații ale 
oamenilor.

însfîrșit, în rolul pe care îl deține în 
film. Pasia, se descurcă destul de bine. în
tovărășită fiind în permanență de Marcel 
Angelescu — care. în rolul lui Steaga, tre
buie să țină mereu pe umeri... o maimuță

Veți urmări pe ecran povestea lungă și 
de loc simplă a pescarilor, așa cum a plăs
muit-o, nu tocmai din închipuire, scriitorul 
Petru Dumitriu. Dar n-o să aveți de unde 
să știți că pentru aceasta, pentru ca voi să 
puteți cunoaște această poveste, un marinar 
a fost mușcat de nas de maimuța Pasia. 
unii dintre actori au avut rău de mare, s-a 
filmat tn mare cu apa la subțiori, s-a fil
mat de dimineața pînă seara luni de-a ria
dul. Multe nu vor ști spectatorii...

i
automobm

> O fantezie exagerată, cîțl-Z< 
(va afaceriști, o reclamă sen-» 
(zațională și... s-a născut un» 
?°ou sport. Autorii, niște occi-zz 
Jdentali extravaganți, l-au bo-<< 
>tezat „auto-ball”. într-un fel» 
>se aseamănă cu fotbalul. Dar?! 
(numai într-un fel și anume<( 
) datorită faptului că acest ioc» 
(are Ioc pe un teren de fotbal.?? 
'Jucătorii nu folosesc însă pi-» 
^cioarele pentru a înscrie în» 
> poarta adversă ci... automo ?? 
Jbile. Pe teren își fac apariția» 
>6 automobile de dimensiuni?) 
>mici. Mingea — după cum ne» 

,>> informează o revistă elveția » 
»nă — este confecționată din» 
<<nylon și are o greutate de 300 » 
»gr. Grație unei rachete poți» 
z? arunca mingea în plasa ad» 
»versarului. Jocul însă nu este» 
»chiar atît de simplu : un viraj?? 
/, mai grăbit și cel ce se află în» 
» automobil poate fi cules de» 
SSsub rofile vehicolului. Dar» 
»pericolele sînt la fel de mari?? 
<<și pentru mașini: în primul» 
»meci (patru reprize care au» 
>> durat cîte 20 de minute) 5» 
<<mașini au fost avariate și au» 
SStrebuît să fie evacuate de pe>> 
zzterenul de... joc. Pe teren au» 
<< intrat... rezervele. Mă gîndesc» 
»însă la soarta bietului portar:» 
zzun șut prea precis e cam ris-» 
<<cant de apărat, deoarece în» 
»loc de picioarele jucătorului» 
»dă de roțile automobilului.» 
» Probabil că de aceea l-au suit» 
>$șl pe portar în automobil. E» 
??mai în siguranță. ?<

lată cum a cîștigat 
Botvinik la Stahlberg
încă din primele minute, tntîlnlrea 

campionului lumii cu marele maestru 
suedez Gedeon Stahlberg a luat un 
caracter de luptă pozițională. Repre
zentantului Uniunii Sovietice i-a reve
nit repede inițiativa. în locul de mij- 
lpc, Stahlberg, bănuind o virtuală 
șansă de ciștig, a început să simpli
fice poziția însă calculele i s-au do
vedit eronate întrucît după schimbul 
damelor Botvinik a cîștigat UH pion, 

multor spectatori din sală sau 
din fata (elevlzoarelor. acest avantaj

: îă-rul nein’wnal, cu ajutorul
Iul. r tvfnik a cucerit victoria destul 
de repede și frumos.

Partida a decurs astfel :

ALB : Botvinik 
NEGRU ; Stahlberg

Pagină realizată de CON
STANTIN MACOVEI. î. CRI- 
ȘAN, M. CARANFIL, V. RAN
GA, R. COSTIN.

Ilustrații de A. CALISTRAT 
șl N. CLAIJDIU.
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