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Te salutăm, 
popor al 

Chinei noi!
pagină specială 
consacrată celei 

de a 7-a aniversări 
a proclamării 
R. P. Chineze

0 oră cu conducătorii
municipalității din Belgrad

Să asigurăm 
respectarea drepturilor 
legale și a îndatoririlor 

tineretului muncitor

Fabrică de încălțăminte Telegramă

feudă a bunului plac
întrcprin-

Bucu- 
secție 
vorbi 
fără

La „Flacăra Roșie**, 
dere de încălțăminte din 
rești, întîlnești în fiecare 
tineret. De aceea nu poți 
despre realizările obținute 
să amintești entuziasmul și dra
gostea cu care muncesc tinerii. 
Dacă în acest an planul a fost 
îndeplinit, dacă în primele opt 
luni economiile de piele sînt echi
valente cu 16.941 perechi fețe în
călțăminte — mărimi diferite — 
fiecare cifră cuprinde în ea mun
ca neobosită a multor tineri. La- 
zăr loan, Verde Stela, Brăgaru 
loan, Ciuculescu Vasile, Stoian 
Nineta, Hîmpu Dumitru — iată 
numai cîteva nume care consti
tuie mîndria Întreprinderii.

Tineretul este o forță — spu
nea zilele trecute cineva în fa
brică — și acesta este adevărul 
Se spune destul de des că tine* 
retul este schimbul de mîine. Și 
acesta-i un adevăr. Dar mai puțin 
luat în considerare aici.

Dar ca să nu facem enigme din 
substratul adevărurilor, să pă
trundem în amănunte.
DE CE NU SÎNT PROMOVAȚI

ducere al întreprinderii recunoaș
te „în teorie** acest lucru. Cînd 
se pune însă problema aplicării 
concluziilor care se impun, se gă
sesc destule „cauze obiective’* care 
să justifice lipsurile.

Am vizitat de curînd între
prinderea „Nikos Beloiannis** din 
Timișoara. Și aici muncesc mulți, 
foarte mulți tineri. Este 
de relevat dragostea și 
cu care sînt înconjurați 
venții, felul cum sînt ei 
vați, potrivit calificării și 
dinilor, în munci de răspundere. 
Ștefan Mircea, inginer tînăr, este 
șeful serviciului producție, Tîr- 
ziu Dumitru — șeful serviciului 
tehnic. Printre 
mulți tineri crescuți 
prindere.

maiștri
în

TINERII?
Spuneam că planul de produc

ție a fost îndeplinit în fiecare 
lună. Acest succes se datorește 
eforturilor mari depuse de colec
tivul de muncă. Din cauză însă 
că munca nu este riguros organi
zată, de cele mai multe ori 
gislația cu privire la timpul 
lucru este încălcată. Dacă ai 
crezare justificării aduse de 
rectorul întreprinderii, Gheorghe 
Gheorghe, ar însemna să acuzi ti
neretul ca „nu muncește’*, că „nu 
face față sarcinilor de plan**. Nu 
acesta este însă adevărul. Dato
rită faptului că majoritatea maiș
trilor, neavînd pregătirea necesa
ră, nu simt întreaga răspundere 
pentru îndeplinirea cantitativă și 
calitativă a planului, munca se des
fășoară în asalt. Așa se întîmplă 
și în secția cusut pe branț. Maiș
trii Roșu Constantin, Neagu An- 
drone, și chiar șeful secției 
Dumitru Ion, rețin muncito
rii să lucreze peste orele de 
program. Bineînțeles, ore supli
mentare nu se plătesc, pentru a 
nu se încălca legislația I 1

Tineretul este schimbul de mîi- 
ne. Oricine din colectivul de con-

le- 
de 
da 
di-

demnă 
atenția 
absol- 

prorrio- 
aptitu-

găsești 
între-

Tnglnerul șef se ocupă activ 
de controlul calității...

La „Flacăra Roșie** există maî 
puțin interes pentru promovarea 
tinerilor. Există maiștri care au 
devenit prieteni cu tinerii, așa 
cum sînt tovarășii Banu Florea, 
Vătafu Ion, Balmoș Vladimir, 
Cota Ion. Alții însă se feresc să 
destăinuiască tinerilor tainele 
meseriei, ca nu cumva aceștia să 
le ia locul.

Consfătuirea organizată recent 
de comitetul organizației de bază 
U.T.M. pentru discutarea contri
buției tineretului în producție și 
a felului cum se respectă dreptu
rile lui legale a evidențiat mulți 
tineri fruntași. Cum se împacă a 
ceasta cu declarația directorului 
că „nu avem tineri capabili** ? 
Cu toate că Gheorghe Gheorghe 
obișnuiește să spună, ori de cîte 
ori se vorbește de promovarea 
tineretului, „eu am ridicat în 
muncă pe inginerii Posea Ortan- 
sa și Niculescu Gheorghe** (prima 
șef adjunct de sector, celălalt 
maistru) acești tineri și-au ocu-

pat locuirile nu datorită bunăvoin
ței directorului, ci a pregătirii lor 
profesionale., Odată cu inginerul 
Posea Ortansa a foșt repartizată 
îii fabrică și inginerul Fica Agri- 
pina, un element deosebit de va
loros. Această tovarășă a fost în
cadrată însă ca maistru. în timp 
ce în posturile de șef al secției 
plan, mecanic șef, șef de sector 
la încălțăminte și altele se găsesc 
oameni cu calificare necorespun
zătoare. Nu poate fi iertat nici 
faptul că mulți absolvenți de școli 
medii tehnice îndeplinesc aici 
doar munci de birou. Așa este ca
zul tinerilor Bulaia Valeria, Toma 
Constantin, referenți tehnici, 
Gheorghe Eca.terina, contabil la 
secția șta-nță, Andrei Ion, folosit 
azi ca., manipulant de materiale, 
și mulți alții. De ce nu sînt ei în
cadrați în munci calificate, direct 
productive, spre a deveni .adevă- 
rați tehnicieni ?

La „Flacăra Roșie** s-a încetă
țenit obiceiul ca tinerii să fie 
mereu mutați de la o operație la 
alta, reducîndu-li-se în acest fel 
posibilitățile de calificare. In a- 
cest an au venit în întreprindere 
muilți absolvenți de școală profe
sională. Ei sînt mutați din loc 
în loc în mod just, pentru a cu
noaște mai multe operații. De ce 
însă se procedează așa și cu ab
solvenții din anii trecuți, care 
este normal să aibă un loc sta
bil de muncă? Lungu Nicolae este 
și el mereu mutat de la o opera-

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. 2-a)

Tovarășului Mao Țze-dun
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului Liu Șao-fi
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanți

lor populari din întreaga Chină

Tovarășului Ciu En-lai
Premierul Consiliului de Stat și ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Chineze
PEKIN

Cu prilejul celei de a 7-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, vă transmitem, dragi tovarăși, și prin dv. între
gului popor chinez, cele mai sincere și cordiale felicitări.

Poporul romîn se bucura din toată inima de succesele de impor
tanță istorică obținute de Republica Populară Chineză pe drumul 
transformării ei într-o mare putere socialistă și în opera de apă
rare a păcii în Asia și în întreaga lume.

Vă urăm călduros întărirea și înflorirea continuă a marii dv. pa
trii. noi victorii în lupta pentru pace și progres.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Dr. PETRU GROZA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romine
CHIVU STOICA

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii
Populare Romîne

GRIGORE PREOTEASA

Vase comerciale romînești efectuează 
transporturi în bune condiții 

prin Canalul de Suez
Tn dimineața zilei de 27 sep

tembrie vasul sub pavilion romî- 
nesc „Gh. Dimitrov**, încărcat în 
portul Kosseir (Egipt) cu fosfați 
pentru R. Cehoslovacă, a intrat 
in portul Suez. După ce a traver
sat Canalul de Suez în condiții 
absolut normale, nava, ,condusă 
de comandantul de vas Mircea 
Nicolau, a părăsit PorbSaid'ul în

Profesiunea
de chibiț

zorii zilei de 28 septembrie. în- 
drep îndu-se spre patrie. In bune 
condiții au străbătut apele Cana
lului de Suez și vasele romînești 
„Ardealul**, „Fr. Engels** și „Pje- 
hanov** care au transportat măr
furi către și din țările Orientului 
Mijlociu după naționalizarea Com
paniei Canalului de Suez. Aceste 
vase efectuează în mod curent 
transporturi pe această rută.

t Traficul și volumul crescînd al 
I schimburiior comerciale între 
R.P.R. și țările din Or.ent cu care 
țara noastră întreține relații, fac 
ca vasele întreprinderii de navi
gație civilă romînă, Navrom, să 
folosească tot mai mult trecerea 
prin Canalul de Suez.

In primul semestru al acestui 
an tonajul mărfurilor importate 
și exportate de țara noastră, trans
portate prin Canalul de Suez, s-a 
ridicat la aproape 290.000 de tone, 
la care se adaugă alte 64.000 de 
tone de mărfuri tranzitate.

(Agerpres)

La ora ■prînzului, holul hotelu
lui „A-thenee Palace** îți suge
rează imaginea unui mozaic in
ternațional (fie chiar numai de 
natură lingvistică). Ora acea-sta 
nu este poate cea mai potrivită 
pentru interviuri. Dar îndeletni
cirile gazetărești sînt necruțătoa
re. Ele nesocoiesc — fără a omite 
cuvenitele scuze — regulile pro
tocolare rigide.

îndată ce au luat -prinzul, mem
brii delegației Comitetului Popu
lar al orașului Belgrad — deși 
puțin obosiți — au avut amabili 
tatea de a răspunde întrebărilor 
noastre („tinerești** — cum le-a 
denumit Miloș Minici, președin
tele Comitetului Popular al orașu
lui Belgrad).

Clasicile formule introductive au 
lipsit. Buna dispoziție a tovarășu
lui Minici.,. comunicativitatea sa, 
au fost de natură să creeze o am
bianță prielnică unei discuții vii.

Prima noastră întrebare s-a re
ferit la modul in care Comitetul 
Popular al orașului Belgrad rea
lizează

— O 
trebare 
Minici. 
tat sistemul auto-conducerii po
porului muncitor. Acest sistem de 
autoconducere se bazează pe exis
tența a numeroase organe demo
cratice prin intermediul cărora 
muncitorii și restul cetățenilor con
duc zi de zi felurite treburi pu
blice și sociale. Consiliile munci
torești conduc fabricile și între
prinderile, fiind alese de colecti
vele acestora și răspunzînd în 
fața lor pentru activitatea desfă
șurată. în școli, în instituții sa
nitare și sociale etc., există con
silii și comitete de conducere.

întrebăm care es'.e diferența 
între considii și comitete. Ni se 
răspunde:

— Este o diferență de compe
tență.

Tovarășul Minici își continuă 
firul expunerii:

— Consiliile și comitetele de 
conducere din școli, instituții sa
nitare și sociale etc., sînt numite 
de Comitetul Popular al orașului 
și de către Comitetele Populare 
comunale (unități administrative 
în sensul raioanelor Capitalei 
noastre n. n.). Chestiunile cu ca
racter general sînt rezolvate de 
către Comitetul Popular al orașu-

legătura cu masele.
să răspund la această ln- 
concis, ne spune tovarășul 
în Iugoslavia s-a dezvol-

- ••o**—
Discuțiile romîno-iugoslave 

privind folosirea ape or 
Dunării lingă Porțile da Fier

lui și de către cele comunale. 
Aceste comitete sînt alese și, pe
riodic, membrii lor dau socoteală 
de activitatea depusă în fata ale
gătorilor, în adunări publice.

La activitatea acestor organe 
democratice de aiitoconducere iau 
parte un număr foarte mare de 
cetățeni, printre care multi tineri. 
Iată cîteva cifre : din consiliile 
muncitorești fac parte circa 14.000 
de locuitori ai Belgradului,

încerca să răspund eu. La Bel
grad, ca și în întreaga tară, tine
retul este încadrat în organizația 
„Tineretul Popular**, care se ocupă 
cu educarea tineretului în intere
sul construirii active a socialis
mului. Pot să vă spun că activi
tatea Tineretului Popular se dez
voltă în forme foarte diferite — 
de la sport și distracții pînă la 
învățătură în școli și studiul mar- 
xism-leninismului. Pe lingă toate

Ora mesei: membri ai delegației 
rantul „Athenee Palace**

consiliile casnice, (un fel de co
mitete de bloc, n. n.), activează 
peste 40.000 de cetățeni, consiliile 
școlare numără peste 1000 de ce
tățeni, la fel ca și cele ale insti
tuțiilor sanitare și sociale. 3C00 
de locuitori ai Belgradului iau 
parte la activitatea consiliilor de 
asigurări sociale. Această masă de 
oameni rezolvă zilnic problemele 
orașului. Prin organele de auto
conducere se realizează o legătură 
vie a maselor cu întregul meca
nism organizatoric de conducere.

Punem a doua întrebare:
— Cum sprijină tine,etul din 

Belgrad activitatea Comitetului 
Popular al orașului ?

Tovarășul Minici zîmbește.
— Poate că ar fi cazul ca 

această întrebare tinerească 
vă răspundă un om mai 
Dar, deoarece n-am încotro, voi

municipale din Belgrad la restau-
Foto: EUGEN CS/KOȘ

acestea, tineretul nostru nu negli
jează să ajute Comitetul Popular 
al Belgradului in solutionarea 
problemelor orășenești. înainte, 
nenumărate brigăzi ale tineretu
lui, constituite pe baza volunta
riatului, au luat parte la recon
struirea orașului ca urmare a dis
trugerilor pricinuite de război, la 
clădirea unor obiective mari și a 
blocurilor de locuințe.

Viafa s-a normalizat tot mal 
mult și necesitatea unor astfel 
de acțiuni a devenit din ce în ce 
mai mică. Astăzi, Comitetul Popu
lar al Belgradului primește aju
torul tineretului din oraș, în spe
cial, în clădirea unor obiective

la 
să 

tînăr.

EDGARD OBERST 
MARCEL ZONIS

(Continuare in pag. 3-a)

Oameni de încredere

<? Răsfoind ieri „Dicționarul lim- 
\\ bit romîne literare contempora
ry ne1*, am dat peste următoarea 

’<? definiție a cuvîntului CHIBIȚ:
„Cel care asistă la jocul de cărți 

>> al altora, privind fără să joace 
?? el însuși**. Pentru exemplificare, 

definiția e slujită de două cita- 
te din Cezar Petrescu și Topîr- 
ceanu. Ciudat însă, pînă la sfîr- 
șit nu se deschide nici cea mai 

>> mică portiță pentru lărgirea sen- 
/? sului ; noțiunea de‘ chibiț rămt- 
\\ ne astfel circumscrisă în aria în- 
>$ gustă a jocului de cărți: Cum se 
?? poate? Să nu Ji înregistrat 
\\ limba romînă I terară contempo- 
>> rană bogăția de nuanțe pe cure 
?? însăși viața o adaugă noțiunii ? 
\\ D)ar de multă vreme a părăsit 
>> chibițul modestul său rol de a fi 
2? un simplu al cincilea la o par- 
<< tidia de poker. Nu există pădure 
>> fără uscături, stup — fără trîn- 
2? tor, îndeletnicire omenească — 
<< fără chibiț.
>> Dar, a nu fi confundat cu le- 
n ne șui f Leneșul e vădit pasiv, e 
<2 apatic -r cel mult cere „posmagi 
<< muieți**. Chibipul în schimb e.

activ, veșnic aferat, competent, ,știut să se descurce,..ar fi știut 
<2 superior, în ofensivă, cîteodată ,să, pună problema, .■ ar fi pus-o 

sceptic și blazat — dar pururi chiar „tare1* de tot, în tot cazul 
SS agresiv. Tocmai aceste calități — ar fi procedat mai bine. Și 
tyt-au scos din anonimatul joculuichibițul regretă, se înfurie că 
<< de cărți și Nau propulsat spre .n-a fost el acolo, în locul tău...

acele activități unde ..miza** e 
22 tncomoarabil mai mare. Evo- 
<< luind spre rafinament (tăria aci- 
n zifor sporește prin concentrare), 
2z chibițul a ajuns primejdios. A 
<( devenit, cum s-ar spune, chibiț 
I profesionist.

înainte de orice, uluiește prin 
competență. El. care nu s-a în
vrednicit nici măcar să învețe 
•îote’e de pe portativ, e dispus 
— în pauză, la concert — să-i 
dea sol 1sturui lecții de pian. Co
rijent la limba romînă, găsește 
greșeli de gromatică lui Emine- 
scu. Cel puțin în materie de 
sport, e un spirit realmente en- 

Iciclonedic l>tie și cum o chema 
oe străbunica lui Ozon, iar la 
meci — deși in viața lui n-a citit 
regulamentul de fotbal — îl de
zaprobă pe arbitru la fiecare de
cizie. La sfîrșitul. partidei, îți 
șoptește complice că el prevăzu
se rezultatul, deoarece știuse cu

o săptămină în urmă că meciul 
fusese „vtndut**...

E dintre aceia care refuză ca
tegoric să participe la G.M.A., 
în schimb — cînd vine vorba 
despre Iolanda Balaș — 0 nume
ște familiar și degajat: Joii**. 
Toată viața lui n-a citit nici mă. 
car bruma de volume prevăzute 
in bibliografia concursului „Iu
biți cartea**, dar se încumetă la 
observații subțiri de stil, pescui
te în jurul unui filtru, la „Cap- 
șa**; nemaivorbind de faptul că 
nu există un singur autor romîn 
despre care să nu știe ce onora
riu a încasat pe ultima lui carte.

Dacă uluitoarea-i competență 
s-ar păstra doar între aceste 
margini, la stadiul pur informa
tiv, chibițul n-ar fi decît aga
sant. Chibițul insă nu se mul
țumește cu atît. Detestînd, în 
ceea ce-l privește, modul indica
tiv, chibițul — superior — își 
conjugă acțiunile la modul con
junctiv: „Ah, să fi fost eu în 
tocul tău l** Cu alte cuvinte, tu 
ești prost, nedibaci; în locul tău, 
condițional — optativ, el ar fi

Curajos și protestatar, chibițul 
devine cumplit. Se înfurie, ame
nință, se războiește cu adversari 
nevăzuți. In fața unei halbe des. 
fășoară vaste planuri strategice. 
Căci chibițul e om de idei și de 
atitudini. Necruțător ca un Ro
bespierre, se aranjează la „par
tea sedentară1* și-i trimite pe al
ții în prima linie. Oricînd e dis
pus să facă, să dreagă, să recla. 
me. Dar în clipa fatală cînd tre
buie mers, dres, iscălit — chibi
țul e nevăzut. A doua zi. dacă 
acțiunea a eșuat, te strivește sub 
dispreț: „Ah, să fi fost eu în 
lotul tău /*' “ 
se retrage 
sa incoloră de chibiț. „Eu ? Păi 
n-am făcut decît să dau o sim
plă sugestie...** După o clipă, e 
din nou în rol de protestatar: 
„Auzi, domnule, dacă se poate 
concepe una ca asta: să n-aibă

Tras la răspundere, 
precaut în cochilia

omul dreptul a-și da o părere !** <
Niciodată n-ar adopta, la ser- < 

viciu, o atitudine netă, tranșan- < 
tă, față de o problemă de mun- S 
că. Se ferește ca de joc să-și < 
pună iscălitura. In schimb, la < 
ziua salariului, sau cînd e vor- < 
ba de 0 premiere, atitudinea lui ; 
e hotărîtă: se instalează primul ( 
la casierie și nu ezită să-și pună,\ 
citeț, semnătura. 2

O. dar ce splendidă prezență < 
manifestă chibițul în activitatea < 
obștească I S-ar părea, aici, că 
el e unul dintre aceia care tac < 
in ședințe sau dezleagă, pe fu- < 
riș, cuvinte încrucișate..: Eroare. 5 
Chibițul Se înscrie de fiece dată < 
la cuvînt, propune, dă sugestii, < 
critică necruțător. Critică, bună- ; 
oară, colectivul gazetei de pere- < 
te, aducînd idei, lansînd gene-< 
roase apeluri: îneîntat, coleeti- J 
vul îl cooptează; ce urmează a- < 
poi, se înțelege... Doar chibițul < 
ține la prestigiul lui de chibiț j 
profesionist. Din păcate, despre < 
oameni de soiul lui spunem, u- < 
neori elegant, mult prea ele- J 
găntt „Tovarășul a rupt teo-^ 
ria de practică**. Și atît. <

Cu mulți ani îndărăt, hîtrul < 
moș Ion Roată al lui Creangă se J 
exprima mult mai bine la adre- < 
sa chibițului (în straie de boier): <

— „Dă cucoane, să nu vă fie J 
■rc.ii supărare ; dar de la vorbă și < 
pînă la faptă este mare' deose- < 
hire... Dumneavoastră, ca fieca- J 
re boier, numai ne-ați porunci! < 
să aducem bolovanul, dar n-ați 
pus umărul împreună cu noi la ; 
adus, cum ne spuneați dinioarea. < 
că de-acum toți au să ieie parte \ 
la sarcini : de la vlădică pînă ) 
la opincă. Bine ar fi, dac-ar fi 2 
așa, cucoane, căci la război îna- \ 
poi și la pomană năvală, parcă $ 
nu prea ne vine la socoteală...’* < 

Cînd vine într-adevăr vremea \ 
să muncească („să ieie parte la $ 
sarcini**), chibițul se dovedește 2 
diletant. Vremea conjunctivului > 
— „să fi fost eu în locul....** — \ 
a trecut. Chibițul e pus, în sfîr- 2, 
șit, la treabă: să bată cuie — > 
să zicem. Abia atunci se vede căy 
nu știe să țină ciocanul în mînă. 2<

VICTOR VINTU Z

Schimbul III de la cuptorul 
electric de 3 tone al uzinelor 
metalurgice Reșița, condus de 
prim topitorii! Vasile Eizert, 
se află în fruntea celorlalte 
schimburi în întrecerea socia
listă. El ajunge de cele mai 
multe ori să depășească planul 
cu peste 20 la sută.

în fotografie: prim toplto- 
rul Vasile Eizert ia ultima 
probă de otel.

Foto: AGERPRES

ORȘOVA 29 (Agerpres). — 
Sîmbătă la Administrația Por

ților de Fier de la Orșova au con
tinuat discuțiile între specialiștii 
romîni și iugoslavi în legătură 
cu folosirea resurselor hidroener
getice ale Dunării.

In urma examinării studiilor și 
proiectelor existente și vizitării 
întregului sector amenajabil de la 
Porțile de Fier, specialiștii romîni 
și iugoslavi au formulat o serie de 
concluzii asupra amenajărilor 
complexe din. sectorul Porțile de 
Fier. După ce au discutat diferite 
aspecte ale problemelor în discu
ție specialiștii romîni și iugoslavi 
au ajuns la concluzia că sectorul 
studiat este un sector hidroener
getic de cea mai mare importanță, 
iar amenajarea lui este foarte 
avantajoasă.

Discuțiile dintre specialiștii ro
mîni și iugoslavi vor continua 
luni.

Tn urmă cu cîteva luni a avut 
loc la Clubul Șantierelor Navale 
din Galați o adunare neobișnuită. 
Mai mult de o mie și cinci sute 
de oameni se strînsesera și ur
măreau în sala principală, în în
căperile alăturate șiVhiaf pe stra- 
d:î;xc^nju1bi-ud- megafoanelor ce 
■fuseseră InsTalatd, dezbaterile unui 
inter’esant proce< In Nodurile, as- 
cuilătorjter se aflau numeroși ti
neri invitați anume de la ceie 

‘mai de seamă jntreprinderi șl 
insțituții din oraș, spre a trage 
înva.țăminie de preț pentru edu
cația , lor morală și cetățenească. 
Se poate spune că acest proces 
organizat, printr-o măsură înțe
leaptă a .autorităților de resort, 
țn mod public, cu, un numeros au
ditoriu, și-a atins scopul, a fost 
o adevăra-tă lecție de viață pen
tru toți.- c,ei prezenți și mai ales 
pentru cei mai puțin vîrstnici. Să npj pU. 

păi run- 
au

ce au fost 
Alcoolul.

✓

dezvăluite atunci este

★
tînăr dintre acuzații

'2 încercăm să cîștigăm și 
A țină experiență de viață
7 zînd în problemele care
< dezbătute cu acest prilej. 
\ Trebuie să spunem de
2 cep ut că în procesul de 
\ bud S.N.G nu se judecau numai
< patru tineri care au avut grave 
/ manifestări de huliganism, ci 
$ erau cinci inculpați, iar ultimul,
< deși nu se afla pe banca acuza- 
2 ților,' a fost aspru condamnat.
> Acest acuzat care poartă în bună 
\ măsură fina pentru toate relele

fost

la 
la

în- 
clu-

Cel mai 
acestui proces, Ghețu Marin, era 
minor, avea șaptesprezece ani 
neîmpliniți. E din comuna Ur- 
leasca, raionul Brăila, și părinții' 
lui sînt colectiviști. Cînd l-a tri
mis la oraș să învețe, asemenea 
frațijor săi mai mari, o meserie, 
tatăl său l-a sfătuit, să meargă 
întotdeauna, în ciuda oricăror pie
dici și ispite, pe drumul drept. 
Nu-i ușor însă să ții drumul 
drept. Ghețu Marin a început sa 
lucreze la o întreprindere din 
Brăila dar la un timp, fără să-și 
vestească părințri, fără să ceară 
încuviințarea lor a plecat la Ga
lați, unde s-a angajat la Șantie
rele Navale. Venind să muncească 
la atelierul de tubulatură, a fost 
dat la cea mai bună echipă, a- 
ceea a lui Ciobotaru Mihai, 
unde avea prilej să-și însușească 
temeinic meseria, să-și făurească 
un viitor frumos. Tovarășii l-au 
îndrăgit repede pe acest tînăr cu 
păr bălai, vioi, înăltuț și suplu,

Nici nu vă închipuiți cît de ne
liniștit a fost utemistul loan Pi- 
taru, atunci cînd a luat condu
cerea brigăzii a XI-a. Fiindcă se 
gîndea : brigadă nouă, oameni 
noi, el nou (abia venit din arma
tă) — iar tractoare? Un singur 
U.T.O.S.; restul — I.A.R.-uri. 
Nici măcar un K-D. sau K.D.P. 
Și apoi, colac peste pupăză, veni 
o știre și mai și:,să răspundă 
chemării la întrecerea celor de la 
a X-a. N-am eu oameni și mașini 
pentru așa ceva, să mă mai lase-n 
pace, stărui un cuget descumpă
nit în mintea lui. Și cu toate a- 
cestea nu destăinui nimănui nimic. 
In schimb mereu il atrăgeau cău
tăturile iscoditoare ale oamenilor 
di>n brigadă. Intr-o bună zi tăcu
tul de Constantin prinse mincă- 
rime la limbă :

— Ce atîta teama, că doar sîn
tem oameni în toată firea și 
tractoarele de noi depind. Zău, 
că mare ți-e pozna și cu tine — 
îl împunse cu vorba pe tînărul 
șef de brigadă. Haidem să ne 
alăturăm, pînă mai e vreme, că 
altminteri rămînem de rîsul lu
mii.

Spusele tractoristului nu-i prea 
erau pe potrivă. întrecerea cu a 
X-a nu-i de nasul lor. Și uite, ei 
n-au nici o teamă.

— Omul să-și aleagă toaie mă
surat și să nu se întindă mai mult 
decît îi e țolul. Nu că m-aș îm
potrivi întrecerii, dar nu mi-e în 
fire să-mi pun capul sănătos sub 
evanghelie. Ei să mustăcească pe 
seama noastră, iar alții să ne 
arate cu degetul. De ce s-ar face 
haz de slăbiciunea noastră, nu-

mai pentru că vor ei să se întîm- 
ple așa ?

— N-ai grijă că roata-i rotun
dă, sări un alt tractorist cu gura. 
Oameni sînt ei. oameni sîntem și 
noi, doar nu ne curge apă în vine. 
Nici o încercare n-are supărare.

Tăcutul Țăruș a rămas tot slab 
la vorbire, așa cum îl aflase; dai 
cu tunul lingă el și-i gata să 
nu-ți răspundă o vorbă, dar n-a 
fost zi în campania de vară în 
care să nu fi dat cîte două nor
me și chiar mai mult. Pentru 
munca lui, stațiunea i-a dat bă- 
nișori frumoși. Numai în luna au
gust a ridicat 2.300 lei.

Realizările brigăzii creșteau vă* 
zînd cu ochii. Dar nici cei de la 
a X-a nu stăteau cu miinile în 
șolduri. Conducerea S.M.T.-ului 
Frumușica le asigurase nu numai 
hrană bună, dar și tot ce le făcea 
trebuință pentru a munci nestin
gheriți. Și atunci cum să nu mun
cești cu sîrg? S.M.T.-ul s-a 
dicat în campania de vară la 
velul stațiunilor fruntașe din 
giune, iar prima brigadă 
S.M.T. cu 130 procente față 
plan a fost .tocmai brigada 
XI-a, condusă de loan Piiaru. _ 
te ții apoi bucurie pe brigadă

ri- 
ni- 
re- 
pe 
de 

a 
Să 

„ - . - o _ier
că are oameni de încredere, bucu
rie pe Constantin Țăruș, Constan
tin AAursa, Anton Bogetu, Aurel 
Zamfir și Dumitru Savin, care 
laolaltă alcătuiesc brigada frun
tașă. Dar lauda nu trece niciodată 
hotarul brigăzii. Ori cum, cînd în
trecerea continuă (și s-ar putea 
spune că odată cu începerea cam
paniei de toamnă e în toi) nu-i 
chiar nimerită lauda. Apoi cei

de la a X-a sînt piperați rău 
de tot, vor cu orice chip ca de 
data asta să iasă ei deasupra. 
Ușor nu vor să cedeze nici cei 
de la a Xl-a. Suprafața pe care 
trebuie s-o are și s-o însămînțeze 
în toamna aceasta, tot cu același 
număr de oameni și tot cu ceie 
patru tractoare, trece de 560 hec
tare. Asta i-a pus și mai mult pe 
ginduri, pentru că vremea se a- 
rată încă de pe acum friguroasă 
și schimbătoare. Dar de aici s-a 
născut o idee interesantă. Cons
tantin Țăruș are pe U.T.O.S.-ul sau 
pe elevul Etfade, băiat harnic și 
stăruitor. Pentru asta șeful de bri
gadă se bizuie pe el și i-a dat 
tractorul pe mină să are el ziua, 
iar Țăruș, noaptea. Nu sint oa
meni, că ar face schimburi și pe 
celelalte tractoare.

In ajutorul celor de la a XI-a 
a venit și „nea Costică**, un bă
iat tinerel ca și ei, din satul Ar
man, unde în prezent este insta
lată. brigada.

— Ma, nea Costică — 1-a spus 
înțr-o zi șeful de brigadă. Fă-ți 
cale pe la sătenii tăi și sfătu- 
iește-te cu ei, poate s-or hotărî 
să-și alăture locurile că tare-i 
peste mină să pornim cu tracto
rul din tarla în tarla.

Și din truda lui „nea Costică", 
precum și a mecanizatorilor, a ră
sărit o întovărășire noua .Pămîn- 
tul întovărășiților a fost,și însă- 
mînțat cel _ djntîi. Suprafața pla
nificată brigăzii,- în campania de 
toamnă s-a împuținat cu cele 60 
hectare arate și însămînțate pînă 
acum. Totuși,^ pînă acum nimeni 
n-ar cuteza să numească pe cîști- 
gătorii întrecerii.

PETRE LUNGU

/ / / /

: dar destul de puternic. Fiecare 
întrecea să-l învețe cîte ceva, 
se strădyia să lucreze bine și 
părea că toate sînt cum nu 
poate mai la locul lor.

Intr-o dimineață însă, cînd 
sunat sirena, Ghețu Marin nu a 

[• fost văzut la bancul de lucru și 
n-a mai apărut în atelier toată 
ziua. Așa a început el să lip
sească destul de des, cîte o zi, 
două, și cînd era întrebat ceva 
r.ăspiolea furios: „treaba mea !“, 
cîteodată sărea chiar la ceartă. 
Și în unele zile tcînd venea la 
lucru, era obosit', avea cear
căne vinete la ochi, umbla de colo 
pînă colo prin atelier, îi cădeau 
sculele din mînă, mai mult pier
dea timpul decît muncea. Trebu
rile au mai mers așa pînă într-o 
zi cînd Ghețu s-a transferat din 
nou la Brăila, el știe cum, tot 
fără să spună ceva părinților săi.

Tovarășii de muncă se mirau 
de schimbarea ce-o vedeau la 
Ghețu și nu puteau să și-o ex
plice. Ei nu aveau de unde să 
știe că în calea acestuia apăruse 
un individ decăzut, numit Antohi, 
care avea o influență dăunătoare

se 
el 
se 
se

asupra lui, 
inconștient 
cirea ce avea să i se 
De aceea au și fo-st atît de ul'uiți 
aflînd despre ce’.e petrecute în 
seara de 14 ianuarie.

★
Se poate spune că, în general, 

ziua-de 14 ianuarie a început des
tul de bine pentru Ghețu și dacă 
acesta air fi avut stăpînire de 
sine și puțină prevedere, ar fi 
sfîrșit fot astfel. Venise de la 
Brăila și dormise la căminul 
șantierelor, apoi plecase la admi
nistrație unde avea de luat un rest 
de salariu. După masă a făcut lu
crul cel mai firesc pentru vîrsta 
lui: s-a întîlnit cu o fată și a 
mers cu ea la cinematograf. Sea
ra a condus-o acasă, unde au mai 
stat puțin de vorbă în poartă și 
apoi, luîndu-și rămas bun, a ple
cat. In centrul orașului s-a în
tîlnit cu cîțiva băieți printre care 
Antohi Andrei și Mihalache 
Gheorghe. La îndemnul lor a 
mers cu ei la restaurantul „Pru
tul** unde s-au pus pe băut. A- 
ceasta avea să-l coste scump.

care — conștient sau
— pregătea nenoro- 

întîmple.

Tîrziu, cînd au plecat de acolo, 
capul îi atîrna greu lui Ghețu și-l 
apăsa ca și cînd ar fi fost .strîns 
în niște cercuri de fier, picioarele 
se lăsau anevoie purtate înainte, 
limba i se încleiase în gură și 
auzea totul ca prin niște ghemo
toace de vată puse în urechi. 
A plecat totuși — 
băieți spre un 
ral unde aveau de

cu 
cămin

--- ------- ><1 
danseze, iar pe drum se legau 
de trecători, bruscîhdu-i și înju- 
rîndu-i. Mergînd astfel, de-abia 
ținîndu-se de gru,p, Ghețu s-a 

deodată strîns puternic de 
mînă și a auzit o vece șuierătoare: 
”^.«’1 ra.det> ca altfel e arișca de 
voi * Destul de greu a priceput 
ca Antohi îi îndemna pe el și pe 
încă un băiat să atace un tînăr 
care mergea, nebănuind nim'c, pe 
trotuarul învecinat. Cînd a în
țeles aceasta s-a speriat și a lua
t-o la fugă. Era însă beat de-a bi- 
nelea și nu putea fugi repede.

Așa se face că a fost ajuns din 
urmă de Antohi, care I-a amenin
țat din nou și, dîndu-i cuțitul său, 
i-a asmuțit pe cei doi asupra 
băiatului ce se îndepărtase des
tul de mult zicfndu-le că și 

bătut pe el „odată**. 
Zăpăciți, speriați, furioși nu pe 
cel urmărit cît pe neputința . lor 
de a se opune celui care-i îndem- 

la rău, nedîndu-și limpede
B. DUMITRESCU

de
n.a

(Continuare In pag. 2-a)



Fabrică de încălfăminte 
feudă a bunului plac

(Urmare din pag. l-a) cît în trecut, clubul oferă largi po- 
. — sibiîităti pentru folosirea timpului

țte la alta, Alexandru Georgescu. jjber. Căminele pot deveni model, 
frezor, îndeplinește de multe ort Multe depind de tineri, de atitu- 
munci necatificate. ■■ • —..........................

GESTURI BRUTALE
Atitudinea de dispreț față 

tineret se manifestă și prin ges
turile de violență folosite cu ne
rușinare de maistrul principal 
Dumitru Ion, de Băluță Iulian — 
mecanic șef, și chiar de directorul 
Gheorghe Gheotghe. Acest lucru 
îl pot confirma nu numai tinerii 
Dinu Constantin și Lungu Nico
lae ci și a-lți muncitori care au 
făcut cunoștință cu ele.

In ceea ce-1 privește, inginerul 
șef Gross Marcel are atitudini ne
demne față de tinerele munci
toare.

Dacă în trecut meseria 
dacă ucenicii erau bătuți 
siți la diverse corvezi, acum, în 
consfătuirea organizată de comi
tetul U.T.M., cind a fost vorba 
să se discute felul cum sînt res 
pectate drepturile legale are tine 
retului unii vorbitori printre care 
și Dumitru Ion, criticați, au făcut

de

se fura, 
și foto-

In fuga... compasuluinerespectate

Mîine se deschide Slptimtna Teatrelor 
de păpuși din regiuni —

dinea lor față de bunurile obșteș
ti. Comitetul organizației de bază 
U.T.M,, comitetele de cămin tre
buie să combată atitudinea celor 
oare folosesc lenjeria... pentru 
lustruitul pantofilor.

Partidul a încredințat U.T.M 
sarcina de a educa tineretul 
Prea puține lucruri s-au făcut în 
fabrică în această direcție. Comi
tetul U.T.M. (secretar tov To- 
pală Ion) nu s-a preocupat de 
problemele care frămîntă tinere
tul, deși le cunoștea. Nu este su
ficient să trasezi din cind In 
cînd sarcini. Lipsa controlului a 
făcut ca treburile să se amine a- 
desea de pe o zi pe alta, ca pină 
la urmă să nu fie îndeplinite.

Lipsa de coeziune și unitate de 
acțiune din cadrul comitatului 
U.T.M are ca urmare indiscipli
nă în rîndul tinerilor, inactivitate 
totală a posturilor utemiste 
control

Comitetul raional U.T.M

de

Dispoziții
In registrul de evidență al 

biroului de reclamațti și 
Sezisări al Sfatului Popular 
regional Timișoara figurează 
peste 2000 de adrese trimise 
de către oamenii muncii din 
satele și orașele regiunii Răs
foind registrul mai sus amin
tit. vei afla Că din numărul 
total al sezisărilor primite în 
acest an au fost rezolvate cir 
ca 50 la sută Numai direcția 
agricolă regională are peste 
100 de sezisări nerezolvate 
Un număr de 42 de sezisări 
poartă date din primele luni 
ale acestui an. Direcția preve
deri sociale are 38 de sezisări 
nerezolvate De asemenea sînt 
unele sfaturi populare raiona
le cum ar fi Gătaia, Oravița, 
Orșova, Caransebeș și Lugoj 
care nu răspund cu lunile la 
sezisările trimise spre rezol
vare. Un număr destul de 
mare de sezisări nu-șl găsesc 
rezolvarea cu toate că se fac 
nenumărate reveniri pentru a 
fl soluționate tn termenele 
prevăzute. In acest sens, Sfa
tul Popular al raionului Gă
taia ocupă locul întil lată un 
singur exemplu La începutul 
lunii aprilie, țăranul muncitor 
Petre Balcu din comuna Sinet, 
a trimis sfatului popular o 
scrisoare în câre sezisa faptul 
că nu are sâmînți îndeajuns 
pentru a-și însămînța ogorul 
Direcția agricolă regională, 
căreia i s-a încredințat aceas
tă sezisare, a trimis 
agricole a raionului 
sezlsarea cu indicația 
rezolva cît se poate 
gent Nu se știe în ce

Popular al raionului Gătaia 
n-a răspuns nici la sezisare șl 
nici la revenirile sfatului popu
lar regional din 29 mâi, 29 iu
nie și 13 iulie

O alta sezisară, a locuitori
lor din comuna Oțelu Roșu 
raionul Caransebeș, care au

Prezint cu acest prilej pe 
tovarășul Dragu Buricescu. 
Este pontator alimentator la 
brigada a S-a, de la S.M.T.- 
Hagieni.

Se spune despre Dragu Bu
ricescu că-i unul dintre cei 
care se „descurcă" cu destulă 
dibăcie tn problemele muncii 
sale Posedind acel .simț" al 
conservării, nu-i place să-și 
irosească forțele pentru lucruri 
pe care le găsește ..nepracti
ce" De pildă, de ce să se 
omoare cu firea pentru ca si 
tină zilnic o evidentă exactă a 
consumului, de motorină oe 
fiecare tractor cind — asa 
cum crede el — este mai sim
plu să treacă aceste cantităti 
din ochi șl după vtrsta tracto
ristului? La cei tn etate, din 
respect, mai mult; la cei ti
neri. din „prietenie", mai pu
țin.

lată că într-o zi. mă dusei 
la el, supărat foc. Nu-mi tre
cuse tn situația decadală ci 
desmiriștisem un teren de 
peste 5 hectare. Pontatorul 
dădu din umeri și zise ca să 
mă înfrunte:

— Unde mă, 
mirlștit ? tn ce 
știu nimic t

Aceasta mă
rău. iar pontatorul 
mă împace, zicln- 
dU-ml:

furat terenul tot nu l-a măsu
rat.

Altădată, tractoriștii și-au 
manifestat nemulfumirea pen
tru că pontatorul alimentator 
nu le-a măsurat cu exactitate 
terenul pe care-l muncesc. 
Așa s-a tntlmplat și cu trac
toristul Constantin Pislaru. Ii 
trecuse tn situația decadală cu 
vreo două compasuri mai pu
țin și asta pentru că pontațo- 
rul măsurdse terenul în fuga., 
compasului. Cind acesta ti re
proșa. că nu-l de acord cum 
l s-a făcut 
lui. Dragu 
blînzi:

— Stai.
oțărî așa! Trec și celelalte J 
compasuri, <?

Se pare că pontatorulul aii- 
mentutor al brigăzii a d-a de x 
la S M.T -Hagieni. regiunea p 
Constanta, ti place mai mult y 
să stea la vagonul dormitor > 
decît să meargă pe teren șt Ă 
să-și îndeplinească conștiin- Q 
Cios sarcinile sale. Conducerea J 
S.MT.-ului trebuie sd nu-i Q 
mai tolereze asemenea metode C

Mioara Cremene

Un teatru de carton, o cir pil 
tn loc de cortină, ctțiva adori 
cit pumnul, și degetele păpușa
rului — iată recuzita plină de 
farmec a unei arte miiena'.-. In 
decursul veacurilor, in teatru. 
frt arta de reprezentație „mare", 
multe s-au schimbat; scenă, 
concepție de ioc a actorilor, pu
blic. Spectacolele cu pă
puși . au rămas în esență 
aceleași. De la vidusaka 
(certărețul) — străve
chea marionetă india
nă — la Petriișka sau 
Vasilăche, deosebirile — 
in ciuda depărtării în 
timp și spațiu — sini 
aproape neînsemnate: a- 
ceeași expresie comica 
a păpușii, același joc și 
text pline de un umoi. 
caracteristic omului di'i 
popor, inspirat din reali 
tățile înconjurătoare. Cu 
mijloace simple dar eter 
ne știe sd vrăjească pă 
pușarul

Cum anume? tn ce 
constă in fond arta pă 
pușerească? 
iată că, deși 
asemănări la prima ve
dere, nu există o înrudi
re directă între teatrul 
mare și cel cu mario
nete. Mai curind, arta 
păpușarilor se apropie de 
cea a mimilor și ă Co
mediei dell'Arte atît de 
iubite de publicul larg. 
Adică de măiestria ace
lor actori, .... 
cbperindu-și fața cu o mască 
reprezentind o expresie 
filtă — Ca a păpușii — reușesc 
să se exprime totuși prin plas
ticitatea trupului, a mișcării.

Și cu aceasta ajungem 'la de
finiția păpușarului. Păpușarul 
nu este altceva decît tot un mim, 
care — duclnd arfa la extrem— 
reușește să se exprime doar prin 
suplețea degetelor.

Cit de mult a fost șl este iu
bit teatrul de păpuși de către 
marele public. în care intră în
totdeauna un număr însemnat 
de copii, nu e nevoie să poves
tim. Și desigur că influența sa 
e dintre cele mal puternice. Pă
pușarul, cu teatrul său mobil, 
călătorea cu ușurință, ducind 
pretutindeni, In piețe și btlciuri
— căci numai acolo era înțeles
— cuvintul său.

Goethe amintește undeva în- 
riurirea pe care au avut-o a- 
supra sa și a creației sale aceste 
spectacole ale copilăriei.

Așadar e întru totul firesc 
ca arta lui Vasilache și a con
fraților săi să înflorească as
tăzi din plin tn acele țări In 
care marele public și-a impus 
gustul său. Mai vii decît aricind, 
prin măiestria unui Trnka sau 
Obratzov, păpușile au străbătut 
și la noi in țară un drum stră
lucit. Fără să abandoneze stră
vechea datină de a baie drumu
rile cu teatrul de carton, păpu
șarii au căpătat totuși case ale

................. i i r

lor, tn care tșt ețercită șl tșl 
perfecționează măiestria. Cele 
aproape 20 de teatre de păpuși 
din țară au scos la iveală mt- 
nuitori-mimi ai miinii și ai de
getelor deosebiți ca sensibilitate 
și talent, —

Zilele acestea ei se vor in
itial șl se vor tntrece la Bucu-

specifice ce fel de

măsurarea 
Buricescu

terenu- 
ll Im-

măi frate, nu tea se pune capăt unor 
atitudini fată de re- 
cererilor oamenilor 
președintele Sfatului 
regional Timișoara, 
Ion Beldeanu, a dat

tre- 
C0-

T.M din întreprinde
re nu după numărul ședințelor 
ținute, ci prin prisma rezul
tatelor obținute 
de fiecare

IN LOC
După cum 

rea întreprinderii nu 
ioc străină de stările de fapt exis
tente. Măsuri însă nu s-au luat. 
Producția nu se desfășoară in mod 
ritmic; se fac exhibiții contabile 
pentru a se atinge sarcina de re
ducere a prețului de cost ; s-a a- 
juns ca în primul semestru bene
ficiul planificat să nu fie reali
zat cu 1.084 000 lei.

Consfătuirea organizată de co
mitetul UT.M., deși considerată 
„unică" ca spirit critic în între
prindere, în ceea ce priveș
te curajul și combativitatea 
a avut totuși șcăderi. Mulți 
tineri și maiștri n-au ridicat la 
discuții probleme arzătoare și 
n-au făcut propuneri. Cu toate 
aceste scăderi, abordarea unora 
din probleme marchează un, în
ceput care nu trebuie abandonat

Conducerea Ministerului In
dustriei Ușoare e necesar să a 
na-lizeze rără întîrziere situația 
din întreprinderea „Flacăra Roșie" 
șl să la asemenea măsuri care 
să taie de la rădăcină răul. Nu
mai în acest fel întreprinderea 
va reuși să ocupe un loc de frun
te în întrecerea socialistă.

ți Muiitiiiu tun, li iLiuațt, ou tfluui . , .
uz într-un fel puțin recomandabil °u*e. s.a .aP1rrCMZeJac,lvl,a ea- 
de evocarea acestui trecut mitetuiui U T.M^din, intrepri

La această fabrică se mai in 
tîmplă ca și dorința de învă
țătură a tinerilor să găsească o- 
preliști Mihailovici Jeana, tinără 
muncitoare, s-a înscris la un curs 
seral, dar pentru că face parte 
din echipa de dansuri a fabricii 
și nu mai poate participa la repe
tiții, a fost chemată la... secția 
cadre. Aici președintele comitetu 
lui de întreprindere — Hie Mihai 
— și șeful serviciului de cadre — 
Constantin Dumitru — i-au pus 
citeva întrebări printre care: „Ce 
folos are intreprinderea că tu în
veți ?“ „Dacă te vom muta 
schimbul II. cum ai să mai 
mezi școala ?" lată dar cum 
respectă la fabrica „Flacăra Ro
șie" dorința tinerilor de a învăța.

NU EXISTA PĂDURE 
FARA USCATURI

Ar fi o greșeală să ne închi
puim că în întreprindere nu mai 
există încă și tineri necivilizați, 
leneși, chiulangii, unele elemente 
care se îndeletnicesc cu lucruri 
necinstite. Despre Brătescu Con
stantin, Murgiu Dimcea, Bucur 
Filofteia, Sultănoiu Geta, Stancu 
loan — indisciplinați — s-a dis
cutat mult în consfătuire

S-au făcut eforturi apreciabile 
în multe direcții. Căminele au 
fost reamenajate și înzestrate cu 
mobilier nou, masa la cantină 
este cu mult mai substanțială de-

îri producție 
tînăr.

DE CONCLUZII
s-a văzut, conduce- 

este de-

în 
ur
se

secției 
Gătaia 
de a o 
de Ur

........ .. __ ... ... .. măsură 
a fost satisfăcută cererea lui 
Petre Balcu deoarece Sfatul

Stăpînii crestelor
Vînătorul de munte trebuie 

să știe să escaladeze și muntele 
cel mal prăpăstios.

cerut la 21 februarie să se 
ia măsuri pentru a se preîn- 
timpina o eventuală inundație 
din pricina ploilor, a fost re
zolvată după multe Insistente 
și adrese, într-un mod cu to
tul formal. Sfatul Popular al 
raionului Caransebeș a răs
puns abia la 19 mal că au 
fost luate unele măsuri, dar 
fără să 
măsuri

Pentru 
astfel de 
zolvarea 
muncii. 
Popular 
tovarășul
o dispoziție prin care orga
nele sfaturilor populare raio
nale și Comunale sint obligate 
ca in termen de 48 ore și res 
pectiv 24 de ore să comunice 
măsurile care au fost luate 
in ceea ce privește sezisările 
nerezolvate.

Această dispoziție Continuă 
a fi însă nerespectată, iar în 
fruntea celor care n-o aplică 
se află tot tovarășii de la Sfa
tul Popular al raionului Gă
taia.

Este cazul ca, în fine, acei 
președinți ai sfaturilor popu
lare raionale, precum și unii 
șefi ai direcțiilor sfatului popu
lar regional, printre care tre
buie să fie menționat în mod 
special tovarășul Radu Da
masc, secretar al sfatului 
popular regional, să acorde 
întreaga 
zisărilor 
Este de 
se revizuiască întreg sistemul 
de muncă al biroului reclama- 
țli și sezisări al Sfatului 
Popular regional Timișoara.

GABRIEL 1ONESCU

unde-ai des- 
ioc ? Eu nu

Pdră indip 
cu multe

tnfurie mai 
încercă

zici
de la mine, 2.5 
hectare I

Dar nici aceasta 
nu mă mulțumi.

— Cum. vrei mai 
mult? furi tu ci 
ai desmiriștit la 40 
de km, de aici, de la 
vagonul dormitor '<

— Jur. răspunsei 
indignat peste mă
sură de purtarea 
pontatorulul.

— Jură atunci 
hotărî supărat 
Dragu.

Și am jurat, iar pontatorul 
mi-a trecut cinci hectare In 
situația decadală. Dar de mă-

care, a-

<Jn personaj din spectacolul „Aven
turile lui Tom și Huck" prezentat 
de Teatrul de păpuși din Craiova.

veșnic

atenție rezolvării se- 
oamenilor muncii 

asemenea necesar să

care pricinuiesc necazuri tine
rilor tractoriști.

Corespondent 
NICOLAE VILCEA

★

Corespondent MARIUS PENCOVICI

...Coman Gheorghe, președintele coopera
tivei din Cislău, regiunea Ploești, a dat dis
poziția ca becurile de lanternă să nu se 
vindă decît in cazul cind cumpărătorul Ia 
întreaga lanternă ?

Corespondent A. ȘTEFANESCU

...Autobusul I.R.T.A. care circulă pe tra
seul Buzău—Orașul Stalin este așteptat in 
diferite stații cîte 4—5 ore ?

...I.C.S. „Combustibilul* din Giurgiu li
vrează lemne netăiate cumpărătorilor, deși 
aceștia plătesc lemnele ca fiind tăiate ?

Corespondent ȘTEFAN AURELIAN

...Cooperativa din comuna Buchln, raionul 
Caransebeș, nu este aprovizionată cu petrol, 
chibrituri și alte produse de uz casnic ?

Corespondent VICHENTE HAMAT
...Cantonierul de la cantonul nr. 13 A Vo

luntari a băut în timpul serviciului in ziua 
de 16 septembrie a.c. ?

Corespondent MIHAI ENACHE

(Urmare din pag. l-a) 

seama ce fac, Ghețu și cu celă
lalt l-au oprit într-un loc întune
cos pe Buzatu Zamfir și l-au lo
vit puternic ou cuțitele, rănin- 
du-1. Apoi s-au îndepărtat. Lui 
Ghețu i se făcuse rău de tot, îi 
venea să vomite, buzele îi tremu
rau, cădea și se ridica, iar sufle
tul îi fusese cuprins de o groază 
nelămurită. In pofida aburilor de 
alcool care-i frigeau creierii înce
puse să înțeleagă că făcuse un 
lucru foarte rău, care ar putea 
avea urmări deosebit de grave.

Ca prin ceață a văzut la vreo 
treizeci de metri mai înapoi pe 
Antohi care-1 urmărise îndea 
proape, privise foarte atent la 
ceea ce se întimplase și rânjea 
satisfăcut. Intr-un hal fără de hal, 
s-a îndepărtat și, ajuns la cămin, 
s-a trtntit într-un pat.

Peste cîtva timp Ghețu Marin a 
fost arestat de milițieni la Brăila

★
La procesul de care vorbeam 

s-a făcut auzită, pe bună drep 
tate, întrebarea dacă nu cumva 
acești tineri formau o bandă con
stituită cu scopul de a teroriza 
populația pașnică. S-a putui ve
dea însă limpede că nu era vorba 
de așa ceva, deoarece grupul de 
băieți nu premeditase atacurile 
săvîrșite, ba mai mult, tinerii 
mărturisiseră la interogatoriu că 
nici nu se cunoșteau bine între ei 
declarațiile lor abundau în ase 
menea fraze: „pe Antohi l-am în 
tîlnit întimplător și nici nu știam 
cum îl cheamă" ; „pe Spiță nu-l 
cunoșteam" ; „și cu încă unul nu 
știu cum îl cheamă" etc. Poate că 
dacă l-ați fi intrebat pe Ghețu 
„bine, dar totuși ce căutai tu în 
această adunătură ?“ el ar fi răs
puns că se alăturase grupului 
deoarece era prieten cu Antohi 
Să ne oprim puțin și să vedem în 
ce a constat această așa zisă 
„prietenie". înainte de aceasta 
însă să facem cunoștință ceva 
mai îndeaproape cu susnumitul 
Antohi Andrei Drept cea mai 
bună carte de vizită a lui ne va 
servi povestirea isprăvilor sale din 
serile de 14 și 16 ianuarie. După 
ce s-a despărțit de Ghețu, Antohi 
a plecat cu restul băiețiler spre

„Scînteia tineretului*' > 
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casa de cultură unde avea loc o 
reuniune tovărășească, dar n-au 
fost primiți la dans fiindcă nu a 
veau invitații. Atunci și-a îndem
nat tovarășii să înjure, să-i lo
vească pe tinerii ce controlau in
vitațiile, să spargă geamurile, ac
țiuni la care el a stat în frunte.

După aceea, Antohi împreună 
cu Mihalache Gheorghe și alții 
au plecat spre o nouă sală de 
dans dar s-au oprit la un colt 
unde s-au legat de niște cetățeni, 
despre care primul spunea, după 
obiceiul lui, că-i sînt dușmani, 
că l-au bătut pe el „odată". Mi
halache i-a dat un pumn lui Flo- 
rea Nicolae și a fugit după el să-l 
mai lovească, iar Antohi, Intr-un 
acces de furie sadică, i-a înjun
ghiat pe Dancu Vasile și 
acestuia, Dancu Paulina, 
du-i grav. In ziua de 16, 
s-a îmbătat iar și, după ce 
plimbat prin restaurantul „Mun
citorul" cu un cuțit în gură, așa 
cum văzuse probabil de mult în 
niște filme produse peste ocean 
pentru a perverti tineretul, a ple
cat, s-a legat de niște cetățeni ne- 
vinovați și i-a maltratat și pe 
aceia. Se înțelege că prinderea și 
pedepsirea exemplară — lucru 
care s-a petrecut întocmai — a 
unui asemenea element criminal 
era o imperioasă necesitate so
cială.

soția 
rănin- 
Antohi 

s-a

tor moral era, și a făcut ca toată 
vina să cadă asupra „prietenilor" 
săi declarând textual la anchetă : 
„Nu recunosc că am dat dispo
ziții lui Spiță și Ghețu să lo
vească pe Buzatu". Ca să ne ex
primăm într-un limbaj apropial 
de cel profesat de Antohi, putem 
spune că în loc să-l apere, să-l 
ajute în vreun fel, cum e de aș
teptat din partea unui prieten, el 
n-a făcut decît să-1 „înfunde" mai 
rău pe Ghețu.

Dar. în definitiv, ce înseamnă 
un prieten ? Oamenii socotesc 
prieten pe un om lingă care se 
simt bine, care le e drag, căruia 
pot să-i încredințeze tot ce îi fră- 
mîntă, în apropierea căruia au 
numai de cîștigat, deoarece nu
mai simpla lui prezență îi îmbo
gățește sufletește. Ce avea comun 
Ghețu cu Antohi ? Ghețu era un 
tînăr care de-abia intra în viață, 
căruia U.T.M.-ul trebuia să-i dea 
atttea și atîtea învățături, pe cînd 
Antohi era un huligan învechit în

Apoi, Antohi l-a introdus 
Ghețu într-o lume scîrboasă, care 
în societatea noastră este pe cale, 
de dispariție dar, înainte de a 
muri, se zvîrcolește cu furie, lu
mea interlopă, a vieții de apaș pe 
care-o idolatrizează in fel și chip 
literatura și arta decadentă. De 
bună seamă că lui Ghețu i-a fost ___ _ _____ , J|__________ _
silă de la început de limbajul sor- ritoare a luptelor poporului. Va- 
did folosit de noii lui prieteni. An- sile Roaită nu avea r"‘ —11- 
tohl zis Titi Cartoafă (care a mai 
su-ferit condamnări pentru furt și 
huliganism), și Mihalache zis Pîr
naie (care de asemenea a mai fost 
condamnat, fiind și exclus din 
U.T.M.), de poreclele lor dezgus
tătoare. El bănuia că în spatele 
acestora, 
suspecte 
„arișca" 
ascunde
cărui atingere îl înjosește, dar n-a 
avut tăria sufletească să se rupă, 
să fugă departe de ispita care-1 
chema spre o viață aparent ușoa-

asemenea încercări, are aseme
nea sarcini de onoare, de mare 
răspundere încredințate de partid. 
16 ani 1 Ce virată de aur I Cite 
se pot plănui și face la această 
vîrstă, ce forțe nebănuite cuprind 
sufletul unui tinăr la acești ani. 
Cind a făptuit eroica sa jertfă 
care l-a înscris in cartea nemu-

îndărătul unor cuvinte 
ca: „Șiș", „cuțitar", 

„ușcheală" și altele se 
ceva urît și murdar, a

mai mult; 
la ani apropiați de cei ai 
lui Ghețu, Arcadi Gaidar co
manda tn războiul civil îm
potriva contrarevoluției un regi
ment, iar Victor Hugo a scris în 
urma unui pariu (rod tot al unei 
năzdrăvănii tinerești) un roman 
celebru: „Bug Jargal". Iată numai 
citeva exemple despre cele ce se 
pot face la virata lui Ghețu, des
pre faptul că la 16—17 ani omul 
poate și trebuie să ceară mult de 
la viață și de la el insuși, are 
obligații de seamă față de tova
rășii lui. față de societatea care

■ n-avem nevoie să mergem atît de 
i departe. Dacă Ghețu era hotărât 
. să urmeze pilde bune n-avea decît 
: să învețe de la tovarășii lui de la 

Șantierele Navale Galați, să în
vețe de la Cocoș Costică, care, 
după ce o apucase pe un drum 
greșit, lipsea de la lucru, era pri
mul la bătaie dar ultimul la lucru, 
răspundea obraznic șefilor de e- 
chipă și care, ajutat de tovarășii 
săi, s-a îndreptat, a devenit un 
element disciplinat, muncește bine, 
depășește împreuna cu brigada sa 
norma de la 30 pînă la 100 la su
tă. Să învețe de la lacomi Gheor
ghe, care se îndepărta într-o vre
me de activitatea U.T.M. și 
care, pînă la urmă, a înțeles că 
în cadrul organizației noastre 
poate să capete o adevărată edu
cație și s-a schimbat, devenind 
responsabilul unei brigăzi de ti
neret ce-și depășește norma cu 
28 la sută, locțiitorul secretarului 
unui birou de organizație U.T.M.

✓ z / / /
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Dar. noi n-am povestit aceste 
isprăvi ale lui Antohi pentru a ne 
„distra" într-un fel asemănător cu 
lectura unui roman polițist, ci 
pentru a arăta o parte din aspec
tul moral al „prietenului" pe care 
și l-a găsit Ghețu și care a dat 
o cotitură atît de nenorocită vie
ții lui. Poate însă că istorisindu-i 
toate acestea iui Ghețu el ne-ar 
replica că intr-adevăr Antohi e 
un individ primejdios pentru cei
lalți. dar lui i-a fost prieten sin
cer, cu el s-a purtat bine. Este 
însă timpul să spunem lucrurilor 
pe nume și să-i răspundem lui 
Ghețu că Antohi nu i-a foșt prie
ten, ci dușman, un dușman din
tre cei mai răi. O primă dovadă. 
Deși el a fost acela care l-a for 
țat pe Ghețu să se lege de Bu 
zatu, l-a terorizat chiar, pîndin- 
du-1 de aproape, n-a vrut în nici 
un chip să-și ia parte de răspun 
dere pentru fapta lui Ghețu și a 
celuilalt, Spiță fon, ai cărei au-

rele. Cu ce l-a „îmbogățit" Antohi 
pe Ghețu?
l-a învățat să bea, a început 
să '
todic un sclav neputincios al al
coolului. iar ce-i aduce omului, 
tînărului alcoolul s-a văzut din 
plin cu acest prilej. Numai bău
tura i-a putut ameți într-o aseme
nea măsură pe Ghețu și pe celă
lalt băiat, le-a putut astfel pa
raliza judecata și voința, îneît să 
devină niște marionete în mîinile 
lui Antohi și să execute orbește 
ordinele lui criminale, deși între
zăreau că sînt pe cale de a face 
un lucru cît se poate de condam
nabil. Numai băutura a putut re
duce, aproape Ia zero, într-o clipă 
demnitatea omenească și spiritul 
de tovărășie al celor aflați în 
preajma lui Antohi, incit n-au 
avut puterea să se împotrivească 
cînd huliganul a atacat niște ce
tățeni liniștiți nu le-au luat apă
rarea, ci au reușit doar să fugă 
îngroziți.

In primul rind

facă din el în mod me-

ră, fără griji și fără opligații, cu 
beții, hoinăreli nocturne, scanda
luri și alte „distracții" ce i se pă
reau foarte îndrăznețe.

lată deci că Antohi, atrăgîndu-1 
spre un astfel de mod de trai, nu 
îi era nicidecum prieten lui Ghețu 
și altor tineri cu care se încon
jura.

★
Unii din cititorii acestor rân

duri, înduioșați poate de soarta 
eroului nostru principat, dornici 
să-i ia apărarea, ar putea găsi o 
lacună in argumentarea noastră și 
ne-ar putea imputa că Ghețu, dat 
fiind vîrsta lui fragedă, nu avea 
cum să bănuiască unde-l va duce 
„prietenia" cu Antohi. Acestora li 
se poate răspunde insă că, atunci 
cînd îți faci un prieten, trebuie 
să ții ochii bine deschiși fiindcă 
îți iei o mare răspundere acordin- 
du-i încrederea și dragostea ta. 
înaltul titlu de prieten al tău. A- 
poi, Ghețu nu era uri copil și se 
poate afirma că un tînăr de 16-17 
ani, la noi este mult mai matur 
decît aiurea fiindcă numai la 
noi tînăra generație trece prin

1-a crescut și educat, trebuie sa 
se gîndească cu atenție și cu spi
rit de prevedere la fiecare 
important pe care-1 .’__ i..
mul său.

Este vina lui Ghețu că 
înțeles și n-a prețuit fericirea de 
a trăi într-o țară unde tinerii nu 
șomează, unde tineretului I se 
deschid multe căi spre o viață 
demnă, civilizată. El a venit de 
la sat, dar n-a trebuit să alerge 
pe străzi cerșind un ban sau lus
truind pantofii bogătașilor — a- 
mintiți-vă filmele indiene „Doi 
acri de pămint". „Vagabondul", 
„Micul lustragiu" — ci a fost pri
mit la fabrică unde i s-a dat de 
lucru, i s-a dat posibilitatea să 
învețe o meserie, i se plătea chiar 
salariu. Și ce făcea el din toate 
acestea ? Le dădea cu piciorul, nu 
venea la lucru, nu se străduia să 
învețe meseria și-și pierdea zilele 
și nopțile bătînd străzile, legîn- 
du-se de trecători, îmbătîndu-se 
cu banii din leafă.

l-am oferit lui Ghețu exemplele 
lui Roaită, Gaidar, Hugo. Dar

la fiecare pas
1 face în dru-

de secție și viitor candidat de 
partid. Să învețe de la tov. loan 
Georgică. care a înțeles să-și fo
losească puterea și energia nu în 
acte de huliganism, ci în muncă, 
dovedind eroism, stingind, cu 
riscul de-a fi atins de flăcări, 
cu propria lui haină, incendiul 
care năpădise cabina unui re
morcher în construcție, lată pe 
cine urmează majoritatea zdrobi
toare a tinerilor noștri și nici de 
cum pe d-alde „Titi Cartoafă" și 
„Gică Pîrnaie".

Am arătat în ce constă vina lui 
Ghețu, care s-a înhăita,t într-o 
gașcă de bețivi și huligani, dar 
cred că este bine să privim ade
vărul în toate aspectele, să cău
tăm toate cauzele și toate solu
țiile ce pot servi apărării tinere
tului de înrâurirea stricătoare a 
moralei putrede. Una din cau
zele pentru care tinerii cad pradă 
apucăturilor urâte pomenite mai 
sus este faptul că mulți dintre ei 
nu știu cum să trăiască, cum să 
muncească și să petreacă, cum 
să-și folosească energia și entu
ziasmul și nu sînt ajutați destul

în această direcție. Factorul ho
tărâtor care trebuie să se ocupe 
de educarea tineretului. — orga
nizațiile U.T.M. — trebuie să-i 
învețe pe tineri nu numai 
cum să depășească normele 
și cum să înțeleagă politica in
ternațională, ci tot, tot ce e în 
legătură cu viața; trebuie să-i 
învețe cum să muncească, dar și 
cum să se îmbrace, cum să se 
poarte în societate, cum să-și 
cheltuiască salariul, cum să se 
distreze. Da. cum să se distreze, 
acest lucru nu e de mică impor
tanță. Dacă nu știu să se dis
treze civilizat, tinerii pot de
prinde obiceiuri rele care 
înveninează toată viața. 16-17 
ani este intr-adevăr o vîrstă 
cînd se 
dar totuși un tînăr este la acești 
ani destui de necopt, cu mintea 
și sufletul fragede, susceptibile 
de a primi și sămînța unor apu
cături urîte care pot prinde rădă
cini adinei.

Iată de ce este necesar să le 
arătăm acestor tineri, și mai ales 
minorilor, ce primejdii îi pasc și 
cum se pot feri de ele, trebuie să 
le arătăm cum să trăiască și să 
se distreze frumos și vesel.

Galațiul are azi, de pildă, un 
palat al culturii, un teatru de stat, 
un teatru de păpuși, un teatru de 
operetă și estradă, stadion, arene 
de box, cinematografe, parcuri, 
biblioteci, cerc literar, muzee, case 
de cultură etc, dar din păcate nu 
toate acestea sint folosite cum 
trebuie de către tineri. Ca să ape
lăm la o expresie figurată, putem 
spune că acum se poate respira 
în Galați, ca și în atîtea atle părți 
din țară, un aer mai bun, mai pur, 
mai bogat. Trebuie numai să ne 
lărgim plăminii ca să primim 
acest aer, trebuie ca aștiviștit 
utemișli să-i îndrepte pe tineri 
spre toate aceste mijloace plăcute, 
instructive și demne de petre
cere a timpului liber, trebuie să-i 
învețe să se folosească de ele. 
Dar din păcate planul de muncă 
al comitetului U.T.M. de la S.N.G., 
de pildă, prevede prea puține lu
cruri în legătură cu educarea mo
rală și recrearea tinerilor.

Și încă ceva. Ghețu a intrat în 
compania lui Antohi și a celor
lalți indivizi dubioși la Căminul 
Șantierelor Navale, unde poate 
pătrunde cine vrea și poate pleca

pot realiza

le

multe,

reștl tn cadrul Săptămînii Tea
trelor de păpuși din țară, 
sete pe care cele 13 teatre 
se string-la un ioc le vor 
zenta. sint tn marea lor majo
ritate originale sau dramatizări 
ale unor autori romtni. Și cu a- 
ceeași ocazie, viziontndu-se un 
număr însemnat de piese dife
rite, Cred că se va putea lua in 
discuție cu succes una din ma
rile probleme care preocupă in 
momentul de față oamenii tea
trului păpușeresc: cum anume 
trebuie să fie textul pus la dis
poziția mtnuitorului — sd Imite 
oare piesa pentru scena mare 
sau să se mulțumească a fi mai 
mult un scenariu mergînd pe 
specificul de mim al păpușii ?

Și o altă întrebare pe care 
și-o pun in timpul din urmă 
păpușarii — teatru doar pentru 
copii sau și pentru maturi ? Cu 
..Don Quicjiotte" și „Matei Gis- 
carul" două teatre tn limba ma
ghiară se prezintă publicului de 
oricare virstă. incercind să dea 
prin aceasta un răspuns. Istoria 
teatrului cu păpuși le dă fără 
îndoială dreptate. Dar vor reuși 
ele să se ridice la gradul de 
măiestrie care să capteze și să 
mulțumească pretențiile care au 
crescut ale spectatorilor maturi 
din zilele noastre ?

lată întrebări la care dacă se 
va răspunde, Săptămina Teatre
lor de păpuși va fi nu numai 
bogată tn satisfacții artistice 
dar și rodnică In Învățăminte 
și perspective. - \

■ ■ ■ ■ ■ ■ —
oricine, pohte petrece cît ‘ .timp 
vrea oricine, fără vreun conf.not, 
fără să dea vreo socoteală. Nu
mai așa se explică intrarea unpr 
oameni străini de întreprindere*., 
suspecți. în rândurile tinerilor 
muncitori care locuiesc Ia cămin. 
Dar nu numai atît. Tinerii munci
tori au la acel cămin condiții de 
trai foarte proaste, pe care zia
rul nostru le-a semnalat într-un 
articol apărut la data de 11 
august 1956. Direcțiunea în
treprinderii n-a luat nici pînă 
in prezent vreo măsură de în
dreptare. invocînd diferite mo- 
tive, și acest lucru este regre
tabil. Credem că tovarășii din 
conducerea S.N.G. n-au reflectat 
îndeajuns pe marginea procesu
lui care a avut loc la clubul în
treprinderii lor și n-au tras con
cluziile care se impuneau. Dar pot 
s-o facă acum.

★
Faptele comise de Ghețu și cei

lalți tineri care s-au dedat la hu- 
liganisme sint, fără îndoială, gra
ve. Judecind drept, tribunalul 

aspru pe acuzați, 
seama 

_---- „., i-a re
dus pedeapsa la jumătate, din- 
du-i posibilitate să reintre curind 
în viața de muncă, luptă și bucu
rii a tineretului nostru. In artico
lul de față mi-am arătat parerea 
despre aceste fapte. Dacă aș fi in 
locul cititorilor articolului, aș iua 
o foaie de hirtie și un toc și aș 
trimite o scrisoare pentru Ghe.u 
Marin la Penitenciarul din Galați. 
I-aș scrie astfel că am aflat des
pre greșelile lui și le condamn, 
dar știu că el și-a primit pedeap
sa și peste un timp oarecare va 
fi eliberat. L-aș sfătui să se gin- 
dească tot timpul la această ciipă 
supremă cînd va fi liber, să lup
te pentru a distruge definitiv 
soarta tristă pe care i-o hărăzise 
Antohi, in alianță cu alcoolul, 
pregatindu-se de pe acum pentru 
noua viață pe care o va începe. 
Sa nu nutrească ginduri de răz
bunare, să aibă tăria de a rezista 
influențelor rele ale unor indivizi 
care ar încerca să-1 corupă și să ■ 
se purifice sufletește. Lumea 
noastră, care construiește un trai 
mai bun, nu-l va alunga, îl va 
primi și-i va ajuta să-și croiască 
un drum drept, demn și frumos. 
Nu-i prea tîrziu pentru aceasta.

a pedepsit t:; — 
dar lui Ghețu, ținî-nd 
de faptul că e minor,

Ple
care 
pre
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Plenara C. C. al Partidului Comunist Chinez
PEKIN 29 (Agerpres). — China Nouă transmite i
La 28 septembrie 1956 a avut loc o plenară a Comitetului Cen* 

trai al Partidului Comunist Chinez ales la Congresul al VlII-lea pe 
întreaga Chină al Partidului Comunist Chinez.

Plenara a ale* ca președinte a! Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez pe Mao Țze-dun, far ca vicepreședinți ai C.C, al 
Partidului Comunist Chinez pe Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De și 
Cen Iun.

Plenara a ales ca secretar general al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez pe Den Siâo-Pîn.

Plenara a ales în Biroul Politic al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez pe: Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, Cen Iun, 
Den Siao-pin, Lin Blao, Lin Bo-(ziui, Dun Bi-u, Pin Cijen, Lo Jun- 
huan, Cen I, Li Fu-Ciun, Pin De-huai, Liu Bo-cen, He Lun și Li 
Siari-Nian.

Ca membri supleanți ai Biroului Politic al C.C. al Partidului Co
munist Chinez au fost aleși: Ulanfu, Cijan Ven-Tian, Lu Din-i, 
Cen Bo-da, Kan Șen șl Bo I-bo.

Plenara a ales în Comitetul Permanent al Biroului Politic al C.C.

al Partidului Comuniit Chinez pe: Mao Țze-dun, Liu Șao-țl, Ciu 
En-lai, Ciu De, Cen Iun și Den Si*o-pln.

Plenara a ales de asemenea secretariatul C.C. al Partidului Co
munist Chinez format din : Den Slao-pfn, Ptn CIJen, Van Țzla-eian. 
Tan Cijen-lin, Tan Cijen, Huan Ke-cen și Li Siue-fîn.

Ca membri supleant! al secretariatului C.C. al Partidului Comu
nist Chinez au fost aleși: Liu Lan-Tao, Ian Șan-kun șl Hu Țlao-mu.

Plenara a ales ca membri ai Comisiei Centrale a Controlului de 
Partid de pe Ungă "C.C. al Partidului Comunist Chinez pe: Van 
Țun-u, Van Vei-cijou, Van Vei-gan, Șuai Min-ți, Liu Ghe-pin, Liu 
Și-u, Liu Lan-tao, Li Sî-ln, Li Țu-li, Slao Hua, U Gai-ciji, Gao 
Ke-lln, Gao lan, Ma Min-fan. Cljan Dln-ccn, Dun Bi-u și Țian In.

Ca membri supleant! ai Comisiei Centrale a Controlului de Par
tid de pe lingă C.C. al Partidului Comunist Chinez au fost aleși: 
Van Han, Liu Tl-Jen, Li Țzin-in și Gun Țzi-jun.

Ca secretar al Comisiei Centrale a Controlului de Partid de pe 
lîngă C.C. al Partidului Comunist Chinez a fost ales la plenară 
Dun Bi-u, iar ca adjunct! ai săi ■— Liu Lan-tao, Slao Hua, Van 
Țun-u, Țian In si Liu Si-u.

Noi filme In codrul 
Lunii prieteniei 

romino'iovletice

A 7-a aniversare a constituirii R P. Chineze Convorbire la C. C. al P.C.U.S

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
prescurtat 
de A. B. 
C.C. al 

însărcinat 
al R. P.

La Moscova se editează (
„Ghidul țărilor lumii" [

Cu prilejul celui de al Vl-iea i 
Festival Mondial al Tineretu-^ 
lui și Studenfilor, tinerii redac- ( 
tori de la Editura de Stat pen- f 
tru Literatură Politică, pregă- j- 
tesc „Ghidul țărilor lumii". (

Cartea va cuprinde infor- ( 
mâții despre Moscova — ora- j 
șui festivalului, despre fiecare ( 
tară participantă la Festival ( 
despre festivalurile precedente j 
ale tineretului, un tablou cen- ( 
tralizator al rezultatelor obfi- ( 
nute la principalele discipline j 
sportive,programul celui de-al ( 
Vl-lea Festival Mondial al Ti- ( 
neretului și Studenților. !•

TASS transmite textul 
al cuvlntărilor rostite 
Aristov, secretar al 
P.C.U.S. și Cen Ciu, 
cu afaceri ad-interim ... ... _ . 
Chineze tn U.R.S.S. la ședința 
festivă, care a avut loc cu pri
lejul celei de a șaptea aniver
sări a constituirii R. P. Chi
neze :

Constituirea Republicii Popu
lare Chineze, a spus tov. Aristav,. 
este rezultatul luptei îndelungate 
și pline de abnegație a poporului 
chinez și a partidului său comu
nist, rezultatul victoriei marii re
voluții populare.

Congresul al VlII-lea al Par
tidului Comunist Chinez a făcut 
bilanțul transformărilor socialiste 
adînci înfăptuite de poporul chi
nez 1nir-o perioadă istorică neo
bișnuit de scurtă a spus A. B. 
Aristov în continuare.

După ce a vorbit despre proce. 
sul transformării socialiste a in
dustriei și comerțului capitalist, 
despre creșterea și dezvoltarea 
agriculturii și despre îmbunătăți
rea necontenită a situației mate
riale a poporului, A. B. Aristov a 
spus:

Realizările de seamă ale po. 
porului chinez în construirea so
cialismului, politica externă clar
văzătoare a guvernului chinez, la 
baza căreia se află lupta neconte
nită pentru o pace trainică și pen
tru prietenie intre popoare, au a- 
siguraț Republicii Populare Chi
neze un mare prestigiu și respec
tul profund din partea popoare
lor iubitoare de pace.

Vorbind despre prietenia de 
nezdruncinat dintre U.R.S.S. și 
R. P. Chineză A. B. Aristov a 
spus că Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Chineză sînt

țări surori, sînt țări care gîndesc 
la fel, amintind că relațiile fră
țești dintre cele două țări au fost 
consfințite prin tratatul istoric 
de prietenie, alianță și asistență 
mutuală încheiat în 1950.

Cen Ciu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Chineze în 
U.R.S.S., a mulțumit tuturor celor 
prezenti pentru faptul că stat a- 
lături de poporul chinez la acea
stă mare sărbătoare a lui.

Acum șapte ani — a spus el — 
poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez a 
răsturnat dominația reacționară a 
imperialismului, feudalismului și 
capitalismului birocratic și a creat 
Republica Populară Chineză; ime
diat după aceasta, el și-a îndrep
tat toate eforturile spre transfor
mări socialiste, spre construcția 
socialistă.

Cen Ciu a vorbit pe larg despre 
schimbările care au avut loc în 
industria, în agricultura și în 
cultura Chinei, despre marile 
transformări socialiste din tară.

Vorbind despre importanța Con
gresului al 8-lea al P.C. Chinez. 
Cen Ciu a spus: Congresul ne 
cheamă să învățăm de la Uniunea 
Sovietică care pășește în fruntea 
lagărului socialist și de la țările 
de democrație populară, să învă
țăm de Ia toate partidele frățești, 
de la popoarele tuturor tarilor. 
Aici trebuie subliniat că o sarcină 
imediată și nobilă a poporului 
chinez esfe întărirea și dezvolta
rea prieteniei dintre China și 
Uniunea Sovietică.

Cei prezenți au întîmpinat cu 
aplauze prelungite cuvintele de 
salut rostite de Cen Ciu în cins
tea prieteniei de nezdruncinat 
dintre popoarele Chinei și Uniunii 
Sovietice, în cinstea prieieniei și 
unității popoarelor din întreaga 
lume.

Lippe, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Norvegia, 
Randulpli Dalland, membru tn se
cretariatul C.C. al Partidului Co
munist din Norvegia șt Colburn 
Guvog, sedreiar al Comileiulul 
diș’.rictual al P.C. din Norvegia, 
din districtul Kirkenes.

Convorbirea între reprezentau.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 septem
brie a avut loc la CC. al P.C.U.S. 
o convorbire cu delegația Parti
dului Comunist din Norvegia 
care se află la Moscovă tutor.* 
cîndu-se dfn China.

La convorbire au luat parte 
M. A. Suslov, secretar al C.C. 
cretarCa^C:CP\rpPcTs°VEmri -,or douâ ^de frățești s-a 
Lăevlien, președintele Partidului desfășurat în spiritul prieteniei 
Comunist din Norvegia, Ju3t și al unei depline Înțelegeri.și al unei depline înțelegeri.

Vizita președinte’ui Tito în U.R.S.S.
SEVASTOPOL 29 (Agerpres). 

TASS transmite: La 29 septem
brie Iosip Broz-Tito, președinte'e 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, care se află la odihnă 
în Crimeea, precum și A. Ram 
kovici, vicepreședintele Vecei 
Federative Executive, D. Puțar, 
președintele Skupșcinei Populare 
a Republicii Populare Bosnia și 
Herțegovtoa, V. Miciunovlci, am
basadorul R.P.F. Iugoslavia în 
U.R.S.S., pu vizitat gollul Se
vastopol.

Oaspeții iugoslavi au fost în
soțiți de N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. I. Kiricenko, membru în Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S. și prim 
secretar al C.C. al. P.C. din 
Ucraina, L. I. Brejnev, secretar 
al C.C, al P,C.U.S., amiralul S. G. 
Gorșkov, comandantul suprem al

flotei maritime militare. A. A. 
Greciko, mareșal al Uniunii So
vietice, I. A. Serov, general de 
armată.

Oaspeții iugoslavi au fost in
vitați de către amiralul V. A. 
Kasatonov, comandantul flotei 
din Marea Neagră pe crucișăto
rul „Amiral Nahimov".

Amiralul V. A. Kacatonov, co
mandantul flotei din Marea Nea
gră, a oferit un prînz în cinstea 
președintelui R-P.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz-Tito, și a primului se 
cretar al C.C. al P.C.U.S. N. S. 
Hrușciov. N. S. Hrușciov și Iosip 
Broz-Tito au stat de vorbă cu 
marinarii și s-au fotografiat îm 
preună cu ei.

în momentul cînd președintele 
R.P.F. Iugoslavia a părăsit cruci 
șătorul s-au tras salve de salut.

„In apărarea suveranității și independenței 
Egiptului*

Declarația șahuîui Iranului

Solidari ctt nopoarele 
coloniale și dependente Plenara C. C.
MONTEVIDEO 29 (Ager- l 

preș). — TASS transmite: } 
Ziarul ..La Marcha" a publi- I 

cat o declarutie a federației j 
studenților din Uruguay care ( 
își exprimă solidaritatea cu i 
mișcarea de eliberare nai io-1 
nală a popoarelor coloniale și j 
dependente. Federafia declară 

( că sprijină lupta poporului al- 
[ gerian și condamnă cu hotă- 
f rire acțiunile autorităților en- 
(gieze in Cipru. „Noi, se spu- 
[ ne in declarație, sprijinim pe 
f deplin dreptul Egiptului de a 
f fi naționalizat Compania Ca- 
[ naiului de Suez... și ne oro- 
( nunfăm împotriva presiunii e- 
( conomice și politice pe care o 
j exercită Franfa și Anglia im- 
( potriva Egiptului. 
i 

(

Hotărirea Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria 

cu privire la colegiile 
de tineret

Ziarele centrale au publicat 
hotărtrea Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Un
garia cu privire la colegiile de 
tineret și educarea tineretului 
în spiritul comunist.

Sarcinile îmbunătățirii edu
cației socialiste a tineretului 
studios șt ale dezvoltării invă- 
tămintului public, se spune ta 
hotărlre. necesită transforma
rea treptată fi cu atenfie a că
minelor și internatelor de pe 
lingă institufiile de invătămint 
superior și școli medii, tn co
legii Această măsură este des
tinată să îmbunătățească tn 
mod radical educația socialis
tă a tineretului studios in spi
ritul colectivismului.

ROMA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luigi Lon
go. secretar general adjunct al 
Partidului Comunist Italian, a 
prezentat la plenara Comitetului 
Central al Partidului raportul 
„Pregătirile pentru cel de al 8-lea 
Congres national al partidului".

La Începutul raportului său 
Longo a subliniat că proiectul de 
teze pentru congres, elaborat de 
o comisie a Comitetului Central, 
își propune să dea un răspuns 
clar și precis la problemele noi 
pe care le pune în fa(a partidu
lui dezvoltarea situației interna
ționale și interne Longo a subli
niat că Congresul al XX-!ea al 
P.C.U.S. a pus în fata mișcării 
muncitorești și comuniste interna
ționale probleme de cea mai mare 
importantă.

Amintind despre condamnarea 
cultului personalității. Longo a 
declarat că deși s-au comis gre
șeli și a fost încălcată legalitatea 
socialistă și democrata sovietică 
și de partid, în U.R.S.S. nu s-a 
adus niciodată nici o știrbire ba
zelor orînduirii sovietice și reali
zărilor ei.

După aceea, Longo a analizat 
specificul situației economice și 
politice din Italia.

Trecind la problemele politicii 
externe, Longo a subliniat că 
în termenul cel mai scurt Italia 
trebuie să-și dobîndească din 
nou întreaga sa suveranitate na
țională,

Longo a consacrat ultima par
te a raportului său problemelor 
de partid.

Longo a anunțat că condu
cerea partidului propune ca cel 
de-al 8-lea Congres national al 
partidului să fie convocat peniru 
8 decembrie cu următoarea ordi
ne de zi: 1. Drumul Italiei spre 
socialism (raportor Palmiro To 
gliatti) ; 2. Modificarea statutu
lui ; 3. Alegerea Comitetului Cen- 
trai. Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ita
lian își continuă lucrările. La 
discuțiile pe marginea raportului 
lui Luigi Longo au participat 
Emilio Sereni, Mario Montagna- 
na, Giorgio Amendola, Pietro 
Secchia, Renato Bitossi și alți 
membri ai Comitetului Central.

TEHERAN 29 (Agerpres). — nului transmis de Agbalem, ma- 
TASS transmite : După cum rela
tează ziarul „Keihan” șeihul Ab- 
derrahman Tag. rectorul universi
tății musulmane „Al-Azhar" din 
Egipt, a adresat șefilor mai mul
tor state telegrame în care îi 
cheamă să sprijine Egiptul în 
problema Canalului de Suez. Zia
rele publică răspunsul șahului Ira-

reșalul Curții iraniene.
„Iranul, se spune in răspuns, se 

împotrivește cu hoiărîre folosirii 
forfei și depune toate eforturile 
pentru a apăra suveranitatea și 
independenta Egiptului atît timp 
cit guvernul egiptean va asigura 
libertatea trecerii tuturor navelor 
prin această mare cale internațio
nală".

Sesiunea Consiliului general al F.S.M
SOFIA 29 (Agerpres). — TASS 

transmite; La 29 septembrie, cea 
de a 8-a sesiune a Consiliului 
general al Federației Sindicale 
Mondiale a continuat discutarea 
rapoartelor lui Louis Saillant și 
Abdull Diallo. Vorbitorii au a- 
probat activitatea Federației Sin
dicale Mondiale.

Rafael Avrila, secretar gene
ral al Uniunii internaționale a 
Sindicatelor muncitorilor din 
transporturi, porturi și pescuit 
a vorbit despre avîntul mișcării 
greviste a feroviarilor, lucrători
lor din transportul auto și do
cherilor dintr-o serie de țări ca-

pitaliste din Europa și America.
Benoit Franchon. secretar ge

neral al Confederației Generale 
a Muncii din Franța a vorbit 
despre lupta muncitorilor fran
cezi pentru drepturile lor vitale. 
El a acordat de asemenea o 
mare atenție problemei luptei 
pentru unitatea mișcării sindi
cale internaționale.

Cu un mare interes a fost as
cultată cuvîntarea delegatului 
sovietic S. Muradov, președintele 
Consiliului republican al sindica
telor din " " 
a vorbit 
dicatelor

R.S.S. Turkmenă care 
despre activitatea sin. 
din Turkmenia.

Baletul Teatrului Mare din Moscova 
va face un turneu la Londra

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Mare, organizat pe bază de reci- 
TASS transmite:

Scrisoarea unui grup de repre
zentanți de seamă ai Teatrului 
Mare, publicată zilele trecute în 
ziarul „Izvestia" în legătură cu 
turneul acestui teatru la Londra, 
a provocat un viu răsunet în opi
nia publică engleză.

Pe adresa guvernului sovietic, a 
Ministerului Culturii al U.R.S.S., 
a direcției Teatrului Mare șl pe 
adresa unor actori ai acestui tea
tru au sosit numeroase scrisori 
din partea diferitelor organizații 
engleze, a unor deputați, precum 
și a unor persoane particulare. 
Printre scrisorile primite din par
tea unor organizații engleze, fi
gurează scrisorile comitetului 
pentru apărarea păcii din Anglia, 
a asociației pentru prietenia an- 
glo-sovietică, a Consiliului de di
recție al Teatrului „Covent Gar
den".

Toate aceste scrisori exprimă 
speranța că viitorul turneu la 
Londra al baletului Teatrului

procițate. va avea loc. In presa 
engleză slnt publicate numeroase 
comentarii care în majoritate se 
pronunță in favoarea turneului, 
apreciind aceasta ca un factor 
important al dezvoltării și întă
ririi continue a legăturilor cultu
rale anglo-sovietice. Toate aces
tea dovedesc că opinia publică 
din Anglia dorește în mod sincer 
să creeze o atmosferă favorabilă 
spectacolelor pe care le va da la 
Londra baletul Teatrului Mare.

La rîndul său organizația gu
vernamentală — Comitetul pen
tru relațiile cu U.R.S.S. de pe 
lingă Consiliul Britanic a trimis 
următorul răspuns la mesajul Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S. în 
legătură cu turneul la Londra al 
baletului Teatrului Mare.

„Comitetul pentru relațiile cu 
U.R.S.S. de pe lîngă Consiliul 
Britanic salută posibilitatea 
creată prin telegrama dvs. adre
sată d-lui Mathew, de a atenua 
temerile complect nefondate ale

trupei Teatrului Mare, în legă
tură cu atitudinea ce se va ma
nifesta față de aceasta în timpul 
turneului în Anglia.

Trupa Teatrului Mare poate fi 
încredințată că i se va acorda a- 
ceeași primire cordială ca și tu
turor artiștilor sovietici care au 
venit în Anglia sub auspiciile 
noastre. Ea va fi primită cu 
simpatie și se va bucura de toate 
libertățile tradiționale ale tutu 
ror celor sosiți în Anglia. Dorim 
foarte mult venirea acestei trupe.

Ministerul Culturii al U.R.S.S 
și direcția Teatrului Mare, dorind 
să contribuie prin toate mijloa 
cele la dezvoltarea cu succes a 
legăturilor culturale dintre popoa. 
rele Marii Britanii și Uniunii So
vietice, după ce s-a consultat cu 
colectivul trupei de balet al acestui 
teatru, au considerat că este po
sibil în aceste condiții să mear
gă în întîmpinarea dorințelor o- 
piniei publice engleze. Trupa de 
balet a teatrului va pleca zilele 
acestea la Londra.

I

CAIRO. — La 29 septembrie 
a fost semnat de către Kamal 
Ramzi Estino, ministrul Aprovi
zionării al -Egiptului și de S. S. 
Nikitin, reprezentantul comercial 
al U.R.S.S. în Egipt contractul 
cu privire la livrarea de către 
Uniunea Sovietică a 200.000 de 
tone de grîu Egiptului.

NEW YORK. - Următoarea 
ședință a Consiliului de Securi
tate în cadrul căreia va fi exa
minată problema Suezului a fost 
fixată pentru ziua de 5 octombrie, 
ora 15 (după ora New York-ului).

PARIS. — La 28 septembrie a 
intrat tn funcțiune centrala ato_- 
mo-electrică franceză construită 
la Marcoules.

NEW YORK. — Harvey Matu: 
sow, autorul cunoscutei 
„Martor mincinos" a fost 
damnat de tribunalul din 
York la cinci ani închisoare . 
tru depozițiile făcute la procesul 
intentat în anul 1952 unui grup 
de 13 fruntași comuniști.

NEW YORK. — Ministerul Jus
tiției al S.U.A. a făcut la 28 sep
tembrie un pas extrem de neobiș
nuit, propunînd Curții Supreme să 
trimeată spre rejudecare instanței 
inferioare procesul lui Steve Nel
son și al altor patru comuniști din 
Pittsburgh.

RIO DE JANEIRO. — Agen
ția France Presse anunță că pre
ședintele Braziliei, Juscelino Ku- 
bitschek, a semnat un decret pre- 
văzînd viitoarea transferare a ca
pitalei Braziliei pe un platou cen
tral al țării. Noua capitală se va 
numi „Brazilia".

PARIS. — La 28 septembrie a 
avut loc la Paris ședința consiliu-
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Tratative 

franco-vestgermane
BONN 29 (Agerpres).—TASS 

transmite: La 29 septembrie a 
sosit la Bonn pentru a duce tra
tative cu cancelarul Adenauer, 
Guy Mollet, președintele Consi
liului de Miniștri al Franței.

La tratative vor participa și 
miniștrii Afacerilor Externe ai 
celor două țări.

Presa anunță că tema discu
țiilor va fi problema Saarului., 
precum și un schimb de păreri 
cu privire la situația internațio
nală și în special în legătură cu 
iroblema Suezului.

Se anunță de asemenea că 
Adenauer intenționează să exa
mineze cu Guy Mollet planul 
său de creare a așa-numitei „Fe
derații europene". Ziarele scriu 
că după concepția autorilor ei, 
această „Federație europeană" 
trebuie să fie o formă politică 
de unificare a țărilor vest-euro- 
pene ca o complectare la Uni
unea militară și economică vest, 
europeană care există în prezent.

cărți 
con- 
New 
pen-

tn zilele tradljionalei Luni a 
prieteniei romtno-sovietlce, spec
tatorii bucureștenl vor putea vi
ziona In premieră noi producții 
valoroase ale studiourilor cine
matografice din Uniunea Sovie
tică.

Printre acestea slnt filmele ar
tistice „Cazul fruntașului Kocet- 
kov", „Muzică cu bucluc", „Cazul 
Rumeantev", „Volnifa", „Soarta 
toboșarului", „Fiul", „Doi căpi
tani", „Urme pe zăpadă", „Rude 
străine", „Bulevardul principal", 
„Intr-un magazin universal", 
„Mexicanul" și „Primul eșalon".

lntr-0 serie de orașe din fără 
va rula filmul sovietic „Dosa
rul 306".

In primele zile ale lunii octom
brie, pe ecranele cinematografe
lor din Capitală va avea loc pre
miera filmelor romînești .Aface
rea Protar", după piesa „Ultima 
oră" a lui Mihail Sebastian și 
„Fetita mincinoasă", producții ale 
studioului cinematografic „Bu
curești".

De asemenea vor rula tn pre
mieră cîteva producții ale studio- 
rilor cinematografice din fări de 
democrație populară. Astfel, tn 
București și tn provincie va fi 
prezentat filmul „Ernst Thălmann 
— conducătorul clasei sale", pro
ducție a cinematografiei din R.D. 
Germană și „Podl’.ale tn flăcări", 
o realizare a studiourilor polone
ze. tn fără vor mai rula filmele 
maghiare „Prăpastia", „Tranda
firii lui Allah" și „Salonul nr. 

precum și filmul „Suflete 
studiourilor

9", 
tari", o producție a 
din P.D. Germană.

Succese

•v

O oră cu conducătorii
municipalității din Belgrad

(Urmare din pag. l-a)

care In primul rînd trebuie să ser
vească tineretului: terenuri spor
tive, stadioane, centre de distrac- 
fie. Asemenea acțiuni pornesc, in 
general, din inițiativa tineretului. 
Comitetul Popular se va baza și 
în viitor pe acest ajutor al tine
retului, deoarece în orașul nostru 
sînt foarte mari necesitățile de 
obiective și spatii pentru copii și 
tineret. Nouă ne va trebui un șir 
de 10 ani ca să construim Ia Bel
grad tot ce poate contribui ca 
via(a tineretului și a copiilor să 
devină măi, veselă, ca să se îm
bunătățească foarte mult condițiile 
fizice șl sanitare ale tineretului.

Tineretul din Belgrad a arătat 
întotdeauna bunăvoință și capaci
tate de a ajuta orașul. Pot să 
adaug că membrii „Tineretului 
Popular" reprezintă cea mal ac
tivă șl mai vioaie categorie a 
locuitorilor orașului.

Interviul nostru se apropie de 
șfîrșit. Tovarășul Minici adresea
ză citeva rinduri tineretului 
bucureștean:

„Delegația noastră salută foarte 
călduros tineretul Bucureștiului șl 
ii dorește cele mai bune realizări 
la învățătură și în pregătirea 
lui, ca să poată clădi în țara sa, 
cu cit mai mult succes socialismul 
și viitorul său fericit".

...Minutarele ceasornicului s-au 
apropiat de ora 16. Știam că oas
peții noștri au un program încăr
cat de vizite. Așa tacit nu le-am 
răpit mai mult timp.

La capătul unui interval de o 
oră i-am părăsit pe oaspeții iugo
slavi cu sentimentul pe care îl ai 
eînd te desparți de vechi cunos- 
cuți.

Informații
Sîmbătă seara a avut loc tn 

sala Ateneului R.P.R. primul 
concert din stagiunea aceasta al 
Orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu" 
colectiv artistic emerit din 
R.P.R.

Ansamblul de ctntece și dan
suri C.F.R.-Giulești a oferit sîm
bătă seara în sala Dalles, un spec
tacol îrt cadrul căruia a prezentat 
programul pe care dansatorii, 
clntăiretii și instrumentiștii ansam
blului îl vor interpreta în turneul 
din Iran.

aîe sportivilor romîni 
peste hotare
Tenis de masă

au luat sflrșit 
din Paris cam- 

de 
au

Vineri noaptea 
in sala Coubertin 
pionatele europene de tenis 
masă pentru juniori la care 
participat sportivi din R. Cehoslo
vacă, Anglia, Țara Galilor, O- 
landa. R.P.R., R.F. Germană și 
Franfa. Un strălucit succes au 
obfinut cei patru reprezentanți ai 
(ării noastre, care au cucerit pri
mul loc în 4 din cele 5 probe des
fășurate. Tinerii jucători romîni 
au demonstrat o înaltă măiestrie 
sportivă fiind principalii prota
goniști ai acestor campionate.

Tn finala probei de simplu băr
bați, Gheorghe Cobirzan l-a în
vins cu 3—1 (21—17. 21—15 
22—24, 21—13) pe cel de-al doi
lea jucător romin Mihai Iscovici. 
Finala probei de simplu femei a

fost ctștigată de Maria Golopenfa 
care a Intrecut-o pe Vendula 
Schwartzova (R. Cehoslovacă) cu 
3—0 (21—14, 21—10, 21—14). 
Perechea romină Cobirzan, Isco- 
viei s-a clasat de asemenea pe 
primul loc in finala probei de du
blu bărbafi tnvinglnd cuplul fran
cez Suutereau. Helaine cu 2—0 
(21—9. 21—14) in timp ce cuplul 
Maria Golopenfa, Mariana Ba- 
rasch a cucerit victoria tn proba 
de dublu femei, dispunind cu 
2—1 (24—22, 19—21, 21—17) de 
jucătoarele cehoslovace Schwar
tzova șl Fruhawa. Finala probei 
de dublu mixt a revenit perechii 
cehoslovace Dressier, Schwartzo- 
wa care a întrecut cu 2—1 (21-17, 
19-21, 21-15) pe reprezentanții 
R.P.R. Iscovici, Barasch.

Atletism

ASTAZI LA ISTANBUL:

Galatasaray — 
Dinamo București

Astăzi la Istanbul echipa cam
pioană de fotbal a R.P.R., Dina- 
mo-București, întîlnește campioa
na Turciei, Galatasaray, într-un 
meci contînd drept returul tntîlni
rii desfășurate luna trecut la Bu
curești, în prima etapă a „Cupei 
campionilor europeni".

Fotbaliștii romîni vor alinia ur
mătoarea formație probabilă: Uțu,
- Băcuț I, Băcuț II, FI. Anghel
— Căllnoiu, Nunweîiler — Mihai, 
Neagu, Ene, Voica, Suru.

Stafiile noastre de radio vor 
retransmite desfășurarea întregu
lui joc pe programul I, cu înce
pere de la ora 16,30.

Prima zi a întilnirii dintre 
înotătorii romîni și polonezi

lui Uniunii nond-atlantice (NATO) 
consacrată problemelor in legă
tură Cu remilitarizarea Germaniei 
occidentale. Reprezentantul Repu
blicii Federale Germane a anunța! 
că guvernul Germaniei occiden
tale intenționează încă de pe 
acum să sporească numărul mili
tarilor activi de la 230.000 pînă la 
300.000 oameni.

DRESDA 29 (Agerpres). — 
Prin telefon : Sîmbătă a început 
la Dresda concursul international 
de atletism „Memorialul Harbig". 
Vremea nefavorabilă (ploaie și 
vînt) a influențat în mare mă
sură desfășurarea concursurilor. 
In prima zi a competiției atletii 
romîni au obținut frumoase suc
cese. In proba de 400 m. garduri, 
maestrul sportului Ilie Savel a

cucerit primul loc cu timpul de 
52’6/10. Proba de înălțime femei 
a revenit reprezentantei noastre 
Iolanda Balaș cu un excelent re
zultat de 1,70 m. Remarcabilă e 
și comportarea lui Aioanei, care 
în cursa de 3.000 m. obstacole 
s-a clasat pe primul loc cu timpul 
de 9'00"4/10. Concursul se încheie 
astăzi.

La bazinul Dante Gherman din 
Capitală 
amiază 
de înot, 
echipele 
ale R.P.
După prima zi echipa R.P.R. con
duce cu 48—33 puncte.

Meciul de polo pe apă dintre 
echipele de seniori ale R.P.R. și 
R.P. Polone s-a încheiat cu re
zultatul de 6—3 (3—0) în fa
voarea jucătorilor romîni.

Intîlntrea va continua astăzi 
cu începere de la ora 16.

(Agerpres).

a început sîmbătă după 
întîlnfrea internațională 
polo și sărituri dintre 
reprezentative masculine 
Romîne și R.P. Polone,

I

Memento

A cum 10 ani, în curtea ce
nușie a închisorii centrale 
din Nurnberg, cifiva dintre 
foștii mari demnitari ai ce
lui de-al treilea Reich se 
zbăteau în ultimele spasme 
la capătul funiilor albe. 
Omenirea li privea tăcută. 
Personal cunosc zeci de oa
meni care și-ar fi vlndut în
tregul avut numai ca să poa
tă asista la execuție, acolo, 
în curtea închisorii. Cel pu
țin jumătate din populat ia 
globului — bărbați și fe
mei — s-ar fi oferit în ziua 
aceea să pipăie cu miinile 
lor frînghia, să petreacă la
tul în jurul grumazelor, să 
arunce la pămînt, cu o lovi
tură de picior, scăunașele.

Moartea criminalilor nu a 
adus milioanelor de oameni 
care o așteptau, deplina sa
tisfacție. Căci prea visaseră 
această clipă, o visaseră ani 
întregi îndărătul sîrmelor 
ghimpate din care îl pîndea 
electrocutarea, o visaseră pe 
cînd făceau de serviciu la 
evacuarea sălilor de gazare 
și la crematorii, o visaseră 
pe cînd făceau economie de 
cobai prin supunerea trupu
rilor lor celor mai sinistre 
experiențe imaginabile... O 
visaseră atît de îndelung, o 
descompuseseră atît de mi
nuțios, mișcare cu mișcare, 
clipă cu clipa, de atîtea ori 
realizaseră în minte au ra- 
lenti filmul execuției, incit 
acum, aevea, ea se desfășura 
prea sumar, tn forme prea 
legale și, mai ales, prea de
finitiv... Familiile celor îm- 
pușca(i, gazați, decapitați, 
îngropați de vii. arși de vii, 
inoculați cu tifos, inoculați 
cu ciumă, familiile acestea 
ar fi dorit prelungirea eternă 
a instantaneului din Nurn
berg; ele manifestau pentru 
o execuție în care fiecare chin
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NURNBERQ
să fie dus pînă la pragul 
aparent al mortii, dar fără 
a se trece dincolo de el, pen
tru ca numai declt după a- 
ceea totul să poată începe 
de la capăt, din nou și din 
nou, pînă la totala epuizare.

Și nu era nimic mai lipsit 
de cruzime declt această do
rință. Era de fapt un sfîrșit 
de capitol al istoriei — iar 
umanitatea cerea ca acest fi
nal să fie tipărit vizibil, cu 
majuscule. Sub ochii celor 
ce vor veni, textul acesta să 
cadă întîi și întîi. Să atragă 
cu putere magnetică. Să fie 
citit cu răsuflarea tăiată. Să 
nu fie uitat în vecii vecilor.

tn lume au mai fost pro
cese răsunătoare și execuții 
de criminali celebri. Dar di
ferența se impune de la în
ceput : cei din Nurnberg nu 
sînt și nu vor rămine celebri. 
Cu toate că au condus un 
stat întreg, sau poate toc
mai din pricina aceasta. Cri
mele lor, anihilînd prin heca
tombe uriașe toate fărădele
gile înaintașilor lor întru 
ucidere, nici măcar n-au fost 
făcute cu propria mină. Bl- 
ta, cufitul, pistolul fuseseră, 
poate, uneltele lor, la vîrsta 
de 16—20 de ani, pe atunci 
cînd, în cafenelele din Mun- 
chen sau Bremen, tinerii hu
ligani primeau halbele gra
tis în schimbul urletelor co
mandate la alegeri. Dar as
ta trecuse. La 40, la 50 de 
ani ei erau oameni de stat, 
miniștri, diplomafi, cu uni
formă și decorații. Ucideau 
cu stiloul: „să fie lichidată 
populația din..." Elegant. 
Concis. Cu degetele curate. 
Cu dosare numerotate la re
gistratură, parafate la can
celaria Reich-ului, depozitate 
la arhive.

Acum 10 ani, omenirea 
privea cadavrele lor și, stu-

pefiată, încerca să reconsti
tuie drumul. Nu fiecare din 
cele două miliarde de spec
tatori la execuție avea înțe
legerea clară și reală a eve
nimentelor. Nu fiecare price
pea că reprimarea slngeroa- 
să a proletariatului, ca func
ție permanentă a orînduirii 
capitaliste, crease fascismul 
ca organ executor. Nu fieca
re pricepea că imperialis
mul, in fa(a agoniei sale ine
vitabile, nu reușise să gă
sească o altă soluție pentru 
amînarea fatalului termen. 
Atunci, în 1946, multi se în
trebau dacă omenirea nu cu
noaște degenerescenta, din 
moment ce din pîntecele ei 
se iviseră asemenea monștri. 
Oamenii au trebuit să fie li
niștiți și nu a fost ușor. Pînă 
la urmă s-au convins. Cri
minalii executați la Nurn
berg nu aparținuseră speciei 
umane. Se folosiseră doar de 
asemănarea exterioară cu o- 
mul. Cadavrele lor, purtlnd 
stigmatul bestialității și al 
fricii, îi trădau pe vecie.

Dar unii dintre cei care 
meritau să fie acolo au scă
pat. De ani de zile carica- 
turiștii au o temă favorită: 
fantoma lui Hitler și a ci- 
torva dintre acolifii săi pri
vind cu invidie pe cei care 
au scăpat; sau, dimpotrivă, 
dîndu-le părintește instruc
țiuni. Sînt caricaturi pe care 
le privești fără zîmbet. Te 
glndești la sens — și rîsul 
îngheafă pe buze. Istoria re
fuză să dea explicații unor 
asemenea caricaturi, ei li re
pugnă umorul macabru. Cu 
toate acestea. Hans Speidel, 
cel care a condus invazia în 
Franța (1940), șeful armatei 
invadatoare în Ucraina 
(1942), șeful statului major 
al armatei lui Rommel 
(1944), initiator al „tacticii

1946
pămîntului pîrjolit" — a fosi 
uns conducător al Bundes 
wehr-ului (1955), pe baza a 
cestor „valoroase" ante.ee 
denie. Generalul von Man- 
teufel, generalul Adolf Heu
singer, feld-mareșal Kessel
ring, feld-mareșalul von 
Rundstădt și alții, nume la 
auzul cărora pămintul chi 
nuit al Europei tresare — 
au, toti, funcții de mare răs 
pundere in noua armată 
vest-germană. Nu au adop 
tat declt schimbări minime 
Poate că nu mai poartă gu
lere tari — materialul prea 
scrobit In jurul gîtului le-ai 
da, prin asociere, senzafit 
neplăcute. încolo, slnt ori 
cînd gata să inoade, așa. ca 
două capete de ață, prezen 
iul de zilele parăzilor mill 
tare ale fuhrer-ulul de a- 
cum cincisprezece ani, la 
Paris și Varșovia, la Haga 
și Budapesta, la Bruxelles 
și București. Ei fac tot pe li 
stă în putlnfă pentru ca di 
viziile de tancuri să fie In 
stare a porni pe drumurile 
bine cunoscute.

Dar Parisul, Varșovia. 
Haga, Budapesta, Bruxelles 
și Bucureștiul, orașe cu ră 
nile. vindecate, cicatrizate 
au încă niște bucăți din fu 
nia de„ la Nurnberg. Le păs
trează în sipete enorme, de 
dimensiunile conștiinței. Le 
păstrează nu din superstiție 
— ele rtu vor aduce noroi 
nimănui r- ci pentru prospe 
timea memoriei. Dacă aceste 
orașe și multe alte capitale 
ale lumii ar împleti din nou 
funia imbucătătltă, ea ar fi 
destul de lungă pentru a pu 
tea dubla Ecuatorul.

Aviz, și încă odată aviz, 
amatorilor.

I. ȘTEFAN
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Anii trec. A- 
mintlrile rămîn.

Era în 1953, 
octombrie, lună 
In China cu marea sărbătoare 
a proclamării republicii. Pur
tam în mine,tabloul halucinant 
al demonstrației din Pekin, ia 
care asistasem cu uimire. Vă
zusem pentru întîia oară un 
ocean, nu de apă, ci de culori. 
Valurile sale, în toate nuan
țele flonior se legănasera co
pleșitoare în piața Tien An 
Men, lunecînd pe dinaintea 
uriașei tribune. întreaga Chi
nă ieșise parcă în acea zi, în
fășurată în mătase și încărca
tă de flori, ca să-și exprime 
bucuria de a trăi în libertate.

Mă vrăjiseră îndeosebi veșt
mintele femeilor, simfonie a 
culorilor dc-a dreptul uluitoa
re. In sunetul tobelor și al 
talgerelor de aramă, trecuse 
pe dinainte-mi zîmbetul fără 
seamăn al continentului chi
nez

Si iată, cîteva zile mai tîr- 
ziu, încă sub imperiul acelei 
grandioase manifestații, mă 
aflam intr-un sat din apropie
rea Pekinului. Aici, Ia sediul 
gospodăriei colective, în jurul 
unei mese lungi, încărcate cu 
cești de ceai și banane, stăm 
de vorbă de cîteva ceasuri cu 
sătenii. Nu voi reda această 
discuție. Am relatat-o cîndva, 
într-o altă însemnare. Vreau 
să-i dau cuvînt de cinstire 
unei femei vîrstnice, membră 
a gospodăriei colective cu care 

,n-arn schimbat decît pufine 
vorbe. însă de Heuitat pentru 
mine

Era mătușa Li. mamă 
gospodină vrednică, acum 
poate — și bunică. Ședea 
scaun, zîmbitoare și plină 
demnitate. Se amesteca foarte 
rar în vorbă. Și atunci, mai 
mult ca să facă oficiul de gaz- 

indemnîndu-ne să mai

de Eugen Frunză sustăm dln Par* 
__  fumatele fruc
te ale sudului. Purta o rochie 
frumoasă, din mătase înflora
tă care, din prima clipă, îmi 
readuse în minte revărsarea 
de culori din capitala Chinei.

Abia într-un tîrziu, mătușa 
Li deveni mai vorbăreață. Dar 
vorbele ei nu erau ca ale al
tora. Avea felul ei propriu de 
a spune, foarte scurt și în 
imagini izbitoare, povestea cea 
mare a vieții.

Vizita se apropia de sfîrșit. 
După ce mulțumirăm pentru 
prietenoasa primire, ne îndrep
tarăm spre ieșire. Atunci am 
întrebat-o pe mătușa Li:

— Așadar e mai bine astăzi, 
sub regimul popular... Ce zici?

Nu mi-a răspuns îndată. Pă
rea că se gîndește la ceva 
foarte îndepărtat și trist. Apoi, 
cu un gest scurt, îmi arătă ro
chia :

— Nu vedeți ? Port și eu 
rochie înflorată. In trecut, toa
tă lunga mea viață, n-am pur
tat decît veștminte cenușii...

Covîrșitoare imagine, prin 
care o simplă femeie arăta 
saltul istoric al celui mai mare 
popor din lume.

I-am strîns mîinile cu pro
fundă emoție. Am purtat cu
vintele acestea în inima mea 
de-a lungul întregii călătorii. 
Revedeam mereu rochia ei în
florată, amesteeîndu-se parcă 
în oceanul de culori din piața 
Tien An Men.

Da, un uriaș popor — 600 
de milioane — a dărîmat vea
cul cenușiu al robiei și a in
trat în evul frumuseții.

Odată cu libertatea, el a cu
cerit și dreptul la culorile 
bucuriei...

Anii trec. Amintirile rămîn. 
Cuvintele mătușei Li s-au 

adăugat la zestrea vieții mele. 
Pentru totdeauna.

într-o zi de 
care începe

șl

pe 
de

„Bătrîna căreia I se citesc versuri"
Sculptură de Tchen Ho-tlng

devenit un prieten apropiat tineretului chinez.Cartea a

ORAȘUL PETROLIȘTILOR
Mașina ne poartă prin pustiu, 

spre apus, In direcția munților 
Țilianșan.

— Lumini, iată lumini 1 — stri
gară deodată tinerii din mașină, 
mirați. M-am uitat înainte: în 
stingă străluceau într-adevăr, 
lumini electrice, iar drept înainte, 
la poalele munților, au început să 
clipească treptat semnale roșii și 
verzi. Era pe inserat și admiram 
panorama pustiului Gobi. Un 
muncitor care lucrează la schela 
petroliferă și care călătorea cu 
noi, ne-a atras atenția că am 
ajuns. Am lost cuprins de o bu
curie care m-a făcut eă uit de 
oboseala drumului lung de 150 de 
kilometri. Vechea mea dorință de 
a vedea schelele petrolifere din 
iuimîn mi se îndeplinea.

Mașina merge încet. Frunzele 
verzi ale plopilor cad în fața noa^ 
stră. Se spune că în pustiul Gobi 
nu crește nimic, de aceea sînt mi
rat—de unde aceste frunze verzi ? 
Printre frunzele pomilor am văzut 
un magazin universal, o coopera
tivă de aprovizionare, un restau
rant, o școală, un cinematograf și 
un șir; întreg de noi locuințe 
pentru muncitori. Pe trotuoare 
trec gTupuri de cite 3-5 oameni, 
fete frumoase și tineri cu obrajii 
sănătoși, înnegriți de soare. Auto
camioane pline cu muncitori trec 
necontenit. Mașina noastră s-a 
oprit.

— Unde am ajuns, de ce e așa 
de mult zgomot? — am întrebat 
cu mirare pe tovarășul meu de 
drum.

— Sinteți pentru prima oară 
prin aceste locuri ? Mașina a so
sit în orașul petroliștilor — 
schelele petrolifere din iuimîn.

In ultimii ani după eliberarea 
țării schelele de aici s-au dezvol
tat într-un ritm uimitor. In oraș 
se găsește tot ceea ce este necesar 
oamenilor muncii. Alături de ma
rile ateliere ale întreprinderilor 
și de clădirile administrației vezi 
case de locuit, spitalul, baia, că
mine de copii, librării, parcuri, a- 
teliere și magazine de confec
ții etc.

Dar centrul vieții tn Iuimîn se 
găsește acolo unde izvorăște pe
trolul. Dacă privești în treacăt 
pe panta muntelui, vei vedea nu
meroase turle de sonde.

articol scris special 
pentru 

.Scînteia tineretului' 
de Cen Di

La schelele petrolifere zgomo
tele pompelor nu contenesc.^ Zi și 
noapte ele scot petrolul — sîngele 
oțelului și fierului. Conducta de 
petrol trece pe la marginea mun
telui, pe malurile apelor și șesuri 
și duce țițeiul din rezervoare, în 
rafinării. Astăzi numărul sondelor 
puse în funcțiune a crescut cu 305 
la sută în comparație cu perioada 
dinainte 
pînă în 
țiței cu 
decît în 
rării. v

Odată 
ției orașului petroliștilor și cu mă
rirea producției au crescut în lup
tă cu greutățile și tinerii munci
tori. Li Sin-go, care după termi
narea universității „Ciunțin" a 
venit să lucreze la aceste schele, 
a propus forarea sondelor de ex
ploatare sub presiune mare, fără 
golirea coloanei, ceea ce permite 
micșorarea timpului de cimentare 
a sondei și scurtarea timpului de 
forare. Această experiență este 
larg răspîndită astăzi printre son
dori.

Intre secțiile de distilare aile ra
finăriilor nr. 3, 5, 6 și 7 se desfă
șoară întreceri prietenești sub lo
zinca „Să dăm mai mult petrol și 
benzină prin îmbunătățirea calită
ții producției**.

Căutînd să aprofundeze cit mai 
mult cunoștințele lor, numeroși ti
neri muncitori și-au făcut serioase 
planuri de studii. Iată, de pildă, 
tînărul In Mei-hua, de la una din 
rafinării, va studia astfel, ca în 
decursul a 2-3 ani nivelul cuno
ștințelor sale să ajungă la cel al 
inginerilor. Practicantul geolog 
Ciao Min-iuan și-a propus să a- 
jungă în patru ani inginer geolog.

Multi muncitori cu care am stat 
de vorbă ne-au spus: „Cu toate 
că munca noastră e destul de grea 
în pustiul Gobi, trăim totuși o 
viață fericită și plină de bucurii**. 
Intr-adevăr, aici nu e nici pe 
departe așa de pustiu și plictisitor 
cum își imaginează cei ce n-au 
călcat niciodată prin aceste locuri.

de eliberare. Din 1953 
august 1955 s-a extras 
139,69 la sută mai mult 
perioada dinaintea elibe-

cu dezvoltarea conatruc-

Tn fiecare zT, după orele de 
muncă, îi veți putea vedea pe ti
nerii locuitori ai orașului jucînd 
mingea sau luptîmdu-se în fața 
tablei de șah, cîntî-nd, dansind, îi 
veți putea întîlni la teatru sau 
cinematograf.

Se schimbă fața schelelor petro-' 
llfere din luimln. Faptul că re
giunile petrolifere au fost unite la 
1 iulie cu calea ferată Lancijou- 
Sintzian a contribuit la dezvolta
rea și înflorirea lor. Construirea 
acestei căi ferate a rezolvat nu 
numai problema transportului pe
trolului, dar face posibil transpor
tul materialelor de construcție ne
cesare aici și ajută de asemenea 
muncitorilor și funcționarilor la 
îmbunătățirea vieții lor. Muncito
rii pot acum să cumpere ori cînd 
doresc fructe proaspete și ieftine, 
legume, păsări, pește. Pentru sa
tisfacerea necesităților materiale 
și culturale ale muncitorilor și 
funcționarilor, administrația sche
lelor petrolifere a hotărît să reîn- 
ceapă construcția de noi locuințe 
pe o întindere de 150 de mii de 
metri pătrați, să organizeze 6 
creșe și 4 cămine de copii. Odată 
cu acestea aici vor fi create încă 
27 de restaurante, un cinemato
graf și diferite terenuri de sport: 
Peste cîțiva ani, chiar cei de prin 
partea locului, cu greu vor putea 
recunoaște în înfloritorul lor oraș, 
vechea așezare a petroliștilor.

LA CANTON
Am călătorit 

spre Canton cu 
avionul. La în
ceput, drumul 
a fost plin de emoții din pricina 
vîntului și a ploii. După cîteva 
ore însă, norii s-au subțiat lăslnd 
să se vadă un peisaj minunat; 
covoarele de plantații în forme de 
vitralii, casele mici așezâte ca în 
orașele de copii. Am trecut flu
viul Galben, imens, jntr-adevăr de 
culoarea numelui pe care-1 poar
tă, lipit parcă pe vecie de pă- 
mînt, apă fără de maluri, cu 
puncte mici pe el: vapoarele.

Cantonul, care numără 1.500.000 
de locuitori, este așezat pe malul 
unui mare rîu, rîul Perlelor și are 
aspectul unui port, poate e portul 
cel mai pitoresc din lume. O ani
mație de nedescris pe apă și pe 
cheiuri. Sute de ambarcațiuni de 
mărimi și forme diferite, unele 
vechi de tot. Cred că sînt aici 
prototipurile tuturor plutitoarelor 
de cînd au fost ele inventate și 
pînă astăzi.

Străzile, nu mai puțin animate, 
au trotuarele acoperite, mărgi
nite de stîlpi albi cu inscripții în 
toate culorile. Magazinele-bazar, 
unde se vînd cele mii diferite 
obiecte și fructe, au ușile larg 
deschise, căci peretele dinspre tro
tuar e aproape inexistent. Acum 
aproape 30 de ani, pe aceste 
străzi, a curs în valuri sîngele 
muncitorilor, țăranilor și stu
denților chinezi, care luptau 
pentru viața mai bună, dobîndită 
abia în zilele noastre. Mărturie 
sînt’ mormintele și gropile co
mune de la marginea orașului.

Pentru mine, vizita în Canton a 
avut o deosebită importanță. 
Orașul acesta este unul din cen
trele cele mai însemnate de artă 
aplicată. Este patria sculpturii în 
lemn, a fildeșului (una din străzi 
îi poartă chiar numele), a cerami
cei. In cooperativa de prelucrare 
a fildeșului am urmărit cum ar
tiștii populari lucrează cu atîta 
îndemînare minunatele animale, 
păsări în colivii, coșul cu crabi, 
vestita sferă de fildeș- cu 30 de 
straturi ornamentate, care se în- 
vîrte odată cu toate cercurile in-

de Ella Cancicov
artistă decoratoare

In epoca statoreactorului su- 
personic, nimic nu este mai re
lativ pe lumea aceasta decît 
noțiunea de viteză. In fiecare 
an. dacă nu chiar zilnic, me
canica infirmă o viteză consi
derată maximă cu un an sau 
cu o 2i înainte ca să impună 
o alta, la fel de efemeră ca cea 
precedentă. Ne-am obișnuit cu 
această goană a recordurilor.

Dar aplicată la viata socială, 
la mersul ascendent al societă
ții. niciodată nu am avut ase
menea revelații asupra noțiunii 
de viteză ca în aceste zile 
cînd s-a desfășurat Congresul 
cu adevărat istoric al partidului 
care, de 35 de ani. conduce re
voluția chineză. China, acest 
continent, dă întregii omeniri, 
cu o simplicitate și o modestie 
unică, o lecție măreață asupra 
ritmului de creștere de la feu
dalism la socialism. Cei șapte 
ani scurși de la nașterea Repu
blicii Populare constituie o ase
menea arvună a socialismului,' și demnitarilor este o tunică so- 
îneît timpul se răsucește uluit, 
nemai recunoscîndu-si cadențe
le. F. adevărul adevărat: pașii 
revoluției chineze în ultimii 7 
ani au stabilit ultimul record 
mondial de viteză.

Ce știam noi, cu ani și ani în 
urmă, despre China ? Puține, 
rușinos și inadmisibil de pu
ține lucruri. Reproduceri de 
stampe îndoielnice, și litera
tura lui Pearl S. Buck erau 
principalii furnizori ai ima
ginației noastre. Aveam o 
vagă imagine despre o popu
lație excepțional de mare, știam 
mai mult sau mai puțin tulbure 
că alfabetul, hîrtia și creșterea 
viermilor de mătase erau lucruri 
cunoscute acolo de mai multe 
mii de ani; asociam siluetele 
specifice ale pagodelor cu pre
ceptele filozofiei stoice a lui 
Confucius; suprapuneam costu
mele fabuloase ale mandarini
lor — mătăsuri în falduri mari 
— obiceiului curios al bărbați-

lor de a-și împleti părul în coa
dă ; datele despre marele zid 
chinezesc le vărsăm în cîteva 
povești despre Cerescul Fiu al 
Soarelui, împăratul din cutare 
dinastie. Cam atit. De la spă
tarul Milescu încoace pînă în 
primii ani. de după al doilea 
război mondial, care au pre
mers călătoriilor lui Bogza, Că- 
linescu, Galan, Camilar, Pe
tru Dumitriu și ale altora, un 
imens gol al informației ne-a 
depărtat de realitatea chineză. 
Cînd legăturile stabile. întărite 
de prietenie, au apărut, am des
chis ochii mari, mari de tot: 
am aflat că populația 
600 de milioane, că 
chineză trece treptat, 
reformă extraordinară.
roglife la scrierea fonetică, am 
văzut că pagodele se înalță gra
țios deasupra unui vămînt pe 
care sînt călăuzitoare concep
țiile marxist-leniniste, că îmbră
cămintea cotidiană a miniștrilor

a industriei grele, vestesc că 
110 milioane de gospodării ță
rănești au îmbrățișat cauza so
cialismului, că masele de meș
teșugari au înălțat și ele stea
gul cooperației, că întreprinde
rile de stat-particutare — for
mă specifică tranzitorie a re
voluției chineze — s-au extins 
foarte mult și că, in linii 
mari transformările socialiste

a ritmului de socializare a agri
culturii, nu poți să nu-i crezi.

Citiți rapoartele Congresului 
și pentru ca să cunoașteți is
toria revoluției, și pentru ca să 
înțelegeți in ce constau cheile 
succeselor ei. Intîi, o excepțio
nală fermitate. 35 de ani de re
voluție chineză înseamnă mii 
de meandre, de răgazuri, de re
trageri, de vremelnice înfrîn-

cuprinde 
scrierea 
printr-o 

de la ie-

bră, încheiată pînă 
nu numai bărbații, 
meile preferă părul 
că relicvele marelui 
trează cu sfințenie 
suorem de conducere al statului 
este Adunarea Renrezentanților 
Populari din întreaga Chină. 
Tot ce știusem s-a răsturnat cu 
capul-în jos. 
stiusem mare lucru, dar chiar 
cei cu mult 
s-ar fi frecat la ochi. Nu e de 
mirare: în China se petrecuse 
o revoluție.

La proporțiile Chinei, la toa
te dimensiunile ei spuțiale, 
temporale, etnografice, — revo
luția nu putea fi decît gigan
tică. Citiți rapoartele Congresu
lui al 8-lea al Partidului Comu
nist Chinez. Cuprind cîteva pa
gini de ziar și se citesc cu in
teres palpitant. Intîi 
pleșesc cîteva cifre, 
nunță, tn limbajul lor 
și expresiv dezvolt ar ea

-f-

la gît, că 
dar și fe- 
tuns scurt, 
zid se păs- 
și că forul

Ce-i drept, nu

mai documentați

te co- 
Ele a- 
laconic 
intensă

A

terloare.
văzut într-o ex
poziție un gră
unte de fildeș 

unui bob de orez, 
gravate 100 de ca- 

lui Sun

de mărimea 
pe care erau 
radere: testamentul 
Yat Sen. Cu lupa se poate vedea
că sculptura este foarte bine și 
frumos lucrată.

Un drum cu mașina printre o- 
rezării, bananieri, pe lingă un rîu 
care apărea și dispărea la fiecare 
cotitură, ne-a dus în Si Wan — 
patria oalelor, a statuietelor și 
animalelor smălțuite. încă acum 
700 ani, un împărat din dinastia 
Song, a adus în satul Si Wan cei 
mai mari specialiști în ceramică. 
De atunci satul a devenit unul 
din cele mai importante centre 
ale acestei industrii din China.

Aici am vizitat atelierele și 
cuptorul. Artiștii populari ne-au 
întîmpinat și ne-au condus, expli- 
cindu-ne felul lor de a lucra.

In apropierea Cantonului, am 
vizitat „Satul cu tot felul de fruc
te". Am văzut grădinile nesfîr- 
șite de bananieri, ananași, porto
cali șl plantațiile de trestie de 
zahăr, ale cooperativelor agricole. 
Am vorbit cu oamenii de acolo și 
ne-am dat seama de diferența 
dintre viața lor de acum și aceea 
de dinainte. Sînt oameni care 
de-abia după eliberare au cunos
cut o viață cu adevărat ome
nească.

Am să-l țin minte întotdeauna 
pe țăranul care mergea tn urma 
noastră pe cărăruile dintre plan
tații, ținând în mînă cartea cu fo
tografiile realizărilor țării noas
tre, adusă de noi ca dar gospo
dăriei. Nu voia să se mai des
partă de ea. Bineînțeles că a doua 
zi i-am trimis și lui, personal, un 
exemplar.

Nu voi uita niciodată atenția 
cu care am fost înconjurați la 
Canton și peste tot în 
R. P. Chineză, intere
sul pe care poporul 
chinez 
pentru 
pentru

îl manifestă 
tara noastră, 

realizările noa-

Un aspect din orașul petroliștilor

coloană, învăța literele unui al
fabet simplificat, scrise pe o tă
bliță prinsă pe ranița camara
dului din fața lui, fetele (ale 
căror bunice își torturaseră pi
cioarele în feșe și fuseseră vin- 
dute în ceainării la 14 ani), în
vățau acum sudura sau șofajul; 
China întreagă se pregătea să 
se transforme din temelii.

In al treilea rînd — malea

revoluției chineze
petrecute în cursul actualului 
cincinal, au cucerit victorii 
hotărîtoare. Senzațional: cele 
mai multe dintre aceste trans
formări istorice s-au petrecut 
incepînd din vara anului 1955.

Iar înfăptuirea reformei a- 
grare durase trei ani!

Cu cit reflectezi mai mult a- 
supra acestei revoluții, cu atit 
ești mai zguduit. Trei ani pen
tru a trezi sutele de milioane 
de țărani, pentru a-i hotărî să-și 
scuture 
pentru a-i învăța ca, . 
du-i pe moșieri, să-și 
păminturile. Și apoi, 
foarte scurtă tranziție, 
derea largă a porților 
r at ivi zării, 
meni rup 
lor relații de proprietate si 
trec în albia socialismului, fi
resc, masiv, organizat. Marșul 
revoluției chinezei Cei care au 
văzut din tribuna pieții centra
le Tien-An-Men o manifestație 
la Pekin spun că nu există ceva 
cît de cît asemănător exploziei 
de bucurie a poporului la de
monstrația de 1 Octombrie. Ii 
cred. Cu o asemenea precipitare

exploatarea feudală, 
alungîn- 
impurtă 
după o 
deschi- 
coope- 

de oa- 
1 vechi-

Șuvoaiele 
zăgazurile

geri, înseamnă marele marș, bilitatea. In desfășurarea revo- 
asedii și regrupări de forțe care, luției există particularități foar- 
relatate, ar umple cu ușurință 
multe volume de proporțiile en
ciclopediei: Și totul străbătut 
de o viziune unică, luminat de 
un (el precis și atins din etapă 
în etapă.

în al doilea rînd—perseveren
ța. Leagănul revoluției chineze 
a putut fi intîi o provincie cu 
cit ev a zeci de mii a noi cu -cî- 
teva zeci de milioane de oa
meni : armata populară a putut 
fi la un moment dat. în urma 
trădărilor și a greșelilor, zdro
bită in proporție de 90 la sută; 
cauza comunismului a putut fi 
amenințată cu moartea pe pă- 
mîntul chinez, prinsă între ni
covala gomindanistă și cioca
nul imperialismului japonez Cu 
toate acestea perseverența revo
luției a trecut peste toate, pînă 
cînd ultimul soldat ciankaișist 
a fost aruncat în mare. Și în tot 
acest timp, cu aceeași perseve
rență, țăranului i se explica că 
moșierul nu are sprijinul zei
lor, ostașul roșu, mărșăluind în

te puternice: burghezia națio
nală este aliată casei munci
toare și, țărănimii. Citind ra
poartele Congresului răniți cu
cerit de finețea și complexita
tea relațiilor pe care Partidul 
Comunist le întreține cu cate
goriile diverse de capitaliști. 
Coeziunea prin luptă, metodele 
variate de reeducare, — mer- 
gînd de la cursuri politice pînă 
la constringere, — unitatea de 
front și rezervele de clasă, toa
te acestea formează un aseme
nea tablou complicat și armo
nios cum numai creierul unui 
partid leninist putea să concea
pă. O puternică infirmare a 
dogmatismului și rigidității — 
iată ce sînt documentele Con
gresului al 8-lea. O dovadă 
mai mult, strălucită, că revolu- 
(iile nu se importă, că prin
cipiile se încarnează în forme 
originale, proprii țării respecti
ve, deși ireductibile în esență.

In al patrulea rînd — mode
stia. E poate trăsătura cea mai 
copleșitoare dintre toate. După 
asemenea succese realizate în 
numai șapte ani, retrospectiva 
se face La acest ton sobru, 
această pondere în apre
cieri, acest simț autocritic de 
înaltă ținută. Cînd China își 
recunoaște înapoierea industria
lă aceasta înseamnă de fapt că 
ea și-a fixat obiectivele concre
te pentru atingerea nivelului 
țărilor cele mai înaintate din 
lume, și le va îndeplini cu si
guranță. Deși pașii grăbiți ai 
Chinei Populare se aud cu ușu
rință la antipod, ea apără doar 
ceea 
țări, 
rent: recunoașterea suveranită
ții, neamestec în afacerile inter
ne, un loc în Organizația Na
țiunilor Unite. Asia întreagă 
stă cu ochii înspre China cea 
nouă, dar această mare putere, 
strîngînd mina vecinilor ei, nu 
o strivește niciodată. Amintirea 
luptei voluntarilor chinezi oen- 
Iru apărarea libertății coreene 
va rămîne neștearsă în 
mor ia omenirii. In
țară a modestiei, critici le
semnalele de alarmă la adresa 
unora, care ici și colo s-au lăsat 
îmbătați de victorii, constituie 
ceva obișnuit.

Nu vom înțelege niciodată 
sensurile și implicațiile profun
de ale revoluției chineze dacă 
nu vom medita serios la acea
stă simplă îmbinare de termeni: 
linia maselor. Așa cum a expli- 
cat-o Den Siao-pin la Congres, 
linia maselor constă în următoa. 
rele: „Pe de o parte, se recu
noaște că masele populare tre
buie să se elibereze singure, iar 
pentru partid întreaga sarcină 
constă în a le sluji din toată

ce i se cuvine unei 
mari sau mici, indije-

me-
această

Și

inima și cu tot devotamentul, 
rolul conducător al partidului în 
ceea ce privește masele popu
lare consta tocmai în a le indica 
în mod just direcția luptei, a le 
ajuta, pe ele însele să treacă U 
acțiune, să ducă lupta și să-ș! 
creeze o viață fericită**. De aci 
obligația comunistului de a fi 
nemijlocit în contact cu poporul, 
de a culege părerile și observa
țiile nesistematizate ale poporu
lui, de a le studia, a le sistema
tiza și generaliza, redtndu-le a- 
poi din nou poporului pentru ca 
acesta să le apere și să le tra
ducă în viață, acest proces fa
nând un ciclu fără sfirșit.

Astfel, cei 10 milioane de co
muniști chinezi nu pot face gre
șeli cu adevărat mari. In jurat 
lor stă poporul cu sutele lui de 
milioane. Planurile comuniști
lor chinezi au temelii de granit

In istoria milenară a Chinei, 
anul 1956 va rămîne o dată me
morabilă. Omenirea a văzut 
China în marș. Cu pași mari, 
elastici, agili și fermi. Drumu
rile ei îi aparțin, experiența so
vietică pe care o soarbe ii gră
bește mersul și cu ochii sprș ea 
alte popoare nu vor intîrzia să 
pornească.

Forța de 
sporește an 
concentrice
pînă departe. Dorința de a cu
noaște China se indentifică de 
la un moment dat cu dorința de 
a surprinde istoria în mișcare 
căci ți se oferă un film infinit 
mai valoros decît o simplă sui
tă de instantanee. •

N-am fost încă niciodată tn 
China.

Jur că nu voi muri înainte s-o 
văd.

REDACȚIA Șt ADMLNtSIRMIA : Buîu.ejll. Plat» ,S:tnfelI-, Iei 7.80 10. 8tc|l« ieri IțrL Tel. 7.8S.91. TIPARUL I Cotnblaitul Pollgrefls Ceea SetnteO „I, V. Stall»’
T

• Potrivit prevederilor proiectului de 
plan de 12 ani de dezvoltare a agricul
turii, se urmărește valorificarea a peste 
27 milioane ha. de pămînturi înțelenite. 
Pînă în prezent în R.P. Chineză au fost 
valorificare circa 2.700.000 de hectare de 
pămînturi înțelenite.

în prezent, pe păminturile valorifi
cate s-au creat 429 de gospodării agri
cole de stat, dispunînd de o suprafață 
arabilă de 430 de mii hectare. Statul a 
înzestrat gospodăriile agricole cu circa 
4000 tractoare și alte mașini agricole.

’• La Pekin, Șan hai, Șensi, Canton, 
Tianțzin și în alte orașe din R.P. Chineză 
au fost constituite detașamente de tineri 
voluntari, nwmărînd în total circa 300 de 
mii de tineri. Anul acesta au inceput să 
lucreze în uzine și fabrici, în mine șl pe 
șantierele de construcție circa 850 de mii 
de tineri și tinere.
'• In anul școlar -1956—1957 insfîtiitele 

de învățămînt superior din Pekin sînt 
frecventate de peste 77 de mii de studenji.

T '• Din 1953 și pînă în pre
zent peste 1200 de studenți din- 
Pekin au fost trimiși să-și con
tinue studiile în Uniunea So
vietică, Cehoslovacia și alte 
țări. Pe de ajtă parte, in 17 
institute de învățămînt supe
rior învață peste 400 de stu- 
denți din 16 țari.

• Institutele pentru ocroti
rea sănătății au sarcina ca în 
decurs de 12 ani să pregăteas
că 400 de mii de medici spe
cialiști în medicina tradiționa
lă chineză.

o In semestrul I al anului 
1956. exportul de mărfuri In
dustriale a crescut de peste 
două ori. Mărfurile chineze 
sînt exportate în 53 de țări, 
între care U.R.S.S., țările de 
democrație populară, Anglia, 
India, Indonezia, Egipt și al
tele.

wimmMMMMMI

Pe calea 
industrializării

at rac. fie a Chinei 
de an in f lui duri 

care au și ajuns
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