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UN NOU SUCCES
al științei sovieticee

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 august în 
Uniunea Sovietică a fost lansată 
o nouă rachetă geofizică cu 
singură treaptă, care a atins 
tudinea calculată de 450 km.

Racheta a fost lansată în 
tudinile mijlocii pe teritoriul 
ții europene a U.R.S.S

Racheta a zburat sub un unghi 
mic față de verticală în direcția

.o 
alti-

lati- 
păr-

In U.R.S.S. a fost 
lansată o nouă rachetă 
geofizică cu o singură 
treaptă care a atins 

înălțimea de 459 km.
-------•-------
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TRECUT-PREZENT
FAȚÂ-N FATA

la 5 pupitrt de comandă. Asta în
seamnă că fiecare hală e condusă 
de unul, maximum doi oameni, mă 
lămurește tovarășul Szego Tiberiu, 
directorul fabricii, ghicindu-mi 
parcă întrebarea.

Pe măsură ce cutreier halele, aflu 
lucruri noi. Fabrica de plăci aglo
merate din așchii de lemn este o 
mare întreprindere care va valori
fica rațional lemnul de salcie și de 
plop. Pînă acum, salcia pe care o 
produce din belșug an de an Delta 
Dunării, a fost folosită aproape ex
clusiv ca lemn de foc. La intra
rea însă în funcțiune a fabricii, 
peste 80 la sută din această ma
terie primă va căpăta alte între
buințări.

In laborator se lucrează intens. 
S-au executat deja experimental 
primele plăci aglomerata. Oamenii 
de aici, harnici și pricepuți, lu
crează acum la concretizarea rețe
lelor de fabricație, la verificarea 
lianților etc.

Pînă zilele trecute, datorită ac
tivității neobosite a muncitorilor, 
întregul utilaj a fost deja rodat 
la rece. Acum, se fac toate pregă
tirile ca\ între 1 și 5 septembrie 
să înceapă rodajul tehnologic.

Despre hărnicia muncitorilor și 
planurile de viitor mi-au vorbit 
tovarășul director și tovarășul San
du Nicolae, secretarul organizației 
de partid, și tînărul acela de 23 
de ani, cam scump la vorbă, care 
este secrelar-l organizației celor 12 
utemiști Un fal-ică.

Ei vorbeau c:-. mî-idrie despre 
fruntașii fabricii cum sînt maistrul 
Vasile Nichifor, Radu Pănuțx Ca- 
lu Eugen, Grigorescu A mir.-, și 
atîția alții. Berbecaru Gheorghe, 
fruntaș și el (secretarul organiza
ției U.T.M. nici nu putea fi altfel) 
mi-a

Pentru cunoașterea 
folclorului 
bană țe an

TINERII RĂSPUND CU ENTUZIASM

CHEMĂRILOR ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

De cum intri pe poarta fabricii 
de plăci aglomerate din așchii de 
lemn îți apare în față o construc
ție ce poartă în spate tot felul de 
conducte întortochiate de o grosi
me respectabilă. Lingă ea, o altă 
clădire : mică, joasă, cu ziduri 
inegrite de vreme. Alăturarea ace
stor două clădiri mi s-a părut deo
sebit de semnificativă. Ea consti
tuie imaginea sintetică a trecutu
lui și a prezentului față-n față, o 
părticică din imaginea marii dez
voltări economice a țării noastre.

Istoria propriu zisă a fabricii am 
aflat-o din spusele mai multor oa
meni. Fiecare mi-a povestit o frîn- 

iră din ea.
—- Eu am s-o pornesc de la dru

muri, îmi spunea un șofer cu care 
am schimbat cîteva vorbe înainte 
de a mă vedea cu directorul. Erau 
pe aici așa de mari noroaiele că-ți 
intra camionul pînă la butuci și 
nu-l scoteai nici cu 3 tractoare. 
Vezi dumneata clădirea aia de- 
acolo ? — întinse el degetul arătîn- 
du-mi clădirea veche și piperni
cită de care am mai vorbit. Pe 
locurile astea, continuă el, în clă
direa pe care v-o arăt, a fost 
înainte o fabrică ce se chema ,.Fo
restiera", Ii zicea fabrică. Dar 
spune și dumneata, poți să dai un 
astfel de titlu unor ziduri prică
jite care adăposteau două gatere 
ca vai de capul lor, iar mai apoi 
un depozit de cherestea ?

Am privit construcția nouă im
punătoare așezată numai la doi 
pași. In contrastul dintre cele două 
imagini am văzut contrastul dintre 
vechi și nou.

Acolo, pironite în pămînt, stă
teau față-n față — mărturie a tre
cutului și prezentului — cele două 
clădiri a căror alăturare e atît de 
grăitoare.

In halele lungi și spațioase nu 
m-a întîmpinat zumzetul atît de 
obișnuit 
pinat în 
moderne 
robotind

— Toată fabrica e condusă de

— O frumoasă inițiativă patrio
tică a pionierilor șl școlarilor 

din regiunea Timișoara —
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vorbit cu însuflețire despre

Cu câtva timp in unnă Comi
tetul regional U.T.M. Timi
șoara a luat o inițiativă lăuda
bilă. El și-a propus să antre
neze masele largi de pionieri 
din regiune la cunoașterea și 
culegerea folclorului din Ba
nat.

Peste 5.000 de pionieri și 
elevi din cele 16 raioane ale 
regiunii Timișoara au partici
pat la această frumoasă iniția
tivă.

Parcurgând un total de 1.100 
km. pe jos și trecând prin 210 
comune și sate, grupuri de pio
nieri și elevi, sub îndrumarea 
instructorilor și cadrelor didac
tice, au adunat material fol
cloric, au întocmit monografii 
despre istoricul comunelor ca 
și despre dezvoltarea lor în 
anii de după 23 August 1944.

Acum cîteva zile ștafeta cu
legătorilor de folclor a sosit la 
palatul pionierilor din Timișoa
ra. Pionierii și școlarii au adus 
cu ei peste 12 caiete cuprin- 
zînd basme, proverbe, zicători. 
monografii și numeroase albu
me și modele de cusături ale 
portului bănățean. Despre cele 
4 orașe de subordonare regio
nală s-a adunat un bogat mate
rial pentru întocmirea mono
grafiilor lor, privind impetuoa
sa dezvoltare economică a aces
tora în anii de democrație 
populară.

In prezent se lucrează la se
lecționarea și sistematizarea tu
turor datelor pentru alcătuirea 
unei culegeri a folclorului bă
nățean realizată de pionieri cu 
ajutorul sătenilor, sub îndru
marea Comitetului regional 
al U.T.M. Timișoara.

S. REȚEA
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P E NTRU

fixată, după care a coborît 
sectorul fixat:

PE RACHETA AU FOST 
STALATE APARATE GEOFIZI
CE PENTRU CERCETĂRI COM
PLEXE IN PATURILE SUPE
RIOARE ALE ATMOSFEREI. IN 
AFARA DE ACEASTA, INTR-UN 
CONTAINER ERMETIC SPE
CIAL SE AFLAU DOUA ANI
MALE PENTRU EXPERIENȚA 
(CIINI).

Containerul a fost înzestrat cu 
un sistem de regenerare, cu un

IN-

______________ a 
funcțiilor biologice ale animalelor 
și cu o instalație de cinematograf 
pentru fotografierea comportării 
animalelor în timpul zborului.

După coborîrea pe pămînt de 
la înălțimea de 450 km., starea 
animalelor pentru experiență esla 
bună.

Pînă în prezent înălțimea ma
ximă de la care au fost coborite 
în U.R.S.S. pe pămînt animale 
pentru experiență a fost de 212 
km.

In decursul întregului zbor, in
clusiv zborul în virtutea inerției, 
racheta a fost stabilizată, ceea 
ce a exclus rotația 
axei verticale și a : 
tale.

GREUTATEA 
APARATAJULUI

(Continuare în

i ei în jurul 
axelor orizon-

TOTALA A 
ȘTIINȚIFIC

pag, IV-a)

IA DI NOI TERENURI
CULTURII

La Comitetul Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn 
, fost prezentat filmul 

documentar „Pagini 
dintr-o viață măreațău

a

Peste două zile se
ȘANTIERUL

de la
Sarcîna pusă de partid la 

sfătuirea de la Constanța a 
nilor și lucrătorilor din sectorul 
socialist al agriculturii de a reda 
circuitului agricol noi terenuri, de 
a pune în valoare săraturile, te
renurile nisipoase și degradate, de 
a salva de inundații Întinsele su
prafețe din balta Dunării a fost 
îmbrățișată cu un deosebit entu
ziasm de tineretul regiunii Con
stanța.

încă de Ia începutul primăve
rii, dînd dovadă de un adevărat 
eroism, tinerii colectiviști de la 
Oltina, mobilizați de organizațiile 
U.T.M. au muncit zi și noapte 
înălțînd un dig pe mai mulți kilo
metri și redînd astfel circuitului 
agricol 370 de ha.

Vestea deschiderii șantierului de 
la Luciu-Giurgeni a fost primită 
de utemiști și de tineretul din re
giunea Constanța cu un deosebit 
entuziasm. In cele cîteva zile care 
au trecut de la deschiderea șan
tierului au participat la lucrări 
peste 4.300 de tineri care au exe
cutat peste 43.000 m.c. de săpă-

Con- 
țăra-

deschide
TINERETULUI
Ezer

al mașinilor. M-a intim- 
schimb șirul de mașini 
numai cu cîțiva oameni 
printre ele.

. BODEA

Aspectul exterior al fabricii de plăci aglomerate din așchii de lemn, din Brăila

Un examen deosebit de impor
tant îi așteaptă acum pe tinerii 
din regiunea Constanța. Comite
tul regional U.T.M. Constanța a 
luat inițiativa și s-a angajat în 
fața comitetului regional de par
tid să scoată de sub apă și 
să redea agriculturii cele peste 
12.000 ha. din balta Ezerului, prin 
ridicarea unui dig lung de aproa
pe 10 km. In momentul de față, 
pe locul viitorului șantier din 
balta Ezerului se fac ultimele a- 
menajări, se construiesc barăcile.

La chemarea adresată de comi
tetul regional U.T.M. au răspuns 
numeroși tineri, colectiviști, mun
citori și funcționari din regiunea 
Constanța, înscriindu-se pe listele 
caro s-au întocmit la comitetele 
raionale pentru a merge să mun
cească voluntar pe șantierul tine
retului de4 la Ezer.

In ziua de 1 septembrie. 300 
de tineri vor începe munca pe 
noul șantier al tineretului, de la 
Ezer. In zilele libere, sîmbăta și 
duminica în special, circa 200— 
300 de tineri din raioanele Fetești 
și Medgidia vor participa, de a- 
semenea, la lucrările de pe șan
tierul de la Ezer. S-a stabilit ca 
munca pe acest șantier să se des
fășoare în două serii a cîte o lună 
fiecare. 
300 de 
regiunii 
tat de

In fiecare serie vor munci 
tineri, iar fiecare raion al 
Constanța va fi reprezen- 
cîle o brigadă de tine-

I. ȘERBU

IN REGIUNEA CRAIOVA

SE VOR RECUPERA
aproape 13,000 hectare

Jiul este un rîu năvalnic în zi
lele de primăvară ca și în timpul 
perioadelor de ploi abundente. Ade
sea, culturile de pe mii de hec
tare sînt distruse sau compromise 
dc apele sale. Angajați într-o lup
tă continuă, de traducere în via
ță a hotărîrilor partidului, oamenii 
muncii de la sate din regiunea 
Craiova au pornit acum o largă 
acțiune pentru a reda agriculturii 
o suprafață de aproape 13.000 hec
tare prin desecarea unor mlaștini, 
îndiguiri și ameliorarea unor tere
nuri aflate în lunca Jiului.

Astfel, o suprafață de peste 
10.000 hectare va deveni în curînd 
arabilă. Dintre cele două șantiere 
organizate în raionul Gura Jiului 
pentru realizarea acestui scop, unul 
a intrat de curînd în plină acti
vitate, iar celălalt se va deschide 
zilele- acestea. Primul șantier are 
două compartimente : Jiu—Bechet 
—Port, unde se indiguiește o su
prafață de peste 6.900 ha, dintre 
care aproape 5.200 hectare supra
față arabilă, și Bechet—Dăbuleni 
cu o suprafață indiguită de peste 
2.500 ha, dintre care 2.200 ha a- 
rabile.

Lucrările cuprinse în primul 
compartiment, care reprezintă un 
dig lung de 36 km, vor fi gata 
pînă la data de 7 Noiembrie a.c.

Pentru a reduce prețul de cost

al lucrărilor, mii de colectiviști, 
întovărășiți și membri «i coopera
tivelor agricole do producție, răs
pund chemării organizațiilor de 
partid de a sprijini prin muncă 
voluntară executarea acestor lu
crări. Numeroase organizații de 
bază ale U.T.M. din unitățile agri
cole socialiste de pe tot traseul șan
tierului, ca cele din comunele Be
chet, Dăbuleni, Sadova, Lișteava, 
Gighera, Ostroveni, Mîrșani, Trîm- 
burești, Rojiște și altele au trecut 
la o mobilizare activă a tineretu
lui în această acțiune patriotică de 
redare a celor aproape 13.000 hec
tare de teren agriculturii.

1. TEOHARIDE
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Cînd postul utemist de control
nu-și îndeplinește sarcinile

Sovietice la 
Comitetului 
Muncitoresc 
Comitetului

al Partidului 
un dar al

al Partidului Comunist

Ambasada Uniunii 
București a remis 
Central 
Romîn 
Central
ai Uniunii Sovietice — filmul do
cumentar „Pagini dintr-o viață 
măreață', care Înfățișează acti
vitatea întemeietorului comunis
mului științific, Karl Marx.

In seara de 29 august, la Co
mitetul Central al P.M.R. a avut 
loc vizionarea filmului. Au fost 
de față tovarășii Cliivu Stoica, 
Petre Borilă, Constantin Pîrvu- 
lescu, Leonte Răutu, Ștefan Vcl- 
tec, Janoș Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, membri ai C.C. al 
P.M.R. și activiști.

De asemenea a asistat A. A. 
Epișev, ambasadeeul Uniunii So
vietice la București.

TELEGRAMĂ
Către

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Finlanda

Dragi tovarăși,

Comitetui Centrat al Partidului Muncitoresc Romîn vă felicită 
călduros cu prilejul marii sărbători a clasei muncitoare finlandeze 
— Împlinirea a 40 de ani de la înființarea Partidului Comunist.

Partidul Comunist din Finlanda, călăuzindu-se de ideile nemuri
toare ale marxism-leninistnului, a luptat în decursul istoriei sale pen
tru apărarea drepturilor și libertăților celor ce muncesc, a organizat 
și condus lupta clasei muncitoare din Finlanda, devenind o forță 
importantă in viața socială și politică a țării.

Partidul Comunist din Finlanda luptă pentru întărirea solidarității 
muncitorești internaționale, pentru o politică de prietenie cu țările 
lagărului socialist, pentru pace în lumea întreagă.

De ziua marii sale sărbători, urăm Partidului Comunist din Fin
landa noi succese în continua întărire a rindurilor sale, în strînge- 
rea permanentă a legăturilor sale cu masele, in lupta pentru reali
zarea unității de acțiune a clasei muncitoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în lupta voastră pentru 
pace, pentru democrație, pentru socialism.

O.CX. mixt — Pașcani este una 
din multiplele verigi ale comerțu
lui nostru socialist. Această între
prindere comercială, relativ tînăra 
— creată în 1957 prin contopirea 
filialelor O.C.L. Alimentara, O.C.L. 
produse industriale și T.A.P.L. 
numără astăzi mai bine de 50 de 
unități de deservire a populației. 
Marea majoritate a salariaților săi 
•— gestionari, vînzători, ospătari, 
funcționari — sînt tineri. Peste 30 
dintre aceștia sînt utemiștL Evi
dent, cu un asemenea număr de 
membri, organizația U.T.M. ar tre
bui să fie aici o forță, să dea o re
plică hotărîtoare unor elemente 
indisciplinate, necinstite,- dușmă
noase care mai există în rîndurile 
lucrătorilor întreprinderii. Spun ar 
trebui, pentru că din păcate, lu
crurile nu stau tocmai așa.

Nu se poate vorbi la modul 
pozitiv nici despre postul utemist 
de control care a luat ființă cu 
mai multe luni în urmă. Și asta 
nu pentru că n-ar fi necesară și 
importantă existența lui dar...

Nu demult, la O.C.L. mixt — 
Pașcani a avut loc o adunare ge- 
corală U.TJ& Cu acest prilej o w

temistă amintea despre postul ute- 
mist de control care se înființase 
pe vremuri și care astăz.i este o a- 
devărată fantomă. (De fapt, postul 
utemist de control practic n-a fă
cut mai nimic. însăși iniția
torii lui nu erau prea convinși 
de însemnătatea organizării ace
stuia). Ilie Dulceanu, secretarul 
U.T.M., a încercat atunci să con
vingă pe tînăra care vorbise, că 
postul utemist de control s-ar fi 
contopit cu nu știu care gazetă de 
perete. Apoi, în ultimă instanță, 
încercă să „argumenteze" inutili
tatea postului utemist de- control.

— Cu ce ar putea să se ocupe ? 
La noi toate merg bine...

Oare așa să fie ? Să vedem.
Există intr-adevăr utemiști har

nici, conștiincioși, cu care între
prinderea se mîndrește. Utemisla 
Maria Roman e de trei ani casieră. 
Despre corectitudinea ei exemplară 
îți pot vorbi mai toți oamenii din 
oraș. Utemista Goldița Kaț, de la 
magazinul de mezeluri își depășeș
te lunar planul valoric. In luna iu
lie a realizat o depășire de 12.000 
lei. în magazinul nr. 3 Alimentara, 
unde lucrează utemista Alexandrina

9
Ionescu, întîlnești o curățenie și o 
ordine deosebită. Și ea își depășeș
te aproape lunar planul valoric. 
Dovedind o înaltă conștiință socia
listă, atenție, disciplină, grijă deo
sebită față de mărfurile și banii 
statului, tinerele de mai sus ca și 
multi alți tineri muncitori de la 
O.C.L. mixt — Pașcani, contribuie 
din plin la bunul mers al între
prinderii.

Comitetul organizației 
n-a văzut exemplele demne de ur
mat ale acestor utemiști, nu le-a 
popularizat, n-a menținut vigilența 
utemiștilor mereu trează asupra 
unor elemente necinstite, dușmă
noase care s-au aciuit în întreprin
dere. Inactivi, dovedind o gravă a- 
titudine de gură-cască, nici membrii 
postului utemist de control, care 
n-au avut niciodată un plan de 
muncă, obiective stabilite precis, 
nu și-au dovedit activ existența.

Așa stînd lucrurile, elemente des
compuse, corupte au furat din ba
nii statului. Făcînd o socoteală, de 
exemplu, anul trecut la O.C.L. 
mixt — Pașcani s-au produs furturi

U.T.M.

din avutul obștesc în valoare apro
ximativă de 50.000 lei. Bine înțe
les că pentru faptele săvîrșite, hoți, 
cum sînt Gh. Ungureanu, Ion Liu- 
gunaru, P. Bordeianu, condamnați 
de către justiția noastră populară, 
își ispășesc pedepsele cuvenite. Fap
tele acestora ar fi trebuit să con
stituie învățătură de minte pentru 
mulți lucrători ai întreprinderii. 
Organizația de bază U.T.M., prin 
postul utemist de control, ar fi pu
tut să-și aducă o contribuție de preț 
în acest sens. Nu a făcut-o însă. Și 
unele elemente nu au învățat nimic 
din pedepsele penale primite 
de către cei care au jefuit averea 
statului. Iată de ce Vasile Mardare 
a fost arestat recent pentru că fă
cea gaură pe lîngă cep și fura bere 
din butoaie în timp ce le manipu
la de la gară la unitățile de des
facere. Nici cu acest prilej membrii

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii 

tineretului*' pentru regiunea Iași

O discuție pe marginea contradicțiilor 
economice dintre țările capitaliste din Occident

O mînă cu degete scurte și 
groase, pe care sclipeau brilian
tele montate în două inele ma
sive, a apucat minerul și a tras 
ușa compartimentului în care mă 
retrăsesem pentru a citi în li
niște.

Am ridicat privirea.
— Frangois Pourrin, comerciant 

de articole de parfumerie, mă a- 
nunță într-o franțuzească cu ac
cent străin, vocea răgușită a 
unui bărbat cam de vreo 50 de 
ani, scund, cu un aspect de om 
bine hrănit, cu chelie, care 
așeză pe bancheta din față, 
un oftat de satisfacție.

— Departe ? mi se adresă 
conic noul pasager.

■— Nu prea. Dumneata ?
— Pînă la S...
Apoi, în următoarea jumătate 

că domnul 
dar că lo- 
în Statele 
merg cam

se
cu

la-

de oră, am aflat 
Pourrin este francez, 
cuiește de mulți ani 
Unite, că afacerile ii 
prost, că din această cauză a ve
nit în Europa și că este țerm 
hotărit să-și pună „treburile pe 
roate"

Domnul Pourrin mi-a declarat 
că este un optimist incurabil. 
De altfel am dedus-o și singui 
din destăinuirea pe care mi-a 
făcut-o. cum că dinsului, venind 
în Europa occidentală ca ameri
can, toate porțile i se deschid 
fără s-o ceară.

— Și pînă acum ați reușit 
ceva ? Dacă porțile vă stau des
chise ?...

■— Deocamdată nu prea.
O batistă mare cit un cearșaf, 

vărgată, pe care o ținea ghem in 
mina dolofană ii acoperi pentru 
citeva clipe fața. Cînd batisla- 
cearșaf dispăru după ceafa groa
să, vocea lui monsieur Francois 
pirîi ca o împușcătură :

— Dar pun eu treburile pe 
roate.

Ața e domnul Pourrin : 
optimist incurabil. Cu toate 
cest&a, domnul Pourrin s-a su
părat. S-a supărat pentru că a 
pierdut în timpul acestei călă
torii ceva la care ținea probabil 
foarte mult. A pierdut iluzia 
„unității" atlantice, a „unității* 
țărilor din N.A.T.O., a „comuni
tății de interese" dintre statele 
capitaliste.

Monsieur Francois este — mai 
bine zis, era, — un foarte fer
vent apărător al acestor idei. De 
aceea a și adus discuția despre 
„piața comună* și mai ales de
spre... unitatea „lumii libere". Se 
pare că apoi a regretat inițiati
va...

— Nu văd, domnule, zi.se ba 
un moment dat monsieur Fran
cois, gesliculînd cu mîna dreap
tă în care ținea ghem batista- 
cearșaf, ce obiecții se pot aduce 
„pieții comune". Franța, R. F. 
Germană, Italia, Belgia, Olanda 
și Luxemburgul, care fac parte 
din „piața comună" au hotărit 
să desființeze treptat, într-un 
termen de 12-15 ani, tarifele va
male între ele și să impună un 
tarif vamal unic pentru importu
rile în aceste țări din state care 
nu fac parte din „piața comuna". 
Este o treabă a lor în care ni
meni nu trebuie să se amestece.

— Trebuie să vă contrazic, 
domnule Pourrin. înființarc'a a~ 
cestei „piețe" este sprijinită in
tens de monopolurile americane 
cure urmăresc pe de o parte să 
creeze 
solidă

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

o bază economică mai 
organizației agresive

EUGEN VLADIMIR

(Continuare în pag. IV-a)

Animația din jurul bazarelor cu cărți, este astăzi cu adevărat 
un fapt cotidian. Este deajuns să apară o singură noutate din lite
ratura politică, beletristică sau tehnică ca librăriile, bazarele din 
preajma lor să fie pur și simplu asaltate de cumpărători. E și fi
resc. In anii aceștia cartea și-a căpătat locul cuvenit in măreața 
operă de culturalizare a oamenilor muncii.

In fotografie: un aspect de la bazarul cu cărți al Librăriei 
Academiei R.P.R. din Capitală.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU



Nu trebuie să faci nici un 
efort de imaginație pentru a-ți 
da seama de impresia covîrșitoa- 
re pe care-o fac filmele so
vietice, afirmind răspicat dra
go stern pentru om, încrede
rea in capacitatea poporului 
de a-și făuri o viață mai 
bună, față in față cu monstruoa
sele elucubrații pe peliculă ale 
cineaștilor decadenți, anti-umani, 
slugi plecate pe tărim ideologic- 
artistic ale imperialismului a- 
gresiv. Și este o mare bucurie să 
știi că în rîndurile cineaștilor 
care ridică tot mai sus nivelul 
artei sovietice, se află numeroși 
tineri, că, sub îndrumarea înțe
leaptă a partidului, tineretul 
preia și duce mai departe stea
gul mărețelor înfăptuiri cinema
tografice, de la creatorii in vir- 
stă al căror re
nume s-a ruspîn- 
dit pe tot globul 
pămintesc. Cum 
să nu te bucuri 
văzînd că tinerii 
absolvenți ai In
stitutului de Ci
nematografie A- 
Alov și V. Nau
mov, oare și-au 
făcut un strălu
cit debut prin 
lucrarea lor de 
diplomă „Tinere
țe zbuciumată1', 
au făurit un nou 
film închinat 
Comsomolului — 
ghin** — care se 
o operă de o remarcabilă valoa
re.

„Pavel Korceaghin** nu face 
excepție de la caracteristica fil
melor sovietice despre care vor
beam mai sus, ci dimpotrivă o 
accentuează, este un film cu o 
excepțională substanță ideologică, 
avînd o mare forță educativă și 
mobilizatoare. Pornind de la ne
muritorul roman al nemuritoru
lui comsomolist-erou Ostrov
ski, Alov și Naumov au realizat 
un film ce nu scade ci revalori
fică, împrospătează mărețul me
saj al cărții și, în același timp, 
cu deosebite calități specific ci
nematografice. Nedorind să re
pete faptele povestite in filmul 
„Așa s-a călit oțelul** creat îna
inte cu ani de Mark Donskoi, 
tinerii regizori împreună cu sce
naristul K. Isaiev au pus accen
tul principal pe perioada con
strucției pașnice, dind o mare 
amploare emoționantului episod 
al muncii voluntare pe șantierul 
de la Boiarka

Este Pavel Korceaghin un om 
înzestrat cu puteri suprana
turale ? Fără îndoială că nu. 
Cum rezistă el atîtor încercări 
ce ar^ fi putut distruge pe 
alții, cum poate el după ce 
zace grav rănit douăsprezece 
zile fără cunoștință să se ridice 
și să se însănătoșească reintrînd 
în frontul luptătorilor pentru so
cialism, cum poate rezista îmbră
cat și încălțat ca vai de el în 
munca istovitoare și gerul de la 
Boiarka, cum poate să continue 
lupta după ce paralizează și or
bește ? ~ Poate ! în primul rînd 
fiindcă nu e un caz izolat ci este 
un exemplu, un exemplu deose
bit dar totuși un exemplu din 
alte sute de mii, o picătură din 
oceanul revoluției, al poporului, 
ridicat de partid la o nouă con
știință. Fiindcă face parte 
din acei oameni de avangardă 
despre care se spune că nu li se 
pare niciodată că au făcut prea 
mult pentru cauza comunistă de
oarece această cauză, partidul, 
le-a dat ceva mare, de necuprins, 
le-a dat mai mult decît viața, 
le-a dat însăși rațiunea de a trăi.

Cum să nu cucerească simpa
tia milioanelor de spectatori fil
mele sovietice cînd ele le aduc 
solia unor asemenea idei înălță
toare ! Cum să nu fie ele ca o 
boare de aer curat, însănătoșitor 
pentru oricine și mai ales pentru 
tineret. în întreaga lume tinere
tul, cu generozitatea care-l ca
racterizează caută însetat răspun
sul la marea întrebare care-l fră- 
mîntă : Cum să trăiască, cui 
să-și dedice forțele necheltuite 
care ard cu putere în sufletul 
lui ? Conducătorii ideologici ai 
cercurilor imperialiste încearcă 
în fel și chip să cucerească sim
patia tineretului, să-i dea un 
răspuns la această întrebare, un 
„ideal** după chipul și asemăna
rea lor. Milioane de tone de hîr
tie și peliculă folosesc în acest 
scop ticălos. Ca ciupercile apar

ascunse în dosul unei um-

vedea nu- 
din Liveni

artist romîn 
D. Șostako-

mu- 
importante 
lui George

iubitor de

fel de fel de „scriitoare ale ge
nerației tinere" de alde Fran- 
QoUe Sagan și alții care propo
văduiesc „trăirea intensă" cu a- 
julorul desfriului total, al beției 
alcoolice și erotice, al stupefian
telor, crimelor și jafurilor. Sute 
și mii de ecrane sînt asaltate cu 
filme de genul lui „Furia de a 
trăi" in care se îndeamnă fățiș 
tineretul la gangsterism și des- 
friu. „Marea vedetă" lansată cu 
surle și tobe în acest film, tina- 
rul actor James Dean, cuprins de 
„furia de a trăi" a propriului său 

personaj, a trăit atît de „intens" 
incit a murit stupid in floarea 
vîrstei intr-un haotic accident de 
automobil. Iată către ce îndreap

tă imperialiștii tineretul cuprins 
de dezorientare. Unii tineri cad 
in capcana acestor idei crimi-

de căpătîi, consideră în mod gre
șit, într-o perioadă a vieții lui, 
că dragostea trebuie exclusă din 
drumul unui militant și mai ales 
greșește cînd o exclude cu duri
tate. Dar însăși această eroare a 
lui de a crede că iubirea i-ar 
stingheri lupta, pornește dintr-o 
ilesăvirșită dragoste mai mare, 
dragostea pentru popor, pentru 
comunism. Cu cinstea care-l ca
racterizează, Pavel va recunoaște 
mai tîrziu exagerarea făptuită. 
Diferența de concepție în acea
stă problemă a celor doi, este 
foarte plastic exprimată în film 
în fragmentul plecării spre șan
tierul de la Boiarka. Rita vine 
la gară spre a-și Iwa un duios 
rămas bun de la Pavel. Cău- 
tindu-l, ea vede doi tineri cu ca
petele

Nu există nimic mai frumos
decit a trăi

IN MOD COMUNIST
„Pavel Korcea- 
dovedește a ji

brele. îndepărtează umbrela ți-i 
găsește pe cei doi simțind u-se. 
Băiatul îi spune unde-l poate 
găsi pe Pavel ji-și îmbrățișează 
din nou iubita. Cu gingășie și 
cu invidie, Rita așează umbrela 
cum era la început. Exagerat în 
neînduplecarea lui, Korceaghin 
se ascunde pentru a nu /i găsit 
de Rita ; el n-ar fi conceput să 
se sărute îndărătul unei umbrele.

nale. Este cunoscut cazul fetei de 
14 ani din Menton (Franța) care, 
vrînd să meargă pe urmele ace
stui „idol** al ei, s-a aruncat de 
pc o stîncă in mare. Nu încape 
îndoială însă că asemenea tineri 
nu reprezintă partea cea mai 
bună a tinerei generații din ță
rile occidentale. Majoritatea ti
nerilor de acolo resping ideile 
nebunești ale ideologiei caniba-

Cronica filmului
li.ee, boicotează filmele decaden
te. Nu întimplător marea majo
ritate a tinerilor consultați au 
răspuns da la întrebarea unei 
anchete organizată de un ziar 
francez : „Credeți că e necesar 
a avea un ideal pentru a trăi?** 
Nu întimplător a răspuns un tî- 
năr la această anchetă, naiv dar 
sincer și cinstit : „A avea un 
ideal este tot atît de necesar ca 
și a mînca in fiecare zi**. Acești 
tineri sînt educați de organiza
țiile progresiste, educați de scri
itorii progresiști, între care O- 
strovski ocupă un loc de frunte 
ca un autor peferat al tinerilor 
luptători pentru un viitor mai 
bun.

Meritul principal al realizato
rilor lui „Pavel Korceaghin**, 
stă în faptul că au reușit să va
lorifice uriașa bogăție de idei 
printr-o măiestrie cinematografică 
evidentă. Regizorii Alov și Nau
mov se dovedesc a fi, în ciuda 
tinereții lor, stăpîni pe un meș
teșug matur, posesori ai unui stil 
format și complex. Stilul lor se 
caracterizează printr-o extremă 
sugestivitate a imaginii, printr-o 
conviețuire fericită a dramati
cului cu ironicul, lată întune
coasa închisoare petluristă în 
care sînt aruncați pe rînd oa
meni plini de sîmge după ce au 
fost torturați groaznic de contra
revoluționari și iată ceremonia 
sosirii lui Petliura în orășelul 
Șepetovka. Niște cucoane grase 
aclamă cu glasuri croncănitoare 
pe „tătucul hatman** dar apara
tul de filmat n-are timp pentru 
ele, se concentrează cu o prefă
cută preocupare asupra fundului 
pantalonilor șoferului care, suit 
pe capotă încearcă zadarnic să 
dreagă o pană la motor. O iro
nie și un avertisment grăitor : 
așa $um s-a defectat „atomobi- 
lul** căpeteniei haidamacilor, așa 
se va dărîma toată șandramaua 
lor bazată pe jafuri și teroare.

în această versiune filmată a 
cărții lui Ostrovski, se dezbate 
pe larg episodul dragostei dintre 
Pavka și Rita Ustinovici. Amin
doi sînt tineri revoluționari, în 
ochii amîndorura arde flacăra 
devotamentului nemărginit pen
tru cauza partidului. Rita este 
însă mai chibzuită, mai senti
mentală pe cînd Pavel, puternic 
influențat de romantismul revo
luționar al „Tăunului** lui Voy
nich care era pentru el o carte

pentru el umbrela folosită în a- 
cest scop ar fi însemnat nu o fe
rire de privirile celor indiscreți, 
ci o izolare de tovarăși, de luptă.

Dar Pavel nu este lipsit de 
înțelegere. Numai 
votamentul său 
manifestă uneori 
căldură față de ceilalți de- 
cît față de propria sa persoană 
pe care o tratează cu o exigență 
de fier. Cînd un constructor vo
luntar de la Boiarka, dt •

că în de- 
neclintit, el 

mai multă

șchioapă, nu mai poate îndura 
grelele condiții de trai de pe șan
tier și vrea să fugă, Pavel nu-l 
bruschează, ci cu o duioșie pă
rintească îl ia în brațe, îl înve
lește cu mantaua lui, îl leagănă, îl 
încălzește și îl încurajează. După 
o perioadă de demobilizare pro
vocată de pierderea manuscrisu
lui pe care-l trimesese către edi
tură, Pavel se convinge din nou 
că lupta nu s-a sfirșit, că trebuie 
să-și continue drumul și hotă
răște să mănince pentru a se 
fortifica, și să-și reia lucrul. Ia 
în miini o hîrtie și incepe să 
scrie titlul romanului : ,,.4șa s-a 
călit oțelul". Bucuroasă că fiul 
ei și-a revenit din starea de de
moralizare, mama ii spune: „Lu
crează Pavlușa, lucrează", și iese 
stingînd lumina. Un contrast 

care îndurerează 
și îmbărbătează 
in același timp: 
un om lucrează 
cu ultimele pu
teri în întuneric 
spre a aduce lu
mină oamenilor.

Sarcina celor 
doi tineri regi
zori a fost ușu
rată de colabora
rea cu o echipă 
de uctori talen- 
lați în frunte cu 
Vasilii Lanovoi 
(Pavel) și Ella 
Lejdei (Rita). 

Pavel Usovnicenko — interpretul 
marinarului Juhrai, actorul care 
joacă rolul bătrinului bolșevic 
Tokarev și ceilalți interpreți ai 
comuniștilor au redat cu căldură 
chipurile minunaților membri de 
partid virstnici care au fost das
călii lui Pavel la înălțătoarea 
școală a comunismului. Acești în
vățători au putut făuri un ase
menea luptător tare ea oțelul, 
care spune rizind în finalul apo
teotic al filmului : „Dacă veți 
auzi cumva că m-am dat bătut 
sau că am murit, să nu credeți! 
E o minciună!" Intr-adevăr eroi 
ca Pavel Korceaghin nu se dau 
înapoi și nu mor. Trăiesc în su
fletele milioanelor de oameni 
virstnici și tineri care iau de la 
ei lecții de viață și de dirzenie. 
exemple de urmat în luptă.

„Pavel Korceaghin" face parte 
din filmele sovietice care, afir
mă cu putere superioritatea ca
tegorică a artei însuflețite de 
idealurile comuniste. Iată de ce 
trebuie văzut de toți tinerii no
ștri.

In preajma Festivalului 
internațional „George Enescu"
In aceste zile din preajma 

Festivalului internațional „Geor
ge Enescu" se fac intense pregă
tiri în vederea redeschiderii mu
zeului consacrat marelui muzi
cian romîn.

Cuprinzînd un bogat material 
iconografic, epistolar, schițe, ma
nuscrise, cărți și periodice, 
zeul evocă momente 
din viața și creația 
Enescu

La început se poate 
cheta casei modeste 
unde s-a născut compozitorul. 
Aici marele artist a cunoscut pen
tru prima dată și a îndrăgit fru
musețea cîntecului și a dansului 
popular romînesc. George Enescu 
și-a iubit cu pasiune țara natală 
cu frumusețile ei, poporul romîn 
și neîntrecutul său folclor. Acea
stă dragoste este exprimată în 
muzica sa, ca și în numeroase 
scrisori și articole, aflate astăzi 
în muzeu.

Din opera compozitorului a 
rui artă este strîns legată 
folclorul și muzica poporului 
stru, sînt expuse numeroase par
tituri, începînd cu primele crea
ții și pînă la marile sale compo
ziții.

In muzeu se găsesc numeroa
se obiecte îndrăgite de George 
Enescu, printre care pianul, vio
rile și baghetele cu care a cîntat 
și dirijat maestrul. Cu multă 
grijă a fost reconstituită camera 
de lucru a lui Enescu de la Pa
ris.

Se găsesc de asemenea valo
roase mărturii ale muncii sale 
neobosite pentru educarea muzi
cală a poporului. O bogată co
lecție de afișe și documente con
semnează marele număr de con
certe date de George Enescu în 
orașele și tîrgurile țării, în sa
loanele spitalelor pline de răniți 
din timpul primului război mon
dial, concerte care dovedesc înal
tul simț patriotic al marelui mu
zician.

Programe și cronici muzicale 
vorbesc despre uriașa activitate 
concertistică a lui George Ene
scu, în țară sau departe de ho
tarele ei, la Moscova, Paris, Lon
dra, New York șl în alte mari 
orașe din lume. Cu prilejul pri

mului turneu întreprins în Rusia 
în anul 1909, cunoscind poporul 
rus, marele compozitor romîn 
mărturisește într-o scrisoare către 
tatăl său, scrisoare inedită, sim
patia și prețuirea sa față de a- 
cest popor harnic și 
frumos.

Prietenia marelui 
cu marii muzicieni 
viei, David Oistrach, Yehudi Me
nuhin, Fritz Kreisler, Pablo Ca
sals. Maurice Ravel, Gabriel Fau
re, este ilustrată printr-o valo
roasă colecție de fotografii.

Ca semn al prețuirii marelui 
interpret și compozitor romîn 
stau în muzeu numeroase diplo
me de onoare și alte distincții 
oferite 
înalte foruri muzicale din străi
nătate.

lui George Enescu de

In frumoasa stațiune Sinaia, 
la complexul „Pelișor" tinerii 
participant! romini repetă sub 
supravegherea profesorilor lor.

In fotografie; Kozighian

Varujan — vioară și Nicolae 
Brînduș — pian repetînd o 
sonată de George Enescu, sub 
supravegherea prof. Mircea 
Bîrsan.

că- 
de 

no-
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Emilia Căldăraru

CINTECUL PAȘILOR NOȘTRI
Mi-amintesc de tine mereu...
Unde ești tu, prietenul
Poate, sub bicele ploii
Tu bați aceleași cărări
Cît de precis te revăd _______
Am descuiat, cu-o privire avară,
Vechea lăcată a lacrei — minune 
Cu amintirile noastre comune.
Nu, nu-s intr-insa comori ca-n povești. 
Doar doi bocanci scîlciați, țărănești.
Totuși iată că ei îmi grăiesc despre tine 
Mai mult ca orice și mai cald ca oricine.
Către vetreie noastre sărace și triste
Tu, în numele marii dreptăți comuniste,
Ani de-a rîndul, prin arșiți, prin vînturi 

și ploi,
Ai bătut cu bocancii aceștia greoi,
Drumuri, drumuri, pe plaiuri străvechi, 

dobrogene,
De pe dealuri, din stepe, din văi dunărene.
Mi-amintesc : era toamnă, pe cîmp batea 

vîntul...
Tu treceai, măsurind cu bocancii pămintul.

meu ?
viclene, 
dobrogene î 
astăseară 1

vi în urmă-le noi, de pămînt însetați!, 
Zdrenfăroșii, flămînzii, huliții, argafii,

Infigeam în ogorul visat de bătrini 
Țărușii, ca niște peceți de stăpini.

Și iarăși și iar drumețit-ai spre noi 
Ani multi cu bocancii aceștia greoi.

De după perdele, de după zăvor, 
Scuipau unii urmele pașilor lor,

Căci sub pașii aceștia — ca destinul 
cumplit, 

Se surpa vremea lor și cădea -n asfințit.

Iar pe cîmpuri tăiate în mii de fîșii 
Se surpau și răzoare șl-adinci sărăcii

Și pămintul Dobrogei, adîncindu-și 
distanțele 

Arăta holde-ntlnse, cît toate speranțele.

Iată de ce, prietenul meu,
Iți păstrez încălțările ca-ntr-un muzeu, 
lată-le-aici, în lacra-minune
Cu amintirile noastre comune...

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

Valoroasă manifestare a caricaturii 
noastre militante

Venind după un șir destul de 
însemnat de expoziții personale 
ale desenatorilor satirici, și a- 
ducînd imagini cunoscute citito
rului presei cotidiene, expoziția 
„Punctul pe i“ a graficianului 
Gh. Chiriac, deschisă nu de 
mult în sala Dalles, are o pu- 

\ ternică trăsătură caracteristică— 
ancorarea adîncă în realitate, 
în viața noastră de toate zilele, 
poziția critică militantă.

Gh Chiriac abordează în ca
ricaturile sale o gamă vastă de 
teme desprinse atît din eveni
mentele interne cît și din cele 
internaționale. Totuși, în lumina 
actualei expoziții, caricatura lui 
GJi. Chiriac se dovi dește a ilu
stra prin excelență opinia cetă
țeanului indignat de racilele 
și practicile trecutului, nfoște- 
nire blestemată de la burghe
zie, care mai scot ici-colo capul, 
asemenea unor ciuperci otrăvite 

. încercînd să învenineze viața 
noastră nouă. Descoperiți în 
acțiuni caracteristice, inrăiții a- 

; cestui soi de practici sînt țin
tuiți la zidul infamiei, în tăișul 
necruțător al satirei.

^iiijllilIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM illllllllllllllllllllllllli™^

Delapidatorii, hoții, dușmanii 
înveterați sau ascunși ai regi
mului nostru democrat-popular, 
cei care încearcă să pună pie
dici mersului avîntat înainte 
spre socialism sînt surprinși în 
atitudini 
revolta 
pentru 
pe care

Reprezentativă pentru acea
stă categorie de imagini satiri
ce este caricatura intitulată : 
„Calculul gestionarului necin
stit". Sub desenul care înfăți
șează un delapidator înfundîn- 
du-și buzunarele cu banii furați 
din casa de bani a întreprin
derii, textul este incisiv și nu 
lasă nici o îndoială asupra soar- 
tei care-1 așteaptă pe hoț: (de
lapidatorul calculînd) — 70 și 
cu 1 fac 71 ; 1 scriu și 7 iau. 
Dedesubt, comentariul caricatu
ristului : și a luat 7 ani închi
soare.

Rămășițe ale vechii morale și 
educații burgheze, scălâmbăie
lile cosmopolite, birocrația, ati
tudini nejuste in producție, în 
artă, in sport, sînt șfichiuite pe

menite să stirnească 
și aprobarea deplină 

pedeapsa binemeritată 
o primesc.

B. DUMITRESCU

0 scenă din film

Valeria Boiculesii
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Știu,
azi ai tăiat piatră în munți;
azi ai legat snopi 1

Te-am văzut 
modelind cărămizi și ulcele din lut, 
arcuind tunele și punți...
Știu,
azi ai intrat sub pămînt;

și-a ieșit,
din palmele tale, cărbune-ntreit 1
Te-am văzut plămădind in cuptoare oțel; 
te-am văzut cățărat peste-a schelelor plasă 1 
...Și-acum ai venit,

zimbindu-mi la fel...
Ai venit, dragul meu, iar acasă 1
Ai scos din buzunar o păpușă....
Ești trudit, dragul meu.
S-ar cădea r
să-ți lași uneltele undeva, după ușă, 
să-ți tragi perna sub cap — 
și să dormi...
Dar fierbe văzduhul 1

Se-nvo!bură norii 
și neguri s-adună să-ntunece stele... 
Și pruncul visează balauri in leagăn...

Ascultă 1
In ceasul acesta, tîlharii 
pășesc pe sub geamuri 
cu focul in mină...
pustiu din al nostru cămin să rămînă. — 
din tot ce-am clădit 
doar cenușă 1 
Ascultă, 
i-aud cum pășesc.
Ascultă, 
o lume întreagă ne

amindoi.

Nu mi-î teamă...

cheamă 1

Hai să ieșim.
Nu-i timp de odihnă 1
în calea lor, vino, alături să fim. 
Alături de toate popoarele lumii —■ 
cu tot 
cu tot

ce mim, 
ce iubim...

ieșim t

Și geme prin somn.
Și te strigă... Ascultă I

Hai să
Să le stăm înainte
cu puterea celor ce făuresc socialismul 
Și for{a inimilor noastre — fierbinte, 
alături de popoarele lumii, 
să-nchidă
netrebnica mină
ce vrea
să ucidă I

|iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. ....................................................................................................... ......................................................................................... .
s rfnd în șirul de notații grafice 
= cotidiene ale caricaturistului

Gh. Chiriac.
In principiu satira lui Gh. 

Chiriac se bazează pe poantele 
textului șt mai puțin pe ridico
lul propriu zis al scenei dese
nate. De aceea imaginile care 
satirizează pe adepții modei de
cadente occidentale —• imagini 
ale căror efecte umoristice sînt 
în primul rînd vizuale — au o 
savuroasă notă aparte („coche
te" purtînd rochii balon și ro
chii butoi, pierde-vară care-și 
țintdiesc pantalonii etc.).

Creatorul suitei „Punctul 
pe i“ își aduce contribuția și în 
cele mai importante bătălii pe 
care poporul nostru muncitor le 
desfășoară sub conducerea par
tidului pe tărîmul producției in
dustriei, agriculturii, culturii,

Talentul satiric viguros și 
umorul subtil al lui Gh. Chiriac 
sînt servite de imagini realiste, 
concepute dramatic, într-un de
sen viu, cu linii neîntrerupte, 
purtînd o puternică amprentă a 
personalității artistului. Succe
sul general al primei sale expo
ziții obligă însă pe artist să-și 
desăvîrșească măiestria în spe
cial pe linia creării unor ima
gini cît mai plastice care să 
folosească textul ca un auxiliar 
și nici decum să fie un auxiliar

al textului, cum se mai înttm- 
plă uneori

Adîncirea surselor de inspi
rație ale realității cotidiene, pu- 
nîndu-și desenele în slujba cri
ticii zilnice și deosebit de con
structive împotriva lipsurilor 
și năravurilor vechiului este 
chezășia reușitei, pe 
parte a talentatului 
rist.

mai de- 
caricatu-

M. H.

Cîntece în Deltă
Pe brațul Sulina, în inima 

Deltei, se întinde pe un grind 
de-a lungul a 8 kilometri, satul 
Crișan. sat de pescari vrednici 
în care românii și ucrainienii se 
înfrățesc în muncă. La Crișan, sat

popularetria noastră și cîntece
Erau și cîntece originale, pe ver- 
șurile noi scrise de directorul 
școlii și animatorul vieții cultu
rale a satului — Sergiu Șerbano- 
vici. Acestea vorbeau de traiul

roșești, la ridiculizarea decaden
ților și au reușit să-i dezbare pe 
mulți de apucături înapoiate.

A existat la acești tineri un 
entuziasm molipsitor, o bucurie 
de a cînta pentru ei și pentru 
alții. De pildă, tovarășa Elena 
Bîriu, pentru a ne cînta u fugit

din dispensar, unde era inter
nată ! Aici, ea și in toate col
țurile patriei, organizațiile U.T.M. 
îndrumate de partid, muncesc cu 
dragoste pentru educarea cultu
rală și artistică a tineretului mun
citor.

Cărți jioi

FR. SCHAPIRA

METEMPSIHOZĂ

științei, asistenței sanitare. Po
ziția graficianului se concreti
zează atît prin intermediul unor 
caricaturi-avertisment (diagno
sticul doctorului venit să con
sulte prețul de cost umflat: să 
mănînce cît mai puține rebu
turi) cît și prin unele caricaturi 
pozitive (dezvoltarea industriei 
de fibre sintetice, creșterea ne
încetată a numărului caselor de 
naștere).

Dintre caricaturile pe teme 
externe cea mai viguroasă for
ță demascatoare o are fără în
doială cea care-1 prezintă pe 
contribuabilul american supt de 
tunuri-ventuze.

de vreo 600 de suflete, ființează 
nu mai puțin de trei cercuri mu
zicale : unul cuprinde copiii din 
școala elementară, altul salariații 
școlii și, în sfirșit, al treilea pe 
aceștia din urmă, și pe pescari 
în cadrul căminului cultural.

învățătoarea Elena Miron, ti- 
nară entuziastă, animatoarea 
muzicală a corurilor satului i-a 
strîns laolaltă pe copii și au în
ceput să cînte. Erau cî-nte- 
ce pionierești, cîntece despre 
partid, despre viața nouă din pa-

pescarilor, satirizau leneșii, lău
dau munca, sîrgul. Am aflat că 
ele. se răspîndesc in satele din 
Deltă unde corurile Crișanei au 
făcut turnee. Da ! Turnee 1 La 
Cataroman, Vulturi, Gorgova, 
mila 25 și la alte puncte din 
Deltă a răsunat cîntecul crișăne- 
nilor, închegați în coruri și di
rijați de utemista Elena Miron.
Acolo, în inima Deltei, tinerii 

au aflat și de cîntecele decaden
te, dar utemiștii au luat atitudi
ne față de admiratorii lor fără 
discernămînt. Au folosit toate 
mijloacele, de la convorbiri tovă-

E semnificativ cît 
de organic se îm
pletește ruperea de 
temele majore ale 
activității cu plati
tudinea impecabilă.

In numărul 4 al 
revistei „Scrisul bă
nățean" Dim. Ra- 
chici semnează două 
poezii. In prima 
poezie poetul își 
amintește cu nostal
gie de vremea în 
care niște „porum
bei de 
poseau 
sale, 
posiți, 
rumbei 
să împuște doi ie
puri dintr-o dată și 
în consecință, îi 
ciuguleau și „gră
unțele și anii". Și 
așa... ciugulit a- 
stăzi de niște gră
unțe și ceva

nea" po- 
în palmele 

Odată po- 
perfizii po
se gîndeau

zile,

mîine de alte gră
unțe și alte zile, 
poetul s-a trezit fără 
să-și dea seama om 
în toată firea : „Și 
nu știam că mori, 
pruncia mea".

Tot din anii copi
lăriei, poetul își a- 
mintește de niște 

. fenomene ale na
turii printre care se 
numără la loc de 
cinste, ploaia. Ploa
ia, după cum se 
vede, avea o părere 
bună despre poet 
căci, după cum re
cunoaște și dinsul 
„dansa desculță 
pentru mine".

In altă poezie 
autorul dorește din 
toată inima să de
vină cerb :

„Ca ei mi-e tine
rețea diafană;

Un sprinten cerb

cu tot 
cerb iar 
danseze

de rea- 
piătește

ce-aleargă-ntr-o 
poiană".

Cînd lupta pentru 
socialism e izvo
rul atîtor idei cu 
adevărat poetice, 
nu e păcat ca un 
poet să dorească 
să devină 
dinadinsul 
ploaia să-i 
desculță ?

Ruperea 
litate se
întotdeauna cu eșe
cul artistic.

Și dacă autorul 
crede cu adevărat 
în metempsihoză de 
ce trebuie să pu
blice „Scrisul bă
nățean" asemenea 
platitudini evazio
niste, ostile spiritu
lui revoluționar al 
realismului socia
list ?

M. ANDREI

ILYA EHRENBURG: Ce-i tre
buie omului — povestire. Co
lecția „Meridiane". In romî- 
nește de I. Flavius și M. Roth, 
184 pag. — 2,75 lei, Cartea rusă.

K. S. STANISLAVSKI : Viața 
mea în artă — ediția a IlI-a 
revăzut. In romînește de I. Fla
vius și N. Negrea, 624 pag. — 
19 lei, broșat; 29 lei, cartonat, 
Cartea rusă.

EMIl G1RLEANU: Pagini ale
se — ediția a Il-a îngrijită și 
prefațată de Virgiliu Ene. Co
lecția „Biblioteca școlarului", 
260 pag. — 3,25 lei, Editura ti
neretului.

ALEXEI TOLSTOI : Opere alese 
— vol. II. Romane, nuvele, po
vestiri, teatru. în romînește de 
Radu Tudoran și A. Ivanovschi, 
972 pag. — 25 lei, Cartea rusă.

VERA FRIMU POPOVICI : De la 
mame adunate, 80 pag. — 1,50 
lei, Consiliul național al femei
lor din R.P.R.

BALZAC : Opere — vol. IV. Co
lecția „Clasicii literaturii uni
versale". In romîne.te de Bar
bu Brezianu, 628 pag. — 15 lei, 
broșat; 22 lei,
E.S.P.L.A.

cartonat,

I. A. GONCEAROV: 
vol. IV (Oblomov — 
patru părți). In romînește de 
Ștefan Velisar-Teodoreanu, Ta
tiana Berindei, 540 pag. — 17 
lei. Cartea Rusă.
* * * : Nuvela germană în
secolul al XIX-lea — antologie. 
Colecția „Clasicii literaturii 
universale", 554 pag. — 12 lei 
broșat; 20,50 lei, cartonat,
E.S.P.L.A.

Opere — 
roman în



Recrutarea propagandiștilor
trebuie făcută cu spirit de răspundere

Organizațiile U.T.M. din raio
nul Cîmpina au desfășurat sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, o activitate intensă pentru 
a asigura deschiderea în bune 
cOndițiuni a noului an de învăță
mânt politic U.T.M. O serie de 
măsuri cum ar fi recrutarea pro
pagandiștilor, consultarea tinerilor 
pi i vind stabilirea cercurilor po
litice, organizarea lor pe schim
buri în întreprinderi ie mari — 
pot fi socotite ca un pas însemnat 
în vederea pregătirii deschiderii 
noului an de învățămînt politic 
de organizație. Merită a fi subli
niată 
muncit 
U.T.M. 
pina, 
naria 
na ți 
hîrtie 
derea 
care este una dintre cele mai im
portante măsuri pentru asigurarea 
unei bune desfășurări a anului de 
învățămînt politic. Organizațiile de 
partid din aceste întreprinderi au 
îndrumat îndeaproape organizațiile 
U.T.M. asigurînd conducerea cercu
rilor și cursurilor politice aie 
U.T.M. cu propagandiști bine pre
gătiți, recrutați din rîndul mem
brilor și candidațiior de partid.

Măsura luată de biroul raional 
cu privire la confirmarea calității 
de propagandist în ședințele bi
rourilor orășenești și biroului ra
ional, va duce de asemenea la în
tărirea răspunderii fiecărui pro
pagandist față de sarcina ce i-a 
fost încredințată. Confirmarea 
pină în prezent a celor peste 200 
propagandiști dovedește că orga
nizațiile U.T.M. s-au preocupat cu 
grijă de recrutarea acestora, că 
ele au tras concluzii juste 
lipsurile manifestate în acest 
meniu în anul de învățămînt 
cut.

Nu în toate organizațiile

răspunderea cu care au 
organizațiile de bază 

din uzinele Poiana Cîm- 
I.C. Frimu Sinaia, Raii- 
Cimpina, schelele Cimpi-

?!
4Băicoi precum și Fabrica de 
Bușteni, în special în ve- 
recrutării propagandiștilor.

din
do-
tre-

de

bază U.T.M. se manifestă destulă 
răspundere în vederea pregătirii 
deschiderii învățămîntului politic, 
în special în privința recrutării 
propagandiștilor unele organizații 
de bază mai manifestă superfi
cialitate. Așa de pildă la Uzinele 
chimice Victoria—Florești recru
tarea propagandiștilor s-a făcut 
mai mult din rindul inginerilor 
și tehnicienilor ce lucrează în bi
rouri, deși în secții se găsesc ti
neri muncitori capabili să con
ducă cercurile politice, tineri ce 
trăiesc și muncesc în mijlocul ce
lor ce vor fi în curînd cursanți.

Dovedind o atitudine birocra
tică în munca de recrutare a pro
pagandiștilor, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Breaza (secretar tovară
șul Constantin Iuțaru) în loc să 
se ocupe de selecționarea propa
gandiștilor pe baza discuțiilor per
sonale cu ei, care iar fi dat posibi
litatea cunoașterii fiecărui om în 
parte, a posibilităților pe care a- 
cesta le are, pentru a face față 
unei sarcini atît de importante, s-a 
mulțumit să dea indicații orga
nizațiilor de bază să întocmească 
dosare pentru fiecare propagan
dist. Acest lucru a făcut ca co
mitetele U.T.M. să înlocuiască 
munca vie de cunoaștere a propa
gandiștilor cu o muncă birocratică, 
bazată pe hîrtii. Intr-o serie de or
ganizații de bază au fost recru
tați ca propagandiști tineri care 
urmează să plece militari oameni 
care nu sînt statornici în între
prinderi, ceea ce poate să creeze 
mari fluctuații în rețeaua propa
gandiștilor în timpul desfășurării 
anului de învățămînt.

Lipsuri serioase se manifestă 
încă în activitatea unor organi
zații de bază U.T.M. de la sate. 
In organizațiile Măguren!, Satul 
Banului, Păioasa — nici pînă la 
1 august nu se făcuse recrutarea 
propagandiștilor. în situații ase
mănătoare se mal găsesc și orga-

| A N U M T
ș Școala Profesională de Ucenici a întreprinderilor „TEHNO- 
| METAL” și F. C. Gh. GHEORGHIU-DEJ” din București, str. V. 
ș Kuibîșev 38, Raion Stalin, aduce la cunoștința celor interesați 
H că primește candidați din București, fete și băieți, absolvenți 
Ș a 7 clase elementare, la examenul de admitere în anul I, pen- 
s tru următoarele meserii:
= 1. —Mecanici, pentru întreținerea utilajului (frezor, strungar,

turnător, ajustor etc.).
= 2. — Lăcătuși și mecanici — montatori.
H 3. — Tricotaje.
= 4. — Croitorie.
ă 5. — Filatură de bumbac.
g 6. — Țesătorie.
Ș 7. — Finisarea produselor textile.
g Pentru informații suplimentare doritorii se vor adresa la 
= școală, telefon 2.79.26.
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim̂^

nizațiile din comunele Detești, 
Ghirdoveni, Bobolia și Cocorăști 
Capii. Superficialitatea comitete
lor U.T.M. din aceste comune a 
dăunat mult și in desfășurarea 
învățămîntului politic în anul 
trecut, cînd multe cercuri s-au 
desfințat de Ia primele 2—3 lec
ții, iar altele nici nu au mai fost 
deschise. Privit prin această 
prizmă nu mai poate mira pe ni
meni faptul că la Măgureni ca 
și la Ghirdoveni, la Bobolia ca 
și la Cocărăști Capii un număr 
mare de utemiști nu participă la 
adunările generale, dovedesc in
disciplină, nu îndeplinesc sarci
nile de organizație, sau, așa cum 
s-a întîmplat la G.A.C. „Zorile So
cialismului" din Filipeștii de Pă
dure unde invățămîntul poltic 
nu a funcționat, tinerii în frunte 
cu secretarul organizației de 
bază — Brașoveanu Nicolae — au 
efectuat un număr mic de zile 
muncă, mulți din ei lipsind de la 
lucru chiar în perioadele de cam
panii.

In anul trecut de învățămînt 
politic o serie de cadre didactice 
cum sînt tovarășele Fiorica Petcu, 
Cecilia Lambru, Gabriela Cioră- 
nescu au muncit într-adevăr cu 
bune rezultate în calitate de pro
pagandiste. Aceasta nu justifică 
cu nimic tendința ce o manifestă 
unele comitete U.T.M. de a re
cruta propagandiști aproape ex
clusiv din rîndul învățătorilor și 
profesorilor. Peste 90 la sută din 
propagandiștii de la sate sînt în
vățători și profesori sau funcțio
nari din sfaturile populare, deși 
o parte dintre ei nu îndeplinesc 
calitățile necesare, refuză să par
ticipe la seminariile de instruire 
ce sînt organizate la raion, etc.

Organizațiile U.T.M. de la sate, 
ea și cele din întreprinderi care 
au rămas în urmă cu recrutarea 
propagandiștilor sau au făcut a- 
ceasta cu superficialitate, trebuie 
să la măsuri urgente pentru re
medierea acestor lipsuri, înlocui- 

•rea celor care nu corespund, cu 
tineri capabili să desfășoare o 
astfel de activitate.

Desfășurarea unei susținute 
munci organizatorice acum, In pe
rioada de pregătire a deschiderii 
anului de învățămînt politic U.T.M. 
de discutare cu fiecare utemist și 
tînăr în parte pentru a se stabili 
forma de învățămînt pe care o va 
urma tovarășul respectiv, va oferi 
posibilitatea comitetelor organiza
țiilor de bază ca după deschiderea 
cercurilor și cursurilor politice să 
se ocupe cu mai multă intensitate 
și atenție de calitatea acestora, 
asigurarea unui bogat conținut 
lecțiilor și seminariilor.

de 
al

NICOLAE PÎRVUȚA 
activist al Comitetului raional 

al U.T.M. Cîmpina

Direcția PTTR a Capitalei și regiunii București

In atenția abonaților telefonici
lg ghișete fixate în acest scop, 
în holl-ul Telefoanelor din Cal. 
Victoriei 37 contra cost de vîn
zare 10 lei.

Noua carte de telefon cuprin
de toți abonații (abonați par
ticulari, instituții de stat, în
treprinderi cooperatiste, școli, 
spitale etc.) în ordine alfabe
tică spre deosebire de cartea 
de telefon ediția 1954.

De asemenea mai cuprinde o 
parte clasificată imprimată în 
albastru, unde abonații pot 
găsi ușor telefoanele de utili
tate publică (spitale, farmacii, 
miliții, hoteluri etc.).

Odată cu intrarea in vigoare 
a noii cărți de telefon, rugăm 
insistent abonații și marele pu
blic de a o consulta în prea
labil, pentru a nu se provoca 
deranjamente in centralele 
noastre prin formarea vechilor 
numere cu 5 cifre, sau numere 
greșite.

Procurarea cărții de telefon 
este obligatorie pentru toți a- 
bonații telefonici din București.

Se aduce la cunoștința abo- 
naților telefonici și tuturor ce
tățenilor Capitalei că la data 
de 31.VIII. a.c., intră în func
țiune numerotația cu 6 cifre a 
telefoanelor din București.

Toate numerele începînd cu 
cifra 1, 2, 3,4, 5,6, 7 vor primi 
înainte cifra 1, iar numerele 
care încep cu cifra 8, vor primi 
în loc de cifra 8, 27, 
merele cu 9 vor primi

De exemplu : 
Nr. de telefon 

va fi 15-25.39 ;
Nr. de telefon 

va fi 27-16.22;
Nr. de telefon 

va fi 21-43.17.
în acest scop Direcția 

P.T.T.R. a Capitalei și regiu
nii București a luat măsuri ca 
începînd cu data de 31 iulie să 
pună în vînzare noua carte de 
telefon ediția 1958, cu numero
tația de 6 cifre.

Distribuirea cărții se va face 
zilnic între orele 8-14 și 17-20

iar nu-
21.

fost

fost

fost

5-25.39

8-16.22

9-43.17

Lupta pentru o calitate tot mai înaltă acaparatelor de măsură pe care le produc se intensifică 
tot mai mult în rindul tinerilor de la „I.C.A.R.“-București.

In fotografie: tinerii Toma Marin și Victor Scornea din **cția manometre,verifică aparatele 
înainte de expediere. Foto D. F. DUMITRU

Pregătiri pentru nou! an tie învățămînt agricol
Peste puțin timp va începe noul 

an de învățămînt agricol. In in
stitutele de învățămînt agricol su
perior se fac ultimele pregătiri 
pentru începerea noului an școlar. 
A fost definitivată rețeaua, profi
lul și necesarul de cadre pentru 
invățămîntul superior agronomic, 
s-a făcut recrutarea cadrelor pen
tru bursele muncitorești, iar pe 
lingă institute s-a organizat 
cursuri de pregătire a candidați- 
lor pentru susținerea examenelor 
de admitere.

Față de 4 facultăți existente în 
trecut, în acest an funcționează 
cinci institute cu 10 facultăți în 
care sînt pregătiți peste 5000 de 
studenți viitori ingineri agronomi, 
zootehniști, mecanizatori, hidroa- 
melioratori, hortiviticultori și me
dici veterinari.

Pentru Invățămîntul agricol, 
mediu și profesional, care se va 
deschide la 15 septembrie s-a ter
minat amenajarea localurilor și 
este în curs recrutarea elevilor. La 
Roman s-a terminat construcția 
noii clădiri a complexului școlar 
agricol iar la Tecuci și Tîrgșorul 
Nou sînt pe sfîrșite lucrările de 
construcție a noilor centre școlare 
agricole. Pentru înzestrarea labo
ratoarelor, a gospodăriilor didacti
ce, a cîmpurilor experimentale și 
a atelierelor de producție ale șco
lilor medii tehnice agricole și pro-

fesionale s-au făcut în acest an 
investiții de două ori mai mari 
decît anul trecut. Totodată marea 
majoritate a manualelor școlare a 
fost pusă la dispoziția școlilor de 
către atelierul de materiale didac
tice al Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii. Atelierul a furnizat 
de asemenea în cantități suficien
te planșe, mulaje anatomice de. 
animale, mulaje de fructe și stru
guri, aparate pentru studiul so
lului, a climei și plantelor, apara-

tură și utilaj zooveterinar, colec
ții din flora și fauna țării etc. 
In acest an cele 217 școli tehnice 
agricole și profesionale, de patru 
ori mai multe decît în anul 1947, 
vor pregăti un număr sporit de 
tehnicieni, maiștri și muncitori ca
lificați pentru toate sectoarele de 
producție agricolă și silvică.

In ultima vreme au început pre
gătiri pentru o mai bună organi
zare și desfășurare a învățămîn- 
tului agricol de masă.

TRECUT PREZENT
F A Ț A- N FAȚA

(Urmare din pag. I-<a)

activitatea tinărului inginer Kern- 
weiss Francisc, a utemistei Bite 
Alice, a lui Ion Plugaru...

Și nu știu de ce mi-am imaginat 
mina de muncitori și tehnicieni 
harnici ți pricepuți ca pe un fel 
de coloană vertebrală a viitorului 
colectiv de muncitori care va in
tra în curînd pe poarta fabricii. 
Am și văzut fabrica funcționînd, 
iar pe acești muncitori fruntași la 
posturile cheie. Am văzut parcă 
aevea cum prin așchiere și agio-

lemn 
pro

Cînd postul utemist de control
nu-și îndeplinește sarcinile

In otenfla parflclpanțliw 
la concursul nostru 

Lucrârl literare și autoriM1
După închiderea concursului, au sosit la redacție din partea par* 

ticipanților 3247 răspunsuri. In urma trierii lor, s-au stabilit 40 
scrisori care conțin soluții perfecte la toate cele 27 probleme din 
concurs. Stabilirea cîștigătorilor concursului se va face prin tra
gere la sorți publică ce va avea loc marți 2 septembrie a.c. ora 12
а. m., la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii", sala Flacăra (corp. 
C. parter).

Publicăm mai jos rezultatele exacte ale problemelor din concurs :
1. El Zorab — G. Coșbuc; 2. 

Desculț — Z. Stancu ; 3. Mărul 
de lingă drum — M. Beniuc; 4. 
Bijuterii de familie — P. Dumi- 
triu; 5. Moromeții — M. Preda ;
б. Zodia cancerului — M. Sado- 
veanu; 7. Apus de soare — B. St. 
Delavrancea; 8. Bărăgan— V. Em. 
Galan; 9. La oglindă — G. Coș
buc; 10. Omul cu mîrțoaga — G. 
Ciprian ; 11. Stihuri pestrițe " 
Arghezi; 12. Ciulinii Bărăganu
lui — P. Istrati; 13. Un om între 
oameni — Camil Petrescu; 14. 
Nicoară Potcoavă — M. Sado- 
veanu; 15. Derbedeii — N. Tă-

T.

nașe; 16. La cea mai înaltă ten
siune — Istvan Nagy ; . 17. Ție-ți 
vorbesc Americă — M. Banuș;
18. Mielul turbat — A. Baranga ;
19. 'Steaua fără nume — M. Se
bastian ; 20. In orașul de pe Mu
reș — Fr. Munteanu ; 21. — Meri
diane sovietice — Geo Bogza ; 22. 
Arcul de triumf — A. Baranga ; 
23. împărăția soarelui — E. Ca- 
milar ; 24. Arborele genealogic — 
L. Demetrius ; 25. Ziariștii — Al. 
Mirodan ; 26. Scrisoarea a IlI-a 
— M. Emînescu ; 27. împărat și 
proletar — M. Eminescu.

De la Ministerul 
învățămîntului și Culturii 

Ministerul învățămîntului și Culturii anunță că examenele din 
sesiunea septembrie a.c., la toate instituțiile de învățămînt supe
rior vor fi programate în trei etape :

— Intre 17—25 septembrie pentru studenții care au o singură 
restanță;

— Intre 10—25 septembrie pentru studenții care au două res
tanțe;

— între 1—25 septembrie pentru studenții care au cel puțin 
trei restanțe.

Studenții care au bursă de stat și au examene restante se vor 
prezenta la facultăți, după cum urmează :

— La 1 septembrie cei care au cel puțin trei restante;
— La 10 septembrie cei care au două restanțe;
— La 17 septembrie cei care au o singură restanță.
Studenții care au burse acordate de întreprinderi și sfaturile 

populare și au examene restante se vor prezenta la facultăți la 1 
septembrie.

Vizitele „celor nouă lan”
Vineri dimineața 

vestita brigadă a 
lan“, care se află 
tră, au făcut o vizită la Comitetul 
regional al femeilor, București. Ti
nerele din brigada „celor nouă 
lan” s-au intîlnit cu activiste ale 
Consiliului național al femeilor

Răspunzînd numeroaselor între
bări ce le-au fost adresate, briga
dierele din R.P. Chineză au poves
tit despre felul cum s-a născut 
brigada, despre munca lor pe șan
tier, despre activitatea organizați
ilor de femei din R.P. Chineză și 
s-au interesat de munca femeilor 

din R.P. Romînă și Comitetului re- .din agricultură din țara noastră, 
gional al femeilor București, pre- Intilnirea a decurs intr-o atmosfe- 
cum și cu femei fruntașe în mun- ră caldă, prietenească, 
că din agricultură din regiunea 
București.

tinerele din 
„celor nouă 

în țara noas-

(Agerpres)

(Urmare din pag. I a) 

postului utemist de control nu au 
suflat o vorbă. Lipsa e cu atît mai 
gravă, cu cît se cunoștea atitudi
nea împăciuitoristă de gură-cască, 
față de acest individ care a fost 
lăsat să fure multă vreme fără să 
se ia măsuri serioase împotriva 
lui.

Există și lipsuri de altă natură, 
care dăunează întreprinderii, co
merțului, statului. Deseori, aici 
sînt angajate elemente dubioase, 
cu un trecut pătat, cărora li se în
credințează gestiuni. La un chioșc 
de pîine, de exemplu, este gestio
nar un anume Aurel Ursache, fost 
proprietar de cofetărie și care are 
la activ 5 ani închisoare. Nu în- 
tîmplător la acest chioșc cumpără
torii sînt bruscați, sînt prost deser
viți și nu li se dă restul. De ce po
stul utemist de control n-a cerut

scoaterea din comerțul socialist a 
acestui individ ? Asemenea practică 
murdară, de a nu se da rest cumpă
rătorilor poate fi întîlnită și în alte 
magazine. De asemenea, în restau
rante și bufete se manifestă lipsă 
de grijă pentru mobilier și există 
grave abateri de la regulile elemen
tare de igienă. Anul trecut, în re
staurantele din Pașcani se organi
zaseră brigăzi de tineret de bună 
deservire. Fluctuația mare a perso
nalului a dus însă la destrămarea 
lor. Membrii poșiuluP utemist de 
control nu văd nimic din toate a- 
cestea, nu iau atitudine liotărîtă 
împotriva unor asemenea lipsuri. 
După cum se vede ei și-au uitat 
cu desăvîrșire îndatoririle.

Desigur, o mare vină are însăși 
organizația de bază care a tolerat 
vreme îndelungată jn fruntea ei un 
comitet inactiv, ba chiar mai rău.

Secretar al organizației de bază

merare se produc plăci din 
care vor înlocui panelul la 
duefia de mobile. Plăcile vor fi 
folosite cu succes și la con
strucția de vagoane, vase flu
viale și maritime, la lucrări in
terioare de locuințe etc. Fabrica, 
complect automatizată, înzestrată 
cu cele mai moderne instalații 
(detectoare electronice, cîntare cu 
fotocelule electrice etc.), este una 
dintre cele mai moderne fabrici 
de acest gen din Europa și prima 
din țara noastră.

Tînărul inginer Constantin Ol- 
teanu de la Întreprinderea 136 in- 

~stalații-montaje, întreprindere care 
a efectuat lucrările de montaje și 
instalații ale fabricii, mi-a expli
cat cu de-amănuntul procesul teh
nologic de la intrarea materiei pri
me pe poarta fabricii și pînă la 
ieșirea plăcilor aglomerate. Proce
sul tehnologic la nivelul tehnicii 
celei mai moderne, va asigura con
diții optime de muncă oamenilor.

De la poartă mi-am întors încă- 
odată privirile înapoi. Am admirat 
clădirea înaltă cu ziduri gălbui și 
m-am gîndit la cele 27.000 tone de 
plăci aglomerate pe care fabrica 
le va produce anual.

La doi pași numai, o clădire 
che, dărăpănată, unde înainte 
fost două gatere hodorogite...

M-am gindit apoi că acest 
blou sintetic, care mi s-a întipărit 
adine în memorie, este doar o păr
ticică a marii confruntări dintre 
ceea ce a fost România burghezo- 
moșierească și ceea ce este Romi- 
nia de azi, România democrat- 
populară. Această confruntare arată 
cu o uriașă putere de convingere 
de ce operă măreață este capabil 
poporul nostru liber, inspirat și 
condus de partidul clasei munci
toare.

SPORT
Bucureștiul găzduiește un concurs 

internațional de călărie
Federația Romînă de Călărie, 

organizează între 31 august și 7 
septembrie 1958, în București la 
baza hipică „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, cel de-al Vl-lea concurs in
ternațional de călărie. La' acest 
concurs participă călăreți din 
R.P. Bulgaria — Lazăr Dokov, 
din Italia — surorile Giulia și 
Natalia Serventi, din R.D. Ger
mană va veni și Diter Schultze, 
iar din R.P. Polonă, Kovalcik, 
Wisevschi și alții. Alături de nume 
consacrate ca Gheorghe Antohi, 
Mihai Timu, Gheorghe Teodores- 
cu, care ne vor reprezenta țara 
noastră, întîlnim și pe Vlad Con
stantin, V. Bărbuceanu, Recer Os-

car și alții. Călăreții noștrii au 
început încă de mult timp pregă
tirile în vederea acestui concurs 
la care sînt hotărîți să se com
porte cît mai bine. De remarcat 
este faptul că, pentru prima dată, 
țara noastră va prezenta la acest 
concurs juniori începători și ju
niori avansați, pitici. Aceasta 
demonstrează lărgirea bazei de 
masă a sportului călare.

Din programul concursului 
menționăm : probe de viteză ca
tegorie mijlocie și grea, probe de 
durată, ștafetă, precum și probe 
de dresaj.

D. D.

ve- 
au

ta-

Informații Pronoexpres
în urma omologării variante lor depuse la concursul Prono

expres nr. 32 din 27 august s-au stabilit următoarele premii;
Categoria II : o variantă in valoare de 250.000 lei care a 

revenit participantului Coroiu Marin din Vașcău reg. Oradea.
Categoria III: 10 variante a
Categoria IV: 59 variante a 
Cateoria V: 425 variante a

cîte 15.003 lei fiecare, 
cîte 2.542 lei fiecare.

______ .. __ ______  _ cîte 353 lei fiecare.
Categoria VI: 1.229 variante a cite 122 lei fiecare.
Fond de premii: 1.100.143 lei.
Deoarece nici o variantă nu a obținut premiu de categoria 

I, se reportează pentru concur sul Pronoexpres nr. 33 cu tra
gerea din urnă miercuri 3 sep tembrie 250.000 lei pentru cate
goria I. O

2

La termocentrala de la B orzești a început montarea celui de-al treilea turbo-generator de 25 M.W. șl cazanul de înaltă 
presiune. în cursul anului viitor termocentrala de la Borzești își va mări puterea instalată de la 100 M.W. la 225 M.W. Montajul 
primului turbo-generator de 50 M.W. va începe la începutul anu lui viitor.

in fotografie: Șeful de tură E. Toader și mecanicul de turbi nă M. Antohie în topul lucru lui; ținerea presiunii constante.

U.T.M. este, din păcate, ospătarul 
Iile Dulceanu, un tînăr slab pregă
tit din punct de vedere politic și 
profesional, cu vădite tendințe de 
descompunere morală, care mai 
toată vremea umblă beat. în comi
tet au mai fost alese încă două ti
nere funcționare, care toată ziua 
își lustruiesc unghiile și răsfoiesc 
revistele de modă. Cu un asemenea 
comitet ai cărui membri nu sînt 
nicidecum exemplu în atitudinea 
față de muncă, organizația U.T.M. 
de aici și-a încetat cu timpul cu 
desăvîrșire activitatea.

Nu mai puțin adevărat e și fap
tul că pentru toată această situație 
o vină serioasă o poartă Comitetul 
orășenesc U.T.M. Pașcani. La adu
narea generală de oare am amintit 
mai sus, a participat și tov. Gh. 
Bău, secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Pașcani. Pe la mijlo
cul ședinței l-am auzit exclamînd : 
„Dar eu credeam că asta e una din

- cele mai active organizații de bază 
U.T.M. din oraș !?“ Oare cum e 
posibil ca secretarul comitetului 
orășenesc să-și închipuie așa ceva, 
cînd lucrurile stau cu totul altfel? 
Realitatea e că activiștii Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Pașcani au 
neglijat de foarte multă vreme 
munca și activitatea tinerilor din 
comerț.

Inactivitatea organizației U.T.M. 
de la O.C.L. mixt ■— Pașcani, a 
postului său utemist de control, nu 
mai pot fi tolerate. Utemiștii și ti
nerii noștri din comerț, trebuie să 
fie bine calificați, să deservească 
în mod civilizat oamenii muncii, 
să fie exemple de cinste și corec
titudine, să vegheze cu vigilență re
voluționară asupra avutului între
gului popor. Pentru ca aceasta să 
se întîmple, în cadrul organizației 
de bază de la O.C.L. mixt — Pa
șcani se impun a fi luate măsuri 
de urgență. în primul rînd, utemi
știi trebuie să discute inactivitatea 
membrilor comitetului U.T.M. și 
să-i înlocuiască cu utemiști capa
bili, cu inițiativă și răspundere, 
în centrul atenției noului comitet 
U.T.M. va trebui să stea munca po
litică de educație comunistă și pa
triotică a membrilor săi și a tutu
ror tinerilor din întreprindere.

în ceea ce privește postul utemist 
de control, în fruntea sa va trebui 
să fie puși tinerii cei mai buni, mai 
combativi și mai curajoși. Numai 
așa postul utemist de control va 
putea să-și aducă într-adevăr con
tribuția la buna desfășurare a mun
cii colectivului de la O.C.L. mixt 
— Pașcani, Clipe de odihnă



nou succes
al științei sovietice

(Urmare din pag. I-a) 
GEOFIZIC RIDICAT PE RA
CHETA. A APARATURII PEN
TRU RADIO-MASURATORI, A 
SURSELOR DE ALIMENTARE, 
A CONTAINERULUI ERMETIC 
CU CIINII Șl A SISTEMELOR 
AUXILIARE ÎMPREUNA CU 
CONSTRUCȚIA CORPULUI CE 
CONȚINE APARATURA A FOST 
DE 1.690 KG.

Pe racheta lansată în confor
mitate cu programul Anului Geo- 
fizic Internațional, au fost insta
late un radio 1..1 
unde ultrascurte, 
pentru măsurarea concentrației 
electronilor liberi în ionosferă; 
un aparat pentru măsurarea com
poziției ionice a atmosferei ; a- 
parataj pentru studierea concen
trației ionilor pozitivi în atmo
sferă ; un aparat pentru măsura
rea temperaturii electronice ; ma- 
nometri de iodizare și magnetici 
pentru măsurarea presiunii atmo
sferei ; aparate pentru înregistra
rea loviturii particulelor micTo- 
meteorilor, un spectograf solar 
pentru înregistrarea domeniului 
ultraviolet al spectrului ; un apa
rat pentru înregistrarea radiației 
infraroșii a pămîntului și a at
mosferei terestre.

întregul aparataj a funcționat 
normal în timpul 
asigurat obținerea 
fice necesare 
prelucrează.

interferometru de 
de dispersie

în ionosferă ;

care

zborului și a 
datelor științi- 
în prezent se

★
29 (Agerpres). —

„Bdian-
' MOSCOVA 
TASS transmite : Clinii 
ka* fi „Pestraia", care la 21 au
gust au făcu-t un zbor într-o ra
chetă la o înălțime de 450 km. fi 
au fost coborîți pe pămînt, sînt în 
stare normală. Fiecare dintre 
c'tntărefte aproximativ 8 kg.

Zborul record al clinilor a fost 
procedat de un antrenament care 
a durat citeva luni.

Biologii care au pregătit clinii 
pentru zbor au comunicat că ani
malele s-au obișnuit intr-atât cu 
containerul ermetic, cu aparatele și 
cu condițiile de zbor, incit ei sin
guri au intrat liniștiți în contai
ner. De aceea datele obținute da 
biologi în urma experienței nu sînt 
influențate de elemente inciden
tale. Ele oglindesc comportarea or
ganismului viu fi starea funcțiilor 
sale in condițiile zborului la o 
înălțime atît de mare.

ei

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : In legătură cu 
lansarea la 27 august a unei ra
chete geofizice sovietice la o înăl
țime de 450 km. cercurile compe
tente amintesc următoarele :

In Uniunea Sovietică se efec
tuează de mulți ani cercetarea pă
turilor superioare ale atmosferei 
cu ajutorul rachetelor.

Prima lansare a unei rachete cu 
motor cu combustibil lichid în ve
derea acestor cercetări a fost 
efectuată în 1933.

In mai 1949, în timpul primei 
lansări verticale a unei rachete 
s-a atins altitudinea de 110 km.

în mai 1957 o rachetă cu apa- 
rataj experimental, avînd o greu
tate totală de 2.200 kg. s-a ridicat 
la 212 km. Aparatajul și anima
lele pentru experiență au fost co- 
borîte cu bine de la această înăl
țime pe pămînt.

La 21 februarie 1958 o rachetă 
geofizică sovietică cu o singură 
treaptă a stabilit recordul mondial 
de altitudine pentru rachete de a- 
ceastă clasă, ajungînd 
cu un aparataj avînd 
de 1.520 kg.

Cercetări biologice 
zborurilor 
ale atmosferei se 
U.R.S.S. pe scară 
din 1949.

în prima etapă 
tru experiență (cîini) au făcut zbo
ruri pe rachetă pînă la o înălți
me de 100—210 km.

Animalele au fost readuse pe pă
mînt separînd containerul ermetic 
de rachetă și lansîndu-1 apoi cu 
ajutorul unei parașute.

în a doua etapă a cercetărilor 
au fost folosite instalații de cata- 
pultare pentru lansarea animale
lor și aparatelor pe pămînt. Siste
mele de asigurare a securității 
zborului s-au dovedit a fi foarte 
eficace.

LA 27 AUGUST 1958, DOI 
CÎINI PENTRU EXPERIENȚA, 
„BELIANKA" ȘI „PESTRAIA", 
AU FOST PRIMELE ANIMALE 
DIN LUME CARE AU AJUNS 
LA ÎNĂLȚIMEA DE 450 KM. ȘI 
S-AU ÎNTORS CU BINE PE PA- 
MINT.

Pînă în prezent altitudinea ma
ximă atinsă de cîini pentru expe
riență în zborul pe rachetă a ftet 
de 572 km.

la 473 km. 
o greutate

în timpul 
superioareîn păturile

efectuează în 
largă începînd

animalele pen-

Domnul Pourrin
și-a pierdut iluziile

(Urmare din pag. I~a)

Să fie respectată hotărîrea
Adunării Generale a O.N.U.!
Cercurile militariste anglo-americane intensifică provocările 

împotriva popoarelor din Liban
BEIRUT 29 (Agerpres). — In 

timp ce secretarul general al 
O.N.U., Hammarskjoeld, a înce
put tratativele sale la Amman în 
legătură cu traducerea în fapt a 
rezoluției țărilor arabe adoptată 
de sesiunea extraordinară a Adu
nării Generate, cercurile militari
ste americane și engleze își in
tensifică provocările la adresa 
popoarelor libanez și iordanian șl 
refuză să ia orice măsură de re
tragere a trupelor lor din Liban 
și Iordania. In Liban, după cum 
anunță agențiile de presă occi-

dentale, generalul Adams, coman
dantul trupelor americane debar
cate în această țară, a făcut noi 
declarații provocatoare, arătînd 
că trupele sale vor ocupa noi 
poziții în jurul cartierelor din 
Beirut aflate sub controlul forțe
lor populare și că soldații ame
ricani „sînt gata să deschidă fo
cul".

In același timp, după cum a- 
nunță corespondenții agenției 
M.E.N., trupele britanice din Ior
dania au fost înzestrate cu echi
pament militar special pentru

ți Iordania
„raiduri prin regiunile din de
șert".

i

î

Intensificarea pregătirilor militare 
ale S.U.A. și ciankaișiștilor 

în regiunea Taivan

★
BEIRUT 29 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: Agențiile de 
presă occidentale au transmis zi
lele acestea o știre din Washing
ton prin care se arăta că oficiali
tățile americane au acordat lui 
Șamun un „ajutor" în valoare de 
25 milioane de dolari cu condiția 
ca această sumă să fie folosită 
pentru „punerea pe picioare a unui 
partid politic" care să acționeze 
în vederea „sprijinirii politicii oc
cidentale în Liban". Curind după 
aceea s-a anunțat că la Beirut a 
luat ființă o nouă „formație poli
tică", așa-numitul „partid parla
mentar unit", creat la insistențele 
și cu sprijinul direct al lui Sa
muri,

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
Agențiile de presă americane trans
mit numeroase știri despre intensi
ficarea pregătirilor militare ale 
S.U.A. și ciankaișiștilor în regiu
nea strîmtorii Taivanului și despre 
tratative militare febrile între ofi
cialitățile americane și ciankaișiști.

In cadrul desfășurării de forțe 
întreprinse de S.U.A. în regiunea 
Taivanului, zilele acestea au avut 
loc intense „manevre militare" în 
regiunea coastei apusene a Taiva
nului, la care au participat avioa
ne și nave de război americane. 
S-a anunțat de asemenea că pe 
lîngă port-avionul american „Es
sex" — unul din cele mai mari 
din flota americană — care, îm
preună cu alte cinci vase de răz
boi se îndreaptă din Mediterană. 
spre Taiva'n, un alt vas purtător 
de avioane al S.U.A., „Midway", 
a primit ordin să plece din Ha- 
way către strîmtoarea Taivanu
lui, pentru a „întări efectivele Ho
tei a 7-a“ din această regiune. 
De asemenea, agenția France 
Presse relatează despre „activita
tea susținută" a „grupului consi
lierilor militari americani" din in
sulele Penhuledao și din insulele 
din apropierea coastei R. P. Chi
neze aflate încă sub ocupația cian- 
kaișistă. La Taipe au Ioc „între
vederi zilnice" între membrii clicii, 
militare ciankaișiste și oficialități 
militare americane. Agenția Asso-

ciated Press reia în legătură cu 
aceasta o declarație provenită din 
surse militare ciankaișiste, în care 
se subliniază că „sînt indicii cla
re că ajutorul militar american 
pentru Taivan va fi sporit neîn- 
tîrziat".

BEIRUT 29* Agerpres). — 
Presa libaneză, scriind despre 
hotărîrea comandamentului ame
rican de a trimite în grabă cinci 
vase de război ale flotei a 6-a în 
regiunea Taivanului, anunță că 
în Marea Mediterană urmează să 
fie aduse din Norfolk portavioa- 
nele „Forrestal" și „Randolf", 
crucișătorul „Newport News" și 
14 contratorpiloare.

Aproape toate vasele de război 
ale flotei a 6-a a S.U.A., care 
staționaseră în apropierea litoralu
lui Libanului, au ridicat ancora 
în ultime.le trei zile ,plecînd în 
direcții necunoscute.

★
AMMAN 29 (Agerpres). — 

Dag Hammarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U., și-guvernul 
iordanian au dat publicității un 
scurt comunicat comun despre 
tratativele care au avut loc la 
Amman. Din comunicat reiese că 
nu s-a ajuns la nici o înțelegere. 
Din această cauză, potrivit comu
nicatului, secretarul general al 
O.N.U. se va reîntoarce la Am
man pentru a relua discuțiile.

Nouă campanie 
teroarede

A

III
NICOSIA

ru
29 (Agerpres). — 

Trupele britanice din Cipru au 
dezlănțuit o nouă campanie de 
teroare împotriva patrioților din 
această insulă. Agenția Associa
ted Press anunță că puternice de
tașamente de trupe britanice au 
înconjurat orașul Morphu, la 25 
mile vest de Nicosia, și au efec
tuat razii și percheziții.

la amploare conflictul 
anglo-islandez

REYKJAVIK 29 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță că 
traulerul britanic „Lord Plender" 
de 398 tone a fost reținut vineri 
de un vas islandez pentru paza 
coastei. Un purtător de cuvînt al

Provocările imperialiste io Extremul Orient
trebuie să înceteze

s nge-
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Faptul că imperialismul nu 
poate trăi fără agresiune a 
căpătat tărie de axiomă. Cum 
se schițează măcar semnele po
tolirii unui focar de agresiune 
deschis de imperialiști, îndată 
ce popoarele condamnă acțiu
nile lor criminale și îi silesc 
pe agresori să dea înapoi, 
cercurile imperialiste americane 
se trudesc să deschidă alte 
răni pe trupul globului nostru, 
silindu-se să le facă să 
reze.

Nu se terminase încă 
nea specială a Adunării 
rade a O.N.U. în cadrul
agresiunea americano-engleză 
împotriva Libanului și Iorda
niei a fost condamnată cu tă
rie, cînd, aceleași cercuri din 
S.U.A. care au produs și în
trețin agresiunea din Orientul 
arab, servindu-se de data a- 
ceasta de fantomele politice din 
Taivan, au început provocările 
împotriva R. P. Ghmeze cu 
scopul de a spori încordarea în 
Extremul Orient. Aceste acțiuni 
criminale, care amenință secu
ritatea statelor iubitoare de 
pace din această regiune au 
fost îndelung premeditate, pre
gătite minuțios de specialiștii 
în agresiune ai Departamentu
lui ae Stat.

Primul punct din acest plan 
criminal care pune m pericol 
pacea lumii, a fost publicarea 
unui memorandum al Depar.a- 
mentuiui de Stat, o adevărată 
colecție de minciuni și de ca
lomnii, menit să absolve S.U.A. 
de răspundere în fața opiniei 
mondiaie pentru politica sa 
mioapă și încăpățînată, față de 
R. P. Cnineză. Momeranaumul 
amintit constituie un ame
stec de fățărnicie și minciună, 
de încercări stingace și nereu
șite de a prezema politick „în

bîndite în construirea socialis
mului de China Populară, cre
șterea necontenită a prestigiu
lui R. P. Chineze și a rolului 
său în rezolvarea problemelor 
ascuțite ale politicii internațio
nale, nu mai poate fi trecută 
cu vederea la infinit. Popoa
rele, așa cum a dovedit și lua
rea de poziție a numeroase de
legații la recenta sesiune spe
cială a Adunării Generale a 
O.N.U., cer înlăturarea cada
vrului politic ciankaișist de la 
O.N.U. și acordarea locului cu
venit Republicii Populare Chi
neze în această importantă orga
nizație internațională. Chiar și 
memorandumul afirmă că recu
noașterea R.P. Chineze ar în
semna măturarea rămășițelor 
ciankaișiste din acest for. In po
fida evidenței memorandumul 
se trudește în zadar să convingă

Chineză. Ceea ce era și de 
așteptat, Armata Populară chi
neză a dat o ripostă severă 
provocatorilor, scufundînd va
sele lor piraterești și distrugînd 
pozițiile din insulele de pe 
care aceștia comit atacurile im-' 
potriva R. P. Chineze. Paralel 
cu aceste acțiuni, agresorii a- 
mericani au adus la Singapore 
vase și infanterie marină, au 
intensificat aducerea de arma
ment atomic și de proiectile 
teleghidate pe teritoriul Japo
niei, au anunțat pentru în
ceputul lunii septembrie ma
nevre comune ale flotei ame
ricane și ciankaișiste în sudul 
insulei Taivan, și recent, aduc 
vase și militari din flota medi- 
teraniană. Toate aceste acțiuni 
au scopuri provocatoare și de 
intimidare. Totodată a fost con
vocată la Washington confe-

că
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<*’ pragul războiului" aproape ca
'J pe o adevărată fericire pentru

omenire și de jurăminte de cre
dință față de principiile O.N.U. 

In ciuda tonului arogant, a 
amenințărilor și a frazalor agre
sive, memorandumul dovedește 
însă deruta cercurilor guverna
mentale ale S.U.A. fața de ce
rerile opiniei publice mondiale 
de a se renunța, în sfîrșit, la 
politica nerealislă în ce prive
ște R. P. Chineză. Politica 
pașnică și succesele uriașe do-

prezența Chinei Populare 
,ar submina O.N.U. ca instru

ment de menținere a păcii ge
nerale, dacă nu ar distruge-o 
cniar". Această absurditate tsle 
evidentă și provoacă rîsul. 
Limpede este tocmai contra
riul. Prezența Chinei Populare, 
marele prestigiu de care ea se 
bucură în lumea întreagă ar 
face O.N.U. mai eficace și ar 
contribui la consolidarea păcii, 
fapt care, ce-i drept, ar dis
place cercurilor agresive din 
S.U.A.

Memorandumul, așa cum era 
și de așteptat n-a convins pe 
nimeni și atunci S.U.A. a tre
cut la al doilea păs. Folosin- 
du-se de ciankaișiști, unelte 
docile ale imperialiștilor, agre
sorii au trecut la provocări 
mîrșave.

De pe insulele din apropie
rea coastelor chineze, provoca
torii ciankaișiști, sub oblădui
rea flotei a șaptea americană, 
aflată la mai puțin de 12 mile 
de litoral, pune in pericol via
ța locuitorilor de pe coasta 
chineză și a pescarilor. Ba mai 
mult, avioanele ciankaișiste, de 
proveniență americană au bom
bardat sate și orașe din R. P.

rința blocului A.N.Z.U.S. (Au
stralia + Noua Zeelandă și 
Statele Unite), în scopul de a-i 
ascuți colții și de a intensifica 
provocările.

Analizînd toate aceste acțiuni 
provocatoare menite să 
rească tensiunea în 
tremul Orient, devine 
dent faptul că cercurile agre
soare din Statele Unite pun la 
cale în această parte a lumii 
o acțiune agresivă de felul ce- 
leia organizate în Orientul 
Mijlociu, că cele petrecute în 
Iordania și Liban s nt numai o 
parte din vastul complot urzit 
de S.U.A. împotriva păcii.

Dezlănțuirea campaniei 
calomnii ca și provocările con
tinue împotriva R. P. Chineze, 
urmăresc dezorientarea opiniei 
publice în scopul de a crea 
falsa impresie că problema cen
trală a situației internaționale 
în momentul de față, proble
mă care amenință pacea, este 
pericolul așa-zisei agresiuni a
R. P. Chineze în Extremul O- 
rient“ și nu agresiunea reală a
S. U.A. și Angliei în Orientul 
arab. Siliți de hotărîrea Adu
nării Generale a O.N.U. să pă
răsească cit mai repede teri
toriile Iordaniei și Libanului,

mă- 
Ex- 
evi-

de

agresorii se grăbesc să creeze 
o diversiune în altă parte a 
lumii, pentru ca astfel ea să-și 
mențină trupele în Orientul 
Mijlociu. Manevra este însă 
cusută cu ață albă. Vigilența 
popoarelor nu lasă ca acțiunile 
acestea provocatoare să ia pro
porții. R. P. Chineză a pus la 
punct pe provocatorii ciankai
șiști și a avertizat cercurile a- 
gresoare că răspunderea în
cordării în Extremul Orient ca 
și consecințele ce pot decurge 
din această situație aparțin în 
întregime S.U.A. și uneltelor 
lor. încercările Departamentu
lui de Stat de a trece răspun
derea încordării din Extremul 
Orient asupra Chinei Populare 
au tot atîtea șanse 
cercările eșuate de 
a politicii de pace 
R. P. Chineză.

Popoarele lumii, 
cele ale Asiei, cunosc cine este 
agrzsorul și știu din propria 
lor experiență că la adăpostul 
mitului despre „pericolul agre
siunii comuniste" „ imperialiștii 
caută să sugrume mișcarea de 
eliberare națională a țărilor A- 
siei și să extindă colonialismul. 
Manevrele americane, provocă
rile la care se dedau rămăși
țele ciankaișiste sînt cauza în
cordării și lucrul acesta e recu
noscut și de personalități poli
tice americane. Senatorul Morse 
declară : „Dacă vom încerca 
să intervenim în insulele de pe 
litoral vom fi din nou condam
nați, și pe bună dreptate, ca 
agresori". Dedîndu-se jocului 
periculos cu focul pe care-1 
provoacă cercurile agresoare — 
joc confirmat recent de pre
ședintele Eisenhower care a 
declarat că S.U.A. nu inten
ționează să pună capăt ameste
cului lor militar în această re
giune — cercurile agresoare își 
asumă o grea răspundere.

Secolul nostru este acela al 
eșecurilor totale ale imperia
lismului. Popoarele îl cunosc 
bine și de aceea, diversiunile 
și provocările lui nu mai pot 
înșela pe nimeni. Vigilența po
poarelor mereu trează va îm
piedica, fără îndoială, și de 
data aceasta; deschiderea unui 
nou focar de război.

ca și în- 
defăimare 
dusă de

în special
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autorităților islandeze pentru paza 
coastei a declarat că traulerul bri
tanic a fost surprins pescuind în 
interiorul limitei actuale de patru 
mile al apelor teritoriale islande
ze. Vasul islandez escortează va
sul britanic îndreptîndu-se spre 
Reykjavik.

După cum se știe, Islanda a 
fixat de la 1 septembrie limita a- 
pelor sale teritoriale la 12 mile, 
ceea ce a provocat un val de pre
siuni din partea Angliei care a 
trimis spre coasta Islandei o în
treagă flotă militară care însoțește 
vasele sale de pescuit.

★
PARIS 29 (Agerpres). — 

neri a fost dat publicității la 
ris un comunicat al N.A.T.O.
legăturtă cu problema pescuitului 
in apele teritoriale islandeze.

„In cursul săptămînilor din 
urmă, se spune în comunicat, s-au 
desfășurat tratative între experții 
în probleme de pescuit în scopul 
de a găsi o soluție la problema 
pescuitului islandez. Aceste efor
turi nu au fost pînă acum încu
nunate de succes. Se crede că 
tratativele vor fi reluate în cu- 
rînd".

Conflictul anglo-islandez repre
zintă o sursă de îngrijorare pen
tru conducerea pactului atlantic, 
întrucit Islaftda reprezintă o im
portantă strategică
N.A.T.O.
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YALTA. — N. S. Ii'ușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se ajlă la odihnă 
pe țărmul de sud al Crimeei, s-a 
intîlnit cu eminentul activist ame
rican pe tă-im social Paul Ro
beson. Intre N. S. H-ușciov, Paul 
Robeson și soția acestuia, Eslanda 
Robeson, a avut ioc o convorbire 
caldă și cordială.

BUDAPESTA. - La 28 august a 
avut loc la Eger, reședința jude
țului Hevas, o seară a prieteniei 
romîno-ungare organizată de filia
la locală a Societății pentru răs- 
pîndirea științei și culiurii.

ATENA. — La 28 august s-a a- 
bătut asupra Greciei cel mai puter
nic val de căldură din ultimul 
secol. Valul de căldură a provocat 
mari incendii în întreaga țară.

HELSINKI. — La 29 august a 
sosit la Helsinki delegația C.C. 
al P.C.U.S. în frunte cu I. V. Spi
ridonov, prim-secretar al Comite
tului regional Leningrad al 
P.C.U.S., pentru a .participa, la 
sărbătorirea celei de-a 40-a ani
versări a constituirii Partidu'ui 
Comunist din Finlanda.

ALGER. — Gencalul De Gaulle 
a încheiat ultima etapă a călăto
riei sale in Africa cu discursul pe 
care l-a rostit vineri după amiază 
la Alger.

CHIȘINĂU 29 (Agerpres). —
In ziua de 28 august delegației 

romînă de oameni ai culturii care 
participă la „Zilele culturii romî- 
nești", însoțită de A. D. Korob- 
ceanu, locțiitor al ministrului Cul
turii din R.S.S. Moldovenească, a 
vizitat mai multe întreprinderi din 
Chșinuti.

I pa<u! ; Comb ialil PiOgralic Ca>a S Tiled „I. V Slaiiii".

înființarea „zonei comerțului Sr 
ber"

— Nu contest. Doar ca mono
polurile vestgermane urmăresc si 
lovească prin aceasta în concu
rentul lor britanic. Ele scontează 

■ va, folosindu-se de contradicțiile 
\dintre Anglia și restul de cinci 

»n pro
blema tarifelor asupra produse
lor agricole, să scoată din nou 
Marea Britanie din joc și să 
creeze o „zonă a comerțului li
ber" fără monopolurile engleze 
și chiar împotriva lor.

Nu trebuie să uităm nici că 
Franța nu este de acord cu crea
rea „zonei" în forma propusă de 
Anglia și cere ca o „zonă a co 
merțului liber" să fie unită cu 
„piața comună". Cu alte cuvin
te, Franța vrea, după cum a și 
declarat-o, ca industriile celor 
șase țări din „piața comună" să 
se bucure, după înființarea per
nei" de o anumită parte din be
neficiile pe care le aduc An
gliei tarifele preferințiale impe
riale. Deși, oricît ar părea de 
curios, propunerea franceză n-ar 
avantaja Franța, ci R. F. Germa
nă. Acest fapt este, de altfel, re
marcat și în articolul amintit 
înainte, apărut în suplimentul la 
ziarul ”

Da, domnule Pourrin. 
râtul 
asistăm la un adevărat 
subteran. Doar ai văzut și dum
neata că și presa occidentala 
chiar și cea anticomunistă, vor
bește deschis despre așa numitul 
„trade war", adică „război co
mercial" între țările capitaliste 
din Occident. Și cunoști și dum
neata zicala : „unde nu-i foc, nu 
iese fum"...

_
— Acest război este numai • 

parte din marea încăerare eco
nomică, care subminează „splen
dida unitate" atlantică pe care o 
admiri dumneata.

— Așa sînteți voi, comuniștii 
Vedeți peste tot lupte și iar 
lupte. Dar pe mine n-ai să mă 
convingi. Dacă nu merg lucrurile 
ca pe roate, America va liniști 
spiritele și unitatea se va reface 
din nou.

— Domnule Pourrin, constat că 
sînteți într-adevăr un optimist 
incurabil. Nu știu dacă l-ați citit 
pe Lenin.

— Nu.
— înțeleg. Nu vă place. Cu 

toate acestea aș vrea să vă amin
tesc ce a spus Lenin în 1920 : 
„America este puternică, toți sînt 
acum datornicii ei, toți depind 
de ea, toți o urăsc din ce în ce 
mai mult ; ea îi jefuiește pe 
toți, și îi jefuiește într-un mod 
foarte original". Faptele au ins
pirat și confirmă această înțe
leaptă afirmație. în anul 1900, 
partea britanică în investițiile de 
capital pe piața canadiană repre
zenta 85 ba sută din toate ca
pitalurile străine învestite în a- 
ceastă țară. în 1956, investițiile 
britanice reprezentau doar 17 la 
sută, în timp ce investițiile ame
ricane crescuseră în această pe
rioadă, de la 14 la sută la 76 la 
sută. Acestea le constata anul a- 
cestMi, la 24 februarie, ziarul 
„The Financial Times". La 
aceasta se mai adaugă pătrun
derea din ce în ce mai accen
tuată a monopolurilor americane 
în coloniile statelor vesteurope
ne. Sînt semnificative în această 
privință, datele publicate în au
gust 1956 de purvey of Current 
Business" ; în timp ce investi
țiile americane directe în străi
nătate au crescut de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mon
dial și pînă în anul 1955, de 
două ori, investițiile americane 
în Africa au crescut în aceeași 
perioadă de mai bine de cinci 
ori. Dumneata crezi că America 
poate reface „unitatea" occiden
tală — dacă așa ceva a existat 
vreodată — prin procedee de 
acest fel ?

— Și dumneata susții că si
tuația nu mai are ieșire ?

— Da, domnule Pourrin. Con
tradicțiile imperialiste sînt ine
rente capitalismului. Iar acum, 
efectele de criză care se mani
festă nu numai în S.U.A., ci și 
în Europa apuseană — și din 
pricina cărora se pare că suferă 
și afacerile dumitale — au în
răutățit mai mult situația. A- 
ceasta <a și obligat cercurile de 
afaceri din occident să revizuias
că politica lor comercială față de 
țările socialiste și să reducă 
restricțiile în comerțul cu Răsă
ritul. Avantajele pe care le o- 
feră țărilor capitaliste din apus 
comerțul cu U.R.S.S. și cu cele
lalte țări socialiste constau nu 
numai în condițiile propriu zise 
ale schimburilor, ci și în faptul 
că dezvoltarea economică conti
nuă, neîntreruptă de crize, a ță
rilor socialiste, garantează conti
nuitatea acestor schimburi. Țările 
socialiste se dezvoltă armonios, 
fără salturi. între aceste țări e- 
xislă o adevărată unitate econo
mică, pentru că ele nu se con
curează, nu au interese antago
niste^ ci, dimpotrivă, se ajută re
ciproc.

Domnul Pourrin își tampona 
cu batista-cearșaf fruntea și cea
fa care căpătaseră nuanțe stacojii 
și spuse că aerul din comparti
ment este înnăbușitor. 
culuar.

Deși mai arpa două 
mers cu trenul, domnul 
nu 
ment. Știa probabil că nu-și va 
mai regăsi iluzia „unității" at- 
lar'ice pe care a pierdut-o aici. 

Domnul Pourrin a căzut serios 
pe gînduri.

cîndă q Germaniei occidentale 
face să crească și potențialul ei 
militar. Or, Franța știe la ce 
ee poate aștepta din partea mi
litarismului german.

-— Dar Anglia ?
■— Anglia n-a intrat în „pia

ța comună" pentru că și ea se 
teme de concurentul german și < țări din „piața comună* 
pentru că în general nu are intere
se comune cu celelalte țări vest- 
europene. Anglia se teme de con
curența monopolurilor vestgerma- 
ne în lupta pentru piețe de desfa
cere și surse de materii prime.

— Ei, aș, Anglia învingătoare 
în cel de-al doilea război mon
dial se teme de Germania în
vinsă !...

— Dumilale ți se pare ciudat? 
Din nou mi-au prins bine cele

citite cu cîteva clipe înainte 
intrarea domnului Pourrin 
compartiment.

— Să luăm datele pe care 
publica în luna februarie a 
cestui an, revista vestgermană 
„VFirtschaft und Statistik". Iată 
aici creșterea exporturilor R. F. 
Germane în țările vesteuropene 
care fac parte din Uniunea 
Europeană de Plăți. Ce scrie ? 
Te rog pe dumneata să citești.

Monsieur Francois mormăi :
— Anul 1954 — 16.115.000.000 

mărci, în 1955 — 18.927.000.000 
mărci, în 1956—22.525.000.000 
mărci, în 1957 — 25.888.000.000 
mărci..,

— Și acum, te rog să citești și 
ce scrie suplimentul la ziarul 
„The Financial Times".

Domnul Pourrin luă revista ră
masă deschisă pe măsuța rabata
bilă și cili pentru sine în locul 
pe care i-l indicai : „In timp ce 
partea Japoniei, Germaniei și A- 
mericii în exportul mondial 
crește, partea noastră (a Angliei, 
N.R.) este de șase ani în con
tinuă descreștere".

Monsieur Francois aruncă, 9- 
nervat, revista pe banchetă.

— Sfînta „unitate" atlantici 
domnule Pourrin !

Domnul Pourrin se făcu ci 
nu pricepe ironia.

-— Și numai din această cau
ză n-a intrat 
comună" ?

— Ah, nu. 
cauza aceasta, 
interese divergente. 
Angliei nu-i convine să respecta 
tariful vamal ce va fi impus a- 
supra importurilor din alte țări 
în statele participante la „piața 
comună", pentru că ele ar fi 
mai ridicate decît tarifele prefe
rențiale de care se bucură Ma
rea Britanie în comeițul ei cu 
țările Commonwealth-ului, adică 
cu fostele și actualele ei colonii 
și dominioane. în același timp 
însă, Anglia ar voi să-și păstre
ze piețele ei de desfacere vest- 
europene care, prin crearea „pie- 
ții comune", ajung și mai mult 
la discreția firmelor vestgerma- 
ne concurente. Aici sînt 
mai ales piețele tradiționale 
Angliei : Belgia, Olanda și 
xemburg.

— Atunci nu mai înțeleg 
mic. Anglia nu poate să admită 
pierderea piețelor vesteuropene, 
numai pentru a-și menține tari
fele preferențiale.

— Și totuși nu este chiar atît 
de greu de înțeles. Anglia a 
căutat să compenseze nepartici- 
parea ei la „piața comună", pro- 
punînd crearea unei „zone a co
merțului liber", mai largă, în 
care să intre și alte țări capita
liste din Europa și din care să 
facă parte și Anglia.

— Dumneata vezi peste tot di
vergențe...

— S-ar putea, domnule 
rin. Aș dori însă să-mi 
dumneata în ce probleme, 
sfere de interese, converg intere
sele țărilor capitaliste occidenta
le.

iar pe de altă parte 
să asigure pătrunderea mai u- 
țoară a capitalului american în 
țările Europei occidentale.

— Nu e-ste a-de-vă-rat, Dum-i 
neata citești probabil ziarele co-, 
muniste și te lași influiențat.

în timp ce domnul Pourrin 
mă acuza de această „slăbiciune^, 
am scos din servietă numărul 
din 23 noiembrie 1957, al pu
blicației cercurilor americane de 
afaceri, „l'he Magazin of IVall 
Street"'. Domnul Pourrin păru 
foarte plăcut surprins și-mi de
clară radios, arătînd revista cu 
degetul scurt și gras:

— E o revistă foarte bună, o 
publicație de încredere...

— Perfect, domnule Pourrin. 
Te rog să citești ce scrie aici... 
Nu, nu acolo... dincoace... așa...

Monsieur Francois își drese 
glasul și începu să citească cu 
voce tare :

„Interesul american față de 
pi'ața comună și zona comerțu
lui liber în Europa trece de li* 
mitele unor considerațiuni pur 
politice, ca necesitatea de a ia* 
țări economia Europei pentru a 
servi drept sprijin împotriva co
munismului și drept mijloc de 
întărire a puterii Europei ca a- 
liat al Statelor Unite. Noi nu 
putem trece cu vederea avanta* 
jele viitoare pe care le vor avea 
S.U.A. ca rezultat al unificării e- 
conomice a Europei. Pentru in
dustrializarea în curs de desfă
șurare a Europei occidentale va 
fi nevoie de utilaj industrial și 
de materii prime americane. A- 
ceasta va crea noi piețe pentru 
utibajul industrial american și 
— ceea ce este mai important — 
va spori posibilitățile pentru in
vestiții directe, convenabile, de 
capital... Luînd în considerație 
ajutorul pe care îl acordăm, noi 
trebuie să elaborăm astfel de 
planuri care să prevadă reduce
rea sau chiar lichidarea corn* 
plectă a discriminării fața de 
mărfurile dolarului".

— Să-ți mai amintesc, domnu
le Pourrin, că anul acest>a, în 
februarie, Asocvația Națională a 
Industriașilor americani a orga
nizat la New York un seminar 
special pentru studierea proble
mei folosirii „pielii coniune“ și 
a ..zonei comerțului ]iber“.

Domnul Pourrin dădea semne 
de nervozitate.

— Dar „piața comună" des
chide perspective excelente pen
tru cele șase țări participante, 
care au interese identice.

— Nu, domnule Pourrin. A* 
ceasta este o simplă iluzie. „Piața 
comună" creează anumite avan
taje numai pentru Germania oc
cidentală, iar interesele celor 
șase țări sînt pe de-a-ntregul di
vergente.

Monsieur Francois mă privi 
cu un zîmbet ironic care vroia 
să spună : „Adică ce, mie vrei 
să-mi zici

Mi-am adus aminte că aveam 
cu mine revista „The New Euro
pe", supliment publicat de zia
rul cercurilor britanice de afa
ceri, „The Financial Times", cu 
prilejul deschiderii expoziției 
din unul acesta de la Bruxeiles. 
Am deschis revista la articolul 
intitulat semnificativ „Pericolele 
dezbinării". In capitolul intitu
lat și mai semnificativ „Predomi
narea Germaniei", pe care i-l 
arătai, domnul Pourrin citi : 
„Piața comună trebuie privită 
ca mergind... pe calea ce se va 
termina printr-o „uniune vama
lă" îndreptată împotriva restu
lui lumii. în această uniune. 
Germania (occidentală. N.R.) va 
domina din punct de vedere e- 
conomic. avînd în vedere mai 
ales marile ei rezerve de fonduri 
pentru credite, balanța ei acti
vă de plăți și poziția ei cheie 
—iar mai tîrziu, probabil și din 
punct de vedere politic"...

— Dumneata îl cunoști pe e- 
conomistul francez, profesorul 
Bernard Lavergne ?

— Am auzit de el,
— Ei bine, chiar dînsul scria 

recent : „...Noi, economiștii și
mulți industriași francezi, știm 
perfect de bine : dacă piața co
mună va fi înfăptuită pînă la 
capăt, cel puțin jumătate din 
numărul muncitorilor industriali 
francezi vor fi condamnați 
șomaj 
ze în 
mea), 
numai 
un mare industriaș vestgerman, 
pe care îl cunoști și dumneata, 
a declarat că crearea „piețu co
mune" „ar însemna lichidarea 
aproape a întregii industrii fran
ceze în decurs de cîțiva uni ca 
rezultat al vinzării in pierdere a 
mărfurilor franceze prea scum
pe". Deci unde este unitatea de 
interese, domnule Pourrin ?

Monsieur Francois, care vroise 
probabil între timp să spună 
ceva, rămase citeva clipe cu 
gura deschisă și cu mina dreaptă 
ridicată î>n sus, cu degetul ară
tător întins, intr-un gest aposto
lic. Apoi strimbă 
din nas și lăsă mina să-i cadă pe 
genunchi.

— Adică dumneata vrei să-mi 
spui mie că Franța a intrat in 
„piața comună" împotriva inte
reselor ei? Are și I ranța tot in
teresul să fie în această „piață", j 

— Nu contest. Dar interesul 
ei este diametral opus celui al 
Germaniei occidentale. Franței 
nu-i convine să rămînă în afara 
unui organism care, după cum ii 
este foarte bine cunoscut, duce la 
o și mai accentuată întărire a 
puterii economice a Germaniei 
occidentale,, Prin prezența ei, 
Franța urmărește să controleze 
și, pe cit îi va fi posibil, să în
cetinească dezvoltarea economică 
a R. F. Germane. Aceasta, pen
tru că puterea economică cres-
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Dumneata ești comunist ? 
Da, domnule Pourrin... Se 
că acest lucru nu-ți este pe 
dar el nu schimbă cu ni-
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sau vor trebui să eiuigre- 
Germania“ (sublinierea 

Vreau să nvai amintesc că 
cu cîtva timp în urmă,

nemulțumit

pare 
plac, 
mic raporturile dintre țările ca
pitaliste. Dumneata nu vezi pă
durea din pricina arborilor, nu 
vezi contradicțiile din pricina 
iluziei unități pe care o cultivă 
propaganda marilor rechini capi
taliști. lată că ele se manifestă, 
totuși, pe față.

Deoarece primele măsuri prac
tice pentru reducer&a tarifelor 
vamale în comerțul dintre țările 
participante la „piața comună" 
vor începe să fie aplicate de-abia 
de la 1 ianuarie 1959, contradic
țiile fățișe se manifestă deocam
dată in disputele aprinse cu pri
vire la candidaturile pentru pos
turile de conducere în instituțiile 
„pieții comune" și în legătură cu 
sediul acestor instituții. în apa
rență sînt probleme minore. To
tuși, faptul că. în ciuda nenumă
ratelor ședințe ale miniștrilor de 
Afaceri Externe ai celor șase 
țări, nici pînă în clipa de față 
nu s-a putut cădea de acord a- 
supra „capitalei" „pieții comu
ne", demonstrează cit de serioa
se sînt divergențele ce stau în
dărătul acestor probleme „mino
re". Nici eu „zona comerțului li
ber" lucrurile nu stau mai bine. 
Dacă partenerii atlantici ar fi 
'atît de uniți pe cit îi consideri 
dumneata, n-ar fi fost nevoie ca 
reprezentantul guvernului englez 
în comitetul inter guvernamental 
creat pentru discutarea înființă
rii „zonei comerțului liber" să a- 
menințe public că refuzul de a 
se creta „zona" în forma in care 
convine Angliei, poate duce la 
o scriziune politică între Marea 
Britanie și țările „pieții comu
ne".

— Exagerări ! Eu văd că Ger
mania occidentală dorește și ea
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