
TOATE FORȚELE
PENTRU GRĂBIREA
insilozării FURAJELOR

Nu-și respectă 
angajamentele

Tn raioanele Rîmnicul Vîlcea și 
Tigveni, deși au în plan mari 
cantități de furaje de însilozat, 
pînă acum nu s-a însilozat a- 
proape nimic. Organele raionale 
și comunale ale U.T.M. din ace
ste raioane au considerat că a- 
ceastă sarcină se va îndeplini 
oricum și fără intervenția lor și. 
In consecință, n-au luat nici o 
măsură concretă pentru a mobi. 
liza tineretul la îndeplinirea eu 
$i raionul Costești se află în a- 
ceeașî situație. In acest raion 
deși e planificat să se însilozeze 
4.000 tone furaje, pînă acum 
nu s-a făcut nitric.

O slabă preocupare se manife
stă și din partea Trustului regio
nal Gostat, care nu acordă spri
jinul necesar și nu controlează în 
ce măsură gospodăriile de stat 
își îndeplinesc sarcinile de plan 
la însilozarea cantităților de fu
raje necesare întreținerii anima
lelor pe timpul iernii. Trustul re
gional Gostat trebuie să verifice 
practic cum se realizează acea
stă sarcină și să nu se limiteze 
doar la primirea diferitelor situa
ții de întocmire a diferite tabele 
tatistice, care de multe ori nu 

sînt reale. Situația existentă la 
trust asupra cantităților însilo
zate de către G.A.S. de pildă s-a 
veriftoat doar la două G.A.S. — 
Drăgănești-Olt și Stolnici — și 
la amîndouă s-au găsit cantități 
mai puțin însilozate decît cele 
arătate de situația trustului. 
G.A.S Stolnici avea, conform da
telor trustului, 220 tone furaje 
însilozate, iar în realitate numai 
170 tone.

Analizînd ritmul însilozărilor în 
regiunea Pitești reiese că acesta 
este nesatisfăcător. Toate raioa
nele, cu excepția raionului Dră
gănești-Olt, au rămas nepermis 
de mult în urmă.

Pentru a lichida această stare 
de lucruri se impune ca orga, 
nele regionale, raionale și comu
nale ale U.T.M. să ia grabnic mă
suri în vederea accelerării rit
mului însilozării furajelor, pentru 
a-și îndeplini propriile angaja
mente luate.

Organiațiile de bază ale U.Ț1M. nutrețurilor, deși în cadrul gospo
dăriei existau suficiente condiții 

N. PIRVUȚA 
activist al Comitetului raional 

U.T.M. Cimpina 
(Continuare în pag. lll-a)

trebuie să ducă o temeinică mun
că politică de mobilizare a tine
retului pentru ca contribuția sa 
la această importantă acțiune în 
sprijinul dezvoltării sectorului 
zootehnic — sarcină de mare im
portanță dată de către partid — 
să fie pe măsura posibilităților. 
Acum este vremea prielnică pen
tru această muncă și nu trebuie 
pierdută nici o zi.

V. APARASCHIVEI

Insilozează lucernă
La „G.A.S. „Flacăra" din co

muna Tomnatic, regiunea Timișoa
ra, utemiștii și tinerii muncesc cu 
însuflețire pentru a insiloza cele 
120 de vagoane de nutreț. Astfel, 
organizația U.T.M. s-a angajat să 
însilozeze întreaga cantitate de 
furaj necesară gospodăriei. Pen
tru ca însilozatul să meargă 
concomitent cu recoltatul, comite
tul organizației de bază U.T.M. a 
trasat sarcini precise fiecărui ute- 
mist. Astfel, utemistul Gheorghe 
Tica are sarcina tăierii și a tocă- 
rii porumbului cu combine P. 2. 
Sarcina lui era de a recolta o su
prafață de 5 ha. Printr-o mai 
bună organizare a muncii el a 
reușit să recolteze 7 hectare. To
varășii Nicolae Bochel și lacob 
Blenk au depășit planul la tran
sportul cu platformele autobascu
lante, reducînd în felul acesta 
prețul transportului cu 40 la sută.

Anul acesta organizația de ba
ză U.T.M. din gospodărie, cu 
ajutorul tehnicienilor și-a pro
pus să însilozeze lucernă, acțiune 
care se aplică prima dată in 
G.A.S.

Angajamentul organizației de 
bază U.T.M. este aproape înde
plinit. Datorită muncii lor avîn- 
tate utemiștii au asigurat nutreț 
pentru sectorul zootehnic din 
gospodărie.

PETRE UDRESCU 
muncitorI

Hotărîrea ufemișfilor 
de la schela Băicoi

Pînă mai zilele trecute la G.A.S. 
Bucla nu s-a acordat atenția cuve
nită lucrărilor pentru însilozarea

In fotografie: mentorii fruntași Alexandru Pintea șl Dumitru 
Mihălăchioiu de la uzina metalurgică „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Tîrgovjște care depășesc zilnic planul de producție cu 10-15 
la sută lucrlnd la montarea reductorilor de viteză.

O SĂRBĂTOARE
A T11VERET1I
Întotdeauna, acolo unde s-au a. 

dunat cîțiva tineri, găsești și en
tuziasm, veselie, multă voie bună. 
La deschiderea festivalului tinere
tului din raionul Lenin din Bucu
rești, care a avut loc ieri după a- 
miază pe stadionul „Dr. Staico- 
vici" au participat peste 5000 de 
tineri. I'd imaginați cu ușurință 
că nu putea fi decît o atmosferă 
de adevărată sărbătoare.

Munca de pregătire a acestui 
festival a constituit pentru organi- 

-'spțiile U.T.M,. din raion un prilej 
. iinunaf de ridicare a întregii ac- 
'tlvități politice de organizație. Ele 
au mobilizat tineretul pentru a-și 
mări eforturile In producție, in lupta 
pentru economii (economiile reali
zate au ajuns la peste 700.000 lei). 
De asemenea tinerii au muncit cu 
entuziasm pentru ca întreprinderi
le din raion, străzile și parcurile 
să Intimpine festivalul intr-o hai
nă cu adevărat sărbătorească.

1 Pentru aceasta ei au prestat pe
ste 250.000 ore muncă voluntară. De 
altfel și cea de a Il-a zi a festiva
lului (ziua de astăzi) este închina
tă muncii voluntare. Seara, pe 
stadionul din parcul „Dr. Staico- 
vlci, tinerii vor asista la progra
mul artistic dat de formațiile ar
tistice de amatori din întreprinde
rile raionului. Simbătă, cea de a 
treia zi a festivalului, ziua de în
chidere, va reuni pe aceeași estra
dă cele mai bune formații artisti
ce Intr-un program de gală. Seara 
va fi încheiată cu un carnaval.

Trebuie spus de asemenea că în
treaga perioadă de pregătire a 
festivalului a dus la o serioasă 
creștere a activității culturale de 
masă, fapt ușor dovedit de cele 
65 echipe artistice existente astăzi, 
in raionul Lenin, față de 32 
au fost la festivalul de anul tre
cut.

Sărbătoarea începută astăzi este 
folosită de întregul tineret din

raionul Lenin ea un nou prilej de 
manifestare a recunoștinței șl 
dragostei pentru partidul nostru 
care le-a creat toate condițiile u- 
nel vieți frumoase, bogate, lipsită 
de griji.

I. p,
•1
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Tinerii colectiviști din brigada l-a de cîmp din gospodăria colectivă „I. V. Miciurin" Jimbo'ia 
se află aproape de sfîrșitul celei de-a 12-a zi de muncă îndîrjită pe șantierul de hidroameliorații 
de la Checea-Jimbolia. Și iată că profilul canalului s-a conturat de-acum așa cum va arăta el 
atunci cînd va scoate de sub apă cele 500 de hectare de teren inundabil ale gospodăriei.

Aproape 7 vagoane fier ș>i fontă
e co n o m i s i t e

Vineri 5 septembrie 1958

Pz
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Despre hărnicia muncitorilor de la „Tehnome- 
tal" din București, s-a dus vestea în multe între
prinderi din țară. E drept, numărul muncitorilor 
de aici nu e prea mare, dar ei muncesc cu deo
sebită însuflețire. Și e norma! să fie așa. Peste 
80 la sută din numărul total al muncitorilor între
prinderii sînt doar tineri. Despre valoroasele lor 
realizări în producție se pot spune multe lucruri 
bune. In primul rînd ei dețin steagul de Între
prindere fruntașă pe ramură, pe care l-au cîștigat 
în urmă cu un an, iar acum sînt hotărîți să-1 
păstreze în continuare încă multă vreme.

Pentru că majoritatea muncitorilor sînt tineri, 
ei răspund cu entuziasmul caracteristic tinereții la

toate chemările și acțiunile tinerești. Așa se face 
că în urmă cu 3—4 luni ei au hotărit să răspundă 
cu toții chemării tinerilor muncitori reșițeni de a 
economisi metalul. Nu de mult în cadrul 
unei adunări generale U.T.M., s-au analizat pri
mele rezultate obținute de la luarea angajamen
tului. Pînă acum, tinerii întreprinderii „Tehnome- 
tal“ au economisit 45.900 kg. fier, 20.200 kg. fentă 
precum și metale neferoase. Cele mai bune re
zultate în această acțiune le-au obținut tinerii Ion 
Samoilă și Gheorghe Tabacu
Eugen Barbu și Marin Stanciu de la strungărie, 
lordache Gheorghe și Florin Ungureanu de la 
ajusta] și mulți alții care au economisit mari can
tități de metal.

de la turnătorie,UNDE SE CUIBĂREȘTE
NEPĂSAREA

iafă dc
Pîrjolul r 

urmele-iPîrjolul războiului și-a lăsat 
urmele-i negre la Iași mai 
cumplit ca în multe alte lo

calități. Sub conducerea partidului 
clasei muncitoare oamenii muncii 
au pornit reconstrucția orașului.

Astăzi, cvartalul Păcurari con, 
stituie el singur un mic orășel, 
unde totul a fost zidit din temelie. 
Sus, în Copou, blocurile Agrono
miei și ale celorlalte institute de 
învățămînt superior, locuințele in
dividuale de la Nicolina au umplut 
un mare gol și au înlăturat multe 
greutăți privind spațiul locativ.

La realizarea tuturor acestora 
o contribuție însemnată au adus-o 
și tinerii muncitori, maiștri și ingi
neri ai Trustului regional de con- 
strucții Iași. In ultimii ani ei au 
construit pentru oamenii muncii 
din Iași zeci de blocuri cu sute de 
apartamente frumoase, moderne;

Totuși, una dintre problemele 
care rămîne încă la ordinea zilei 
pe șantierele de construcții din lași 
este aceea a prețului de cost ridi
cat al metrului patrat de suprafa- 
ță locuibilă. Pentru a constata 
cauzele care duc la această situa
ție și pentru a lua măsurile cuve
nite, în urmă cu cîteva săptăniîni, 
din inițiativa Comitetului orășe
nesc U.T.M.-Iași și a Comitetului

ovulul obștesc
U.T.M. de la șantierul Păcurari a 
avut loc o consfătuire a tinerilor

însemnări pe marginea 
consfătuirii tinerilor 

de pe șantierele Trus
tului regional de con
strucții Iași în legătură 
cu problema redu

cerii prețului de cost 
al lucrărilor

muncitori din cadrul Trustului re, 
gional de construcții Iași.

★
In 1954 pe șantierul Păcurari 

din Iași s-a început construcția a 
9 blocuri muncitorești. In total ele 
numără 400 apartamente, compu
se din cîte două și trei camere. 
Din păcate însă un singur apar
tament din aceste blocuri costă 
111.000 lei. Metrul patrat de su
prafață locuibilă, după deviz, ajun
ge astfel la 2750 lei. După cum se 
vede un preț de cost foarte ridicat. 
In cadrul consfătuirii, conducerea 
cvartalului Păcurari găsea, prin

ing. Adrian Radu, cauze „obiecti
ve" acestei situații.

Nu pot fi trecute însă cu vede
rea unele lipsuri grave ce aparțin 
fie conducerii trustului, conduceri
lor șantierelor, fie unor Direcții 
Generale din Ministerul Construc
țiilor și Materialelor de Construcții.

De doi ani de zile, de exemplu, 
specialiștii și muncitorii Trustului 
regional de construcții Iași și-au 
dat seama că prețul de cost al fie
cărui apartament poate fi redus cu 
circa 27.000 lei. Au înaintat în a- 
cest sens o situație cu propuneri

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteli tine

retului" pentru regiunea Iași

(Continuare in pag. 111-a)
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In seara zilei de joi 4 septem
brie a avut loc în sala Ateneului 
Republicii Populare Romîne din 
București deschiderea festivă a pri
mului Concurs și Festival Interna
țional „George Enescu".

In sala Ateneului, sub cupola că
reia de nenumărate ori, de-a lun
gul anilor au răsunat acordurile 
rapsodiilor și simfoniilor lui E- 
nescu, interpretate de prima or
chestră simfonică a țării, sub în
săși bagheta maestrului avea un 
aspect sărbătoresc. Pe un fundal de 
steaguri tricolore romînești, re- 
prezentînd țara și poporul pe ca
re Enescu le-a iubit și le-a cîntat 
cu pasiune în compozițiile sale, 
ducîndu-le faima departe în lume, 
portretul marelui muzician romîn 
domina întreaga sală. Dedesubt 
erau înscrise datele festive: I-ul 
Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu"—București 1958. 
De o parte și de alta a estradei 
erau arborate drapelele țărilor re
prezentate de participanții la Con
curs.

In loja oficială au luat loc 
tovarășii : Chivu Stoica, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Constantin Pîrvulescu, 
Leonte Răutu, general-colonel 
l.eontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, acad. P. Constantinescu-Iași, 
acad. N. Gh. Lupu, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

La festivitatea au participat

membri ai guvernului șj 
persoane oficiale, personalități ale 
vieții muzicale din țară și de peste 
hotare care iau parte la manifestă
rile festivalului și participanții la 
concurs, numeroși oamen» de artă, 
cultură și știință, reprezentanți ai 
organizațiilor culturale si obștești, 
ziariști romini și corespondenți ai 
presei străine, studenți din învă- 
țămintul artistic, un numeros pu
blic. •*

In prezidiul adunării festive au 
luat loc : acad. Atanase Joja, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, ministrul Invățămintului și 
Culturii, Ion Pas, vicepreședinte al 
Comitetului de organizare al I-ului 
Concurs Internațional „George 
Enescu", președintele Comitetului 
de Radio și Televiziune, D. Diaco- 
nescu, președintele Sfatului popu
lar al Capitalei, compozitorul Jean 
Absil (Belgia), pianista Halina 
Czerny Ștefanska (R. P. Polonă), 
compozitorul Ion Dumitrescu, mae
stru emerit al artei, prim-secretar 
al Uniunii Compozitorilor, prof. 
Rudolf Fischer (R. D. Germană), 
prof. Henri Gagnebin (Elveția), 
artistul poporului George George
scu, directorul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", pianista Moni
que Haas (Franța), pianistul Gh. 
Halmoș, artist emerit, compozitorul 
Abu Bakr Khairat (Republica A- 
rabă Unită), violonistul David Oi- 
strah (U.R.S.S.), violonistul Ale
xander Plocek (R. Cehoslovacă), 
dirijorul Sașa Popov (R. P. Bul
garia), prof. Hides Saito (Japo
nia), violonistul Ion Voicu, artist 
emerit și dirijorul Carlo Zecchi 
(Italia).

Adunarea festivă a fost deschi
să de Ion Pas, vicepreședinte al

Comitetului de organizare at 
1-ului Concurs Internațional 
„George Enescu", președintele 
Comitetului de Radio și Televfa 
ziune.

Au luat apoi cuvîntul președin« 
tele Sfatului popular al Capita
lei, D. Diaconescu, compozitorul 
Icn Dumitrescu, maestru emerit 
al artei, prim-secretar al Uniunii 
Compozitorilor din R. P. Romînă 
și acad. Atanase Joja, vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștrii 
ministrul Invățămintului și Culi 
turii.

Tov. Ion Pas, a declarat 
apoi deschis primul Concurs și 
Festival de interpretare muzicală 
închinat memoriei marelui artist 
romîn George Enescu.

A urmat concertul festiv al 
Filarmonicii ~ de Stat „George 
Enescu", colectiv artistic emerit 
din Republica Populară Romînă, 
dirijat de artistul poporului Geor. 
ge Georgescu.

Au fost interpretate Simfonia 
I-a în mi bemol major și Rapso
dia l-a în la major de Georga 
Enescu.

Clasicile compoziții ale mare
lui muzician romîn ca și inter
pretarea stră'ucită a 
au fost îndelung i 
aplaudate de public.

Deschiderea festivă a Concursu
lui și Festivalului cît și concer
tul festiv au fost retransmise din 
sala Ateneului de posturile de 
radio și televiziune.

orchestrei 
șl călduros

Citiți în pag. 3-a discuriu- 
rile rostite la deschiderea festi
vă a primului Concurs și Fe
stival Internațional „George 
Enescu".

SÂ ORGANIZĂM TEMEINIC
invățămintul politic
IN ȘCOLILE

Organizațiilor U.T.M. din școli, par
tidul le-a încredințat sarcina de a face 
educație politico-ideologică elevilor, să 
formeze la tineri trăsăturile de caracter 
ale omului comunist, să-i învețe să tră
iască în mod comunist.

Organizațiile U.T.M. au datoria să se 
preocupe tot mai intens de răspindirea în 
rîndul elevilor a învățăturii marxist-leni- 
niste, de ridicarea nivelului politic și cul
tural al acestora, de educarea la elevi a 
patriotismului socialist, a dragostei nețăr
murite pentru patrie, a frăției și prieteniei 
cu oamenii muncii de pretutindeni. Educa
rea înaltelor trăsături morale, lupta împo
triva influențelor ideologiei și moralei bur
gheze care mai dăinuie în conștiința și 
comportarea unor tineri, combaterea atitu
dinii superficiale față de învățătură, chiu
lul, indisciplina, atitudinea retrogradă, de 
dispreț față de munca fizică — sînt de a- 
semenea sarcini de răspundere ale orga
nizațiilor U.T.M. din școli.

Rezultatele pe care elevii le obțin la în
vățătură, atitudinea nouă, comportarea 
demnă, civilizată, disciplina serioasă de 
care dau dovadă mulți elevi, arată crește
rea evidentă a conștiinței politice a elevi
lor ca urmare a activității plină de răs
pundere pe care zi de zi organizațiile 
U.T.M. din școli o desfășoară în rîndul 
membrilor săi.

Peste puțin timp va începe un nou an 
școlar. Bilanțul activității 
anul care a trecut, ne arată 
ganizațiilor U.T.M. din școli 
la nivelul cerințelor actuale, 
drele de conducere ale unor organizații 
U.T.M. din școli, privesc cu superficialitate 
sarcina educației politice a elevilor. Ca o 
consecință directă este faptul că pregătirea 
ideologică și politică a unor elevi și ute- 
miști continuă să fie nesatisfăcătoare. Mai 
sint din păcate elevi, chiar și utemiști, care 
au noțiuni foarte sumare despre politica 
partidului și statului nostru, despre reali
zările regimului nostru și ale lagărului so
cialist Sînt membri ai organizației noa
stre care-și cunosc puțin îndatoririle lor 
de utemiști.

Există suficiente forme tradiționale, ve
rificate în practica activității, mijloace 
pentru a le face cunoscute elevilor viața 
de luptă și de muncă a poporului nostru 
și pe care organizațiile U.T.M. nu le fo
losesc încă suficient. Elevii află prea pu
ține lucruri despre trecutul de luptă al cla
sei noastre muncitoare, despre lupta și 
jertfa poporului, condus de P.C.R., pentru 
doborîrea regimului burghezo-moșieresc, 
pentru instaurarea vieții noi în patria noa
stră. Unii dintre ei își închipuie că tot
deauna au existat asemenea condiții bune 
de învățătură, nu-și dau prea bine seama

defășurate în 
că munca or- 
nu s-a ridicat 
Utemiștii, ca-

MEDII
cît de greu au dus-o părinții lor. Li se par 
atît de firești aceste lucruri incit socotesc 
normal să se bucure de condiții bune, fără 
a avea în schimb nici o obligație.

Invățămintul politic U.T.M. reintrodus 
anul trecut în școli — acolo unde a fost 
bine organizat — a reușit să înlăture mul
te din aceste aspecte negative, să contri
buie la înarmarea elevilor cu cunoștințe 
politico-ideologice, utemiștii înțelegînd mai 
bine caracterul politic al organizației, 
drepturile și îndatoririle lor. Invățămintul 
politic a avut o influență pozitivă și asu
pra vieții de organizație, atitudinea com
bativă față de lipsuri a crescut.

Cercul politic al clasei a VIII-a de la 
Școala medie nr. 22 din București a mers 
bine anul trecut. Meritul îi revine mai ales 
propagandistului, studentului Mihail Nis, 
de la Facultatea de filozofie care a căutat 
forme mai interesante pentru activitatea 
în cerc. El a procurat material demonstra
tiv, planșe, broșuri, a organizat vizite în 
întreprinderi cu cursanții. Pe lingă acea
sta, el a participat la adunările generale 
ale organizației U.T.M. de clasă, la orele 
educative pentru a cunoaște viața clasei 
și a lega activtiatea acesteia de învăță
mintele din cercul politic. Activtiatea cer
cului politic s-a reflectat pozitiv în activi-

(Continuare in pag. 2-a)



Elevul trebuie să știe
pentru ce învață Pagina elevului

Am în față caietul meu de 
însemnări despre clasă, des
pre elevele a căror dirigintă 
sînt. Numele fiecăreia îmi 
spune o mulțime de lucruri.

Am 47 de eleve în clasă; 
toate 47 au terminat cea de-a 
zecea clasă fără nici o cori
jență.

...Mi-am cunoscut fetele încă 
de la examenul de admitere. 
Erau niște copii aproape, une
le mai purtau cravata de pio
niere. S-au adunat în clasă 
stinghere, timide. Nu se cu
noșteau, nu erau prietene, cele

• externe s-au separat oarecum 
de cele interne; aceasta-mi era 
clasa cu care eram hotărîtă 
să merg pînă în ultimul an 
de școală. Nu mă speriau năz- 
bîtiile lor, capriciile și moftu- 

ț rile lor. Știam că toate astea 
j se pot tempera, înlătura. Mă 
> îngrijorau doar grupulețele .de 
j eleve care se formaseră și 
ț care îngreunau închegarea în- 
| tregii clase într-un mare co- 
f lectiv. Activitatea ce aveam 
ț s-o începem putea fi compro- 
I misă. Era păcat. Fetele aveau 
ț un fond bun, și dacă de la 
ț început greșeam, mai tîrziu, 
| cînd se maturizau, era mai 
ț greu de reparat aceste gre- 
| șeii. Mi-am îndreptat ochii 
î spre utemiste. Erau puține, 
| dar cu ele puteam forma nu- 
( cleul, care să unească încet- 
£ încet în jurul lor toată clasa. 
» împreună cu utemistele ne-am 
ț gîndit că la început, trebuie 
5 să le facem pe eleve să mun- 
i ceașcă în clasă împreună, 
ț Apoi, relațiile de prietenie 
i s-au născut de la șine. Elevele 
i externe le invitau pe cele in- 
| terne la ele acasă, mergeau la 
; un spectacol, la un film, la 
i plimbare.
( Aproape nici nu mi-am dat 
î seama că în urma preocupării 
ț noastre de a șterge orice dife- 
5 rentă între eleve a rezultat 
£ colectivul închegat al clasei, 
i Nucleul inițial de utemiste s-a 
? transformat în marea familie 
£ a clasei. Era totuși un colec- 
f tiv fondat pe baze prea puțin 
5 trainice. Fetele s-au împriete- 
i nit. Ciudat lucru însă felul 
ț cum priveau această prietenie: 
i să nu se supere cu nimic una

pe cealaltă, să nu se amestece 
în treburile altora. Lăsau pe 
seama mea și a celorlalte 
profesoare sarcina de a le 
„scutura" pe cele care nu-și 
făceau datoria, greșeau. Ele
vele cuminți și silitoare cre
deau că dacă ar face ele acest 
lucru ar dăuna prieteniei lor. 
Asupra calității învățăturii, ati
tudinea aceasta a elevelor a 
influențat mult. La sfîrșitul 
anului, ne-am trezit că avem 
două repetente...

Eram hotărîtă ca în anii 
care vor urma să nu mai pri
vesc orice faptă a elevelor 
mele cu indulgență de bunică, 
să nu mi se pară totul co
pilării. Hotărît lucru; împotri
va celor mai delăsătoare, mai 
indiferente trebuia să creăm o 
atmosferă nefavorabilă, să le 
facem să se simtă prost. Vor

avea curaj fetele
mele să se ridice împotriva 
colegelor lor nedisciplinate ? 
Ne-am sfătuit cu biroul U.T.M. 
al clasei, chiar și cu unii pă
rinți și am ajuns la hotărîrea 
ca orice mică abatere, orice 
notă slabă, să devină în clasă 
un' caz de discuție.

Se declarase lupta împotri
va notei limită. Treiul, și mai 
tîrziu cinciul, însemna o ruși
ne, însemna oglinda fidelă a 
superficialității, însemna a- 
proape o corijență. Pînă cînd 
alături de nota limită nu apă
rea o notă bună, eleva purta 
rușinea notei, ochii colegelor 
îi reproșau mereu că a știrbit 
din mîndria și onoarea colec
tivului. Trebuie să știți că ele
vele ajunseseră să aibă foarte 
clar noțiunea de prestigiu al 
colectivului, și-l apărau.

Nu-mi amintesc ca în clasa 
noastră — azi a XI-a A — 
să se fi săvîrșit un act grav 
de indisciplină. Și asta, pen
tru că nu am nesocotit actele

x,

Elevii sprijină
activitatea de înzestrare

de indisciplină aparent mă
runte, pentru că nu numai di
riginta s-a ridicat împotriva 
lor, ci clasa întreagă. După o 
vacanță, fetele au venit la 
.școală, mai să nu le recunosc. 
Erau niște veritabile „domni
șoare". Iși „uitau" uniforma 
acasă și; nu știu cum se în- 
tîmpla dar părul nu mai sta 
la locul lui, o lua razna în 
breton, nu le mai plăceau șo
setele. începuseră să-și dea 
„aere", să fie afectate. Ce mai, 
o luaseră înaintea vîrstei, a- 
veau preocupări atente legate 
de cochetărie, în dauna preo
cupărilor pentru învățătură. 
Nu sînt adepta ideilor de a 
le constrînge pe fete să se 
sluțească, să se îmbrace fără 
gust. Dar am părerea că fie
care lucru trebuie să se facă 
la timpul lui, copiii să n-o ia 
cu nimic înaintea vîrstei. A- 
cum trebuiau să fie ordonate 
și să-și vadă de învățătură. 
Hotărîrea împotriva acestor 
fapte am luat-o împreună cu 
biroul U.T.M. al clasei: aproa
pe 20 de eleve au primit pe 
acel trimestru nota 9 la pur
tare. Un trimestru întreg au 
dus cu ele acest necaz. Le du
rea nota, mai ales că aflaseră 
și elevele din. alte clase despre 
faptele lor. De atunci nota 9 la 
purtare este o rușine; ea nici 
n-a mai existat în catalogul 
clasei. •

...Elevele se află acum în ul
timul an de școală. Mă în
treb : oare n-am greșit nimic? 
Fetele sînt disciplinate, învață 
bine, au o seriozitate specifică 
oricărui început de maturizare. 
Știu ele însă pentru ce înva
ță ? Cred că au auzit la lecții, 
în diferite ocazii li s-a spus. 
Cele mai multe eleve cred 
însă că învață pentru ele, 
pentru mulțumirea și înîndria 
mamei și a tatălui. Ce vom 
da la sfîrșit de an: absol
vente care și-au împlinit visul 
să-și formeze doar o cultură 
generală ?

îmi dau seama că anul șco
lar va fi pentru întreaga clasă 
un an de mare încercare. Va 
trebui să reparăm această gre- 
șală. Să îndreptăm activitatea 
din întreg anul școlar educării 
elevelor pentru a înțelege de 
ce învață, cui vor sluji cunoș
tințele lor. Toate năzuiesc să 
se facă artiste, medici, profe
soare. Dar țara are nevoie 
numai de artiști, medici și 
profesori? Elevele nu s-au gîn- 
dit serios la acest lucru. Nici 
noi nu am insistat asupra lui. 
Era o mare datorie a noastră să 
educăm la eleve mai puternic 
spiritul datoriei față de patrie, 
în așa fel îneît ele să fie gata 
oricînd să răspundă necesită
ților înfloririi țării, chemării de 
a merge oriunde este nevoie 
de ele, unde pot sluji cu întrea
ga lor capacitate opera de con
struire a vieții socialiste.

Vom reuși oare să ștergem 
din capul elevelor ideea cum 
că este o rușine, după 11 cla
se de liceu, să mergi, de pil
dă, să lucrezi în fabrică? Vom 
reuși să le faceni să privească 
munca fizică prin prisma o- 
mului societății noastre — ca 
o chestiune de onoare ?

Mă gîndesc din nou la fie
care fată, îmi reconstitui ,n 
memorie prestigiul de care se 
bucură în clasă organizația 
U.T.M.; utemistele, și-mi dau 
seama că unindu-ne efortul nu 
se poate să nu reușim. Cu a- 
ceste gînduri încep, alături 
de eleve, noul an școlar...

Prof. ELENA ROȘCA 
diriginta clasei a Xl-a A 
de la Școala medie nr. 10 

din București

a

Un eveniment actual în școli: se desfășoară înscrierile.
Reporterul fotograf a surprins cîțiva elevi de la Școala medie 

„Nicolae Bălcescu" din București, care tocmai depuneau cererile de 
înscriere.

(Urmare din pag. l-a)

tatea organizației U.T.M., a clasei și a ute- 
mistilor.

in activitatea unor cercuri a predomi
nat însă stilul de predare anost, rigid, 
școlăresc, plicticos. In unele cercuri 
politice lecțiile erau citite, propagandiștii 
nu ieșeau din cadrul problemelor teoretice 
pe care Ie ridica tema respectivă. Rupte de 
viața cotidiană a școlii, a organizației 
U.T.M., lipsite de o poziție combativă, de 
exemplificări concrete — lecțiile cercurilor 
politice nu influențau bunul mers al acti
vității școlii. Ca urmare, și discuțiile în 
seminarii aveau același caracter abstract, 
cursanții nu încercau să discute despre ei, 
despre activitatea și viața lor.

Toate aceste lipsuri au fost posibile‘da
torită insuficientei preocupări din partea 
unor organizații U.T.M. pentru îndruma
rea și controlul activității cercurilor poli
tice. Au fost aleși propagandiști din rîn
dul unor cadre didactice — unii tineri, 
alții vîrstnici — dar nu toți au fost în
drumați și pregătiți cum să muncească. 
Astfel, unii propagandiști au uitat că se 
adresează tineretului, că trebuie să folo
sească metode tinerești, interesante, că 
lecția din cerc nu este o lecție de clasă 
pe care o predai pentru ca elevii să în
vețe, să ie pui notă.

Odată cu începerea noului an școlar va 
începe și un nou an de învățămînt politic 
U.T.M. Experiența din anul care a trecut, 
cu toate neajunsurile ei, constituie baza 
activității în noul an de învățămînt poli
tic. Organizațiile U.T.M. vor trebui să se 
ocupe cu mai mult simț de răspundere și 
în mod permanent de bunul mers al acestei 
importante forme de educație politică a 
elevilor.

în școli, așa cum prevede hotărirea Bi
roului C.C. al U.T.M. cu privire la orga
nizarea învățămîntului U.T.M., se organi
zează anul acesta cercuri politice „Să ne 
cunoaștem patria". Ele vor trebui să ducă 
la înarmarea elevilor cu cunoașterea po
liticii partidului nostru, pentru construirea 
socialismului în patria noastră, Ia cu
noașterea realizărilor regimului nostru 
democrat-popular, ale poporului muncitor 
condus de partid, la educarea dragostei 
pentru patrie, pentru popor, pentru ideile

socialismului, a dragostei pentru popoarele 
lagărului socialist în frunte cu U.R.S.S., 
la educarea in spiritul combativității și 
vigilenței revoluționare. Fără îndoială că 
rezultatele imediate ale acestei activități 
vor fi îmbunătățirea procesului de învăță- 
mînt în școală, creșterea răspunderii față 
de învățătură, față de îndatoririle lor de 
elevi ai școlii socialiste, o mai profundă 
cunoaștere a sarcinilor ce revin utemiști- 
lor pentru înfăptuirea politicii partidului și 
statului.

Temele stabilite pentru a fi dezbătute în 
cadrul cercurilor prezintă o deosebită im
portanță. Se va discuta despre R.P. Romî- 
nă ca stat al oamenilor muncii de la orașe 
și sate — formă a dictaturii proletariatului,

In aceste sere, care s-au construit în curtea Școlii medii din Heră strău, elevii vor începe în cu- 
rînd munca practicăMaterial didactic nou

în vederea deschiderii noului 
an școlar s-au luat o serie de 
măsuri pentru înzestrarea școli
lor cu scule, utilaje, necesare po- 
litehnizării învățămîntului. în a- 
nul în curs atelierele școlare vor 
primi un număr sporit de strun
guri, forje, nicovale, bancuri pen
tru lăcătușerie etc. Tot în acest 
an școlile profesionale din Sibiu, 
Ploești și București au început

să producă unele mașini unelte 
(trioare, vînturătoare, grape, pră- 
șitoare) la scară redusă, în ve
derea activității elevilor pe lotul 
școlar. Pină în prezent o parte 
a acestor unelte au și luat dru
mul școlilor. Pentru o cît mai 
bună înzestrare a laboratoarelor 
școlare, I.M.D.-ul a început să li
vreze școlilor, noi produse: am- 
permetre și voltmetre școlare, 
galvanometre universale, site de

ȘCOALĂsau locuință particulară?
asbest etc. Tot I.M.D.-ul produce 
acum în serie mulaje noi pentru 
studiul anatomiei corpului ome
nesc și pentru

O seamă de 
fi folosite ca 
așteaptă să fie 
școli. Cele cu 
grafie, istorie vor înlesni școlari
lor însușirea acestor materii, lată 
titlurile cîtorva din ele: Mihai 
Viteazul, Vechi cetăți feudale, Ti
mișoara și încă altele. Nu de 
mult, în Capitală, în strada 11 
Iunie 32, s-a deschis o expoziție 
permanentă de material didactic. 
In curînd școlile vor putea cum
păra de aici, cu fonduri propri, 
material didactic necontractat de 
către secțiile de învățămînt și 
cultură ale sfaturilor populare.

studiul insectelor, 
diafilme care vor 
material didactic 

solicitate de către 
subiecte din geo-

A ATELIERELOR
pentru

POLITEHNIZARE
Una din problemele cele mai importante asupra căreia își con- 

centrează atenția conducerile școlilor de cultură generală, acum, In 
preajma deschiderii noului an școlar, este problema politehnizării.

Unul din aspectele esențiale ale acestei probleme este sprijinul 
pe care-l primesc școlile din partea întreprinderilor care le patro
nează.

De pildă, Școala medie mixtă nr. 7 „Ion Loca Caragiale" este 
patronată de I.T.B., iar Școala medie mixtă nr. 3 de „Centrul 
tehnic formarea trenurilor" și întreprinderea ,,Apometre“ 
București. Aceste întreprinderi, pe lingă lucrările mari de amena
jarea școlilor, au înzestrat atelierele de politehnizare ale acestora 
cu diverse materiale și unelte necesare studiului practic al elevilor, 
în noul an școlar. Atelierul de politehnizare al Școlii medii mixte! 
nr. 7 (care cuprinde atelierul mecanic, atelierul de lăcătușerie și 
timplărie) a fost recent înzestrat cu un strung și cu diverse uneltei, 
pentru complectarea truselor individuale de lucru ale elevilor, iar a. 
telierul de timplărie de la Școala medie mixtă nr. 3 a fost îmbogă
țit cu un număr de 80 unelte. Sprijinul material pe care școlile men
ționate l-au primit din partea întreprinderilor, constituie o dovadă 

grăitoare că a existai grijă pentru a asigura o bază materială adec
vată pentru o bună pregătire tehnică a elevilor.

Pe zi ce trece politehnizarea învățămîntului devine o preocupare 
de căpetenie a elevilor. Elevii nu numai, că știu să muncească, dar 
au fost educați de organizația U.T.M. In spiritul dragostei pent . 
munca fizică, a atitudinii noi, atitudine caracteristică omului soc-, 
iății socialiste.. Această atitudine a lor se vădește și tn lucrările mă
runte : în grija pe care o acordă revizuirii aparatelor din laboratoa
re, in felul cum umblă cu uneltele și instrumentele. In dragostea cu 
care lucrează la confecționarea de noi aparate și unelte necesare ac
tivității lor practice în noul an școlar.

Din acest punct de vedere trebuie luată drept exemplu Școala 
medie mixtă nr. 7. Aici s-au format echipe de elevi, care, alături de 
profesori și sub îndrumarea acestora, au revizuit aparatele din labo
ratoarele de fizică, de chimie, de științele naturii, orinduind cu pri
cepere, cu grijă, fiecare amănunt, creind o atmosferă care va îmbla 
desigur pe tineri la o muncă ordonată și susținută în noul an. Ele
vii au mai reparat uneltele de muncă din atelierul de politehni
zare ; sub îndrumarea maiștrilor, elevii utemiști Cirdei Vladimir, Ni
cola Gheorghe, Lupeș Mircea și Jercan Olga, toți din clasa a XI-a 
au confecționat In vara aceasta numeroase unelte și instrumente ooz,[ 
complectind utilajul atelierului de politehnizare din școală. Acești- 
elevi peste puțin timp vor părăsi băncile școlii medii, vor fi puși in 
fața alegerii profesiunii. Cu siguranță că nu vor sta în cumpănă 
dacă să-și aleagă sau nu drumul uzinei.

DOINA FĂGĂDARU

în clădirea 
nr. 19 „Ion 
gă“ din Capitală își 
găsesc adăpost, pe 
lingă cei 850 de elevi 
la zi și peste 400 de 
elevi la cursurile se
rale, pe lîngă un in
ternat, o cantină, 
peste 9 locatari par
ticulari care ocupă — 
totalizînd numărul 
încăperilor — aproa
pe un etaj.

în timp ce locuin
ța fostei directoare a 
liceului se compune 
din 3 camere și de
pendințe, exact dea
supra secretariatului, 
biblioteca școlii este 
amenajată într-un 
fund de culoar. în 
timp ce camera pio
nierului se găsește în 
colțul unei săli și își 
justifică existența 
printr-o simplă per
dea care o delimitea
ză de rest, alte cîteva 
familii își au aparta
mentele în preajma 
sălilor de clasă și își 
etalează rufele la 
uscat pe culoarele li
ceului.

Nu se poate expli-

Școlii 
Crean-

ca atitudinea „bine
voitoare" pe care O 
manifestă secțiunea 
de învățămînt a sfa
tului popular raional 
față de refuzul ace
stor persoane de a 
se muta în alte locu
ințe deși li s-au ofe
rit același număr de 
camere în clădiri

In afenfia 
seefiei de în- 

văfămînf a 
Sfa tutui 

popular raional 
„ Nicolae 
Bălcescu *

particulare. Situația 
ni se pare cu atît mai 
inadmisibilă cu cît 
atrage după sine o 
supraîncărcare forțată 
a sălilor de clasă cu 
un număr prea mare 
de elevi. Tot din 
cauza spațiului re- 
strîns se îngreuiază 
activitatea laboratoa-

relor și a atelierului 
politehnie, activitatea 
practică a elevilor. 
Atelierul politehnic, 
de pildă, n-a putut 
fi lărgit, deși condi
ții materiale existau, 
numai din lipsă de 
gpațiu.

De o parte deci, 
confortul unor per
soane care au ocupa
ții în afara școlii, în 
afara învățămîntului 
și de cealaltă parte 
sute de elevi, aglo
merați în săli, care 
își petrec pauzele în 
mirosul de mîncare 
preparată în bucătă
riile locatarilor, /prin
tre rufele atîrnate 
pretutindeni de a- 
ceeași locatari „ze
loși".

Secțiunea de învă
țămînt trebuie să gă
sească o rezolvare 
grabnică a acestei si
tuații anormale, încă 
pînă la începerea 
noului an școlar. E- 
levii trebuie să se 
bucure și de acest 
spațiu care aparține 
școlii.

C. RODIN

AM iNVĂTAT SA PREȚUIMMUNCA FIZICA

că a materialului predat, pentru asigura
rea unei activități pline de răspundere și 
seriozitate din partea propagandiștilor.

Activitatea cercului politic nu trebuie să 
se limiteze la o simplă expunere — și a- 
ceea citită dintr-o broșură — la un semi
nar școlăresc, mai mult sau mai puțin pre
gătit de cursanți. Propagandistul trebuie 
să trăiască și să ia parte la viața școlii 
și organizației U.T.M., să lege organic lec
țiile de realitatea și faptele din școală, 
să-i facă pe utemiști și elevi să simtă că 
orice lucru discutat în cerc se leagă de 
viața lui, de îndatoririle lui. Elevii vor fi 
astfel atrași să se pregătească mai temei
nic, să vină ei înșiși cu exemple din via
ța clasei, să ia poziție combativă, fermă

Să organizăm temeinic
ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITIC

în școlile medii
despre sarcinile ce le revin elevilor pentru 
a respecta și aplica legile statului demo
crat-popular ; despre rolul partidului în 
lupta revoluționară pentru doborirea re
gimului burghezo-moșieresc, pentru ade
vărata independență a țării noastre; des
pre frumusețile și bogățiile patriei, care 
sînt astăzi un bun al întregului popor 
condus de partid ; despre partidul clasei 
muncitoare — conducător al luptei po
porului pentru construirea socialismului 
în țara noastră; despre U.T.M. — 
organizația revoluționară a tineretu
lui muncitor, continuatoarea tradiții
lor de luptă ale U.T.C., ajutor al partidu
lui în opera de construire a socialismului 
etc. Numai stabilirea acestei tematici cu
prinzătoare nu poate asigura bunul mers 
al învățămîntului politic U.T.M. Atenția 
trebuie îndreptată în direcția îmbunătă
țirii calității activității din cercuri, a con
ținutului lecțiilor, spre însușirea temeini

față de lipsuri, față de manifestările ne
gative.

S-a constatat că rezultatele sînt deosebit 
de bune acolo unde lecția a fost îmbinată 
cu acțiuni educative, cind elevii au fost 
duși în întreprinderi, în G.A.S., în excursii 
prin țară, să viziteze expoziții, muzee, să 
cunoască realitatea noastră socialistă, lu
cruri și fapte din trecutul de luptă a par
tidului și poporului nostru. Este important 
să se organizeze în acest an mai multe 
asemenea acțiuni: vizite la muzee, ex
cursii Ia locurile istorice, vizite la între
prinderi (în unele locuri se pot chiar orga
niza lecțiile și seminariile din cadrul cer
cului), simpozioane, întîlniri cu activiști 
de partid, cu oameni de știință, cultură, 
concursuri „Drumeții veseli" pe baza te
melor discutate în cerc, acțiuni patriotice.

Este foarte important ca în sprijinul ac
tivității desfășurată în cercurile politice să 
vină și alte activități menite să întărească

educația politică a elevilor. Trebuie inten
sificată, de pildă, propaganda prin confe
rințe pe teme de educație morală, de știin
ță, de artă și cultură, iar informările po
litice să fie ținute cu regularitate și pre
gătite temeinic, să aibă un caracter mai 
interesant. Informarea politică nu trebuie 
să fie o simplă citire a unui articol de 
ziar, ci să cuprindă sinteza evenimentelor 
politice, interne și internaționale, pe o anu
mită perioadă, să explice aceste eveni
mente pentru ca fiecare elev să le poată 
înțelege.

Experiența de anul trecut a dovedit că 
succesul activității cercurilor politice de
pinde in mare măsură de calitatea muncii 
propagandiștilor, de pregătirea lor. O aten
ție deosebită trebuie acordată deci alegerii 
acestor propagandiști. Ei trebuie selecțio
nați din rîndul tinerelor cadre didactice 
utemiste, din rîndul unor activiști bine pre
gătiți, care să se dedice acestei munci cu 
spirit de răspundere. De asemenea, pentru 
ridicarea calitativă a lecțiilor trebuie or
ganizate pe parcurs schimburi de experien
ță între cercuri, între propagandiști, trebuie 
folosite mai mult formele de agitație pen
tru a populariza metodele bune de studiu, 
pe cei mai buni cursanți. De acest lucru 
trebuie să se ocupe în permanență comite
tele raionale, regionale U.T.M., să îndrume 
activitatea organizațiilor U.T.M. pe acest 
făgaș. Ele trebuie să acorde mai mare a- 
tenție controlului și îndrumării învățămîn
tului politic U.T.M. în școli. Anul acesta 
organizațiile U.T.M. vor trebui să soli
cite mai mult sprijinul și sfatul organi
zației de partid în buna desfășurare a 
învățămîntului politic, în întreaga muncă 
de educație comunistă pe care o desfă
șoară în școală.

Formarea unei conștiințe politice la elevi 
va duce la creșterea preocupărilor lor pen
tru muncă, pentru învățătură, la o mai 
bună comportare în școală și în afara ei. 
Iar școala și organizația U.T.M. trebuie 
să tindă spre obținerea unor asemenea re
zultate, să tindă la ridicarea nivelului ac
tivității educative în rîndul celor care se 
pregătesc să devină constructori ai socia
lismului.

începuse vacanța. Multe din 
cele mai bune eleve ale școlii răs- 
punzînd chemării organizației 
U.T.M. s-au înscris să meargă în 
tabere de mun-că voluntară create 
pe lingă G.A.S. Eu m-am înscris 
să merg la G.A.S. Segarcea. îmi 
amintesc și azi. In ziua hotărîtă 
plecării, ne-am adunat toate cele 
40 de fete în curtea școlii cu cîte 
un geamantănaș in mină. Multe 
dintre noi — de fapt marea majo
ritate — eram de aici, din orașul 
Craiova. Eu personal, nu am fost 
niciodată la sat. In oraș am vizi
tat multe locuri de muncă din fa
brici și uzine. Tata este strungar 
la fabrica „Partizanul" și am aflat 
de la el multe lucruri despre fe
lul cum se muncește în uzină. Nu 
cunoșteam însă destul de bine 
munca oamenilor de la sate. Vă 
imaginați deci cu cită aprindere, 
cu cită dorință, așteptam să mă 
văd cît mai repede la această uni
tate agricolă socialistă.

...Am ajuns la gospodărie spre 
seară. La cîmp nu puteam să mai 
mergem, era tirziu. A doua zi insă 
ni s-au predat uneltele de lucru 
— foarfeci și cuțite — și am ple
cat la cîmp. Cind am ajuns la vie, 
ne-am mirat. Aici, podgoriile 
se-ntindeau pe zeci și sute de hec
tare — cît nici nu puteai să cu
prinzi cu ochiul liber. Un tovarăș 
inginer între două vîrste, la nedu
merirea noastră, a început să ne 
povestească ceva din istoricul ace
stor meleaguri.

„încă de mult, vizitînd. locurile 
roditoare pe care le vedeți aici, 
călăul anului 1907, iar după el toți 
ceilalți trîntori ai regalității, și-au 
întins ghiarele lor acaparînd totul, 
transformîndu-le în ceea ce nu
meau ei „domeniul regal". 'Zeci de 
ani la rînd ei au stors nu numai 
mustul din boabele pline ale stru
gurilor, ci chiar sîngele și sudoarea 
săracilor. Sute de familii de ță
rani săraci, lipiți pâmmtului, au 
slugărit aproape fără simbrie pe 
domeniile acestor trîntori. Acestea 
au fost timpurile de odinioară. 
Ele au durat pină cind întreg po
porul, sub conducerea partidului, 
și-a luat soarta în propriile sale 
miini. De atunci aceste locuri ro
ditoare poartă pecetea poporului, 
căci ale lui sînt..."

Povestioara inginerului ne-a im
presionat. Cind am încevut lucrul 
— și în sprijinul nostru au venit 
doi utemiști din cadrul gospodă 
riei — am simțit nevoia să înfăp
tuim lucruri mari, deosebite. Ni 
se cerea să lucrăm la copilitul și 
legatul viței de vie port-altoi. Nu 
ne era ușor. Așa ceva nu mai fă
cusem niciodată. Ajutorul priete
nesc, tovărășesc al utemiștilor 
gospodăriei, ne era însă de folos.

Palmele au început să prindă 
bătături. Soarele era înăbușitor. 
Oboseala ne încerca des. Erau 
greutăți inerente, pe care însă le- 
am biruit. învățasem un lucru 
esențial: să prețuim și mai mult 
munca fizică a celor de pe ogoare.

V'
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București trăiește emoțiile ultimului început de an școlar. După 
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bui doar să-i fie tovarășe de învățătură un an de școală.
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Mi-a devenit apoi și mai clar, cît 
efort se cere pentru ca noi sa 
avem asigurată viața, condițiile rte 
care ne bucurăm azi în școală. Ii 
admiram sincer pe acei ce cu pal
mele lor executau o asemenea mun
că. Cu timpul și noi ne-am obiș
nuit.

Tovarășii din conducerea gos
podăriei, care la început aveau oa
recare neîncredere față de noi 
„cele de la oraș", au avut ocazia 
să se convingă că le putem fi de 
folos și încă foarte mult.

Eu cred că nu numai dragostea 
pentru munca fizică — căreia 
acum îi înțelegeam și mai mult 
rostul — ci și dragostea fierbinte 
față de patrie ne-a îndemnat șt 
ajutat să depunem eforturi ca în 
acest timp de 15 zile să facem lu
cruri deosebite, dăruindu-ne cu 
dragoste forțele, energia noastră.

Munca depusă în gospodărie '■ 
fost de altfel și un izvor plin 
sănătate. Soarele, e drept, nă-u 
pîrjolit, dar muncind ne-am călit, 
am devenit dîrze, mai puternice.

Firește, s-ar mai putea vorbi 
multe despre viața pe care am pe
trecut-o in G.A.S. sub îndruma
rea atentă a organizației U.T.M. 
din școală și a celei din gospodă
rie. După cele 6 ore de muncă 
avântată pe care le prestam în 
mod obișnuit, ne adunam, după 
amiaza și seara, și ne petreceam 
timpul organizînd reuniunii tovă
rășești împreună cu tinerii din 
gospodărie. In cad'ul acestor reu
niuni, cîntam, dansam, citeam re
cenzii, învățam dansuri populare 
romînești looale; utemiștii ne in
vitau la căminul cultural din 
sat și la cinematograful gos
podăriei, organizat în aer liber. 
Tot în timpul nostru liber, am fă
cut o serie de excursii prin îm
prejurimi. Am vizitat uriașa crgJ 
mă, livada de pomi fructiferi,: 
lozul de cereale al gospodăriei ehs. 
Am cunoscut oamenii, le-am cuno-s 
scut viața și ne-am apropiat de ei-

După aceste 15 zile am putut 
raporta organizației de partid din 
gospodărie cît și Comitetului oră
șenesc U.T.M. Craiova că ne-am 
îndeplinit îndatorirea patriotică cti 
cinste. îndeplinirea ei se oghn-f 
dește în cifra de peste 25.000 bu
tuci de vie copîliți și legați, sau 
mai precis în aproape 10.000 lei, 
bani economisiți de gospodăriei 
prin aportul adus de noi, cele 40> 
de utemiste și eleve din clasele a 
IX-, a X-a și a XI-a,

Curînd vom începe din nou școa-i 
la. Clipele acelea dragi — adecă-', 
rate lecții de educație patriotică!' 
— ne vor rămîne mult timp în 
inimi Și firește că nu vom pierdel 
ocazia de a mai repeta acest lucru 
cind se va simți din nou nevoia 
de sprijinul nostru.

După cele 6 ore de muncă 
pe care le prestam în

ANTOANETA DUMITRESCU 
elevă în clasa a IX-a C a Școlii 

medii nr. 3 Craiova



Cuvîntul scriitorului Ion Pas, 
vicepreședinte al Comitetului de organizare al primului Concurs 

și Festival Internațional „George Enescu"

Centenarul nașterii lui Al. Vlahuță

UN SCRIITOR
al celor mulți

Peclarind deschisă ședința fe
stivă de inaugurare a primului 
Concurs și Festival Internațional 
de interpretare muzicală „George 
Enescu", tov. Ion Pas a spus:

Concursul și Festivalul Interna
țional „George Enescu" care se 
vor desfășura începînd de azi, din 
trei în trei ani, a trezit interesul 
unor mari personalități muzicale 
și unui însemnat număr de tineri 
interpret! din toată lumea.

După ce a arătat că Concursul 
și Festivalul Internațional „George 
Enescu" se bucură de participarea

După ce a salutat în numele ce
tățenilor din Capitală pe invitații 
străini și pe participant» la con
curs, tov. D. Diaconescu a spus :

Sîntem mîndri că primul Con
curs și Festival Internațional de in
terpretare muzicală, care poartă 
numele marelui George Enescu, are 
loc în București, în această sală, 
în care maestrul a vrăjit de ne
numărate ori, cu arcușul și ba
gheta sa minunată, inimile ascul
tătorilor.

Cuvîntul compozitorului Ion Dumitrescu, 
maestru emerit al artei, prim secretar al Uniunii Compozitorilor, 

din R.P.komină
Muzica romînească trăiește as

tăzi o înflorire pe care n-a cu
noscut-o niciodată pînă acum.

In ansamblul eforturilor care 
se fac pentru dezvoltarea artei și 
culturii în patria noastră, muzi
cienii romîni se străduiesc să dea 
artei lor un conținut legat de 
viața nouă, să cînte și să susțină 
realizările oamenilor muncii, slu
jind poporul in mijlocul căruia 
trăiesc.

In continuare, vorbitorul a evo
cat uriașa personalitate a lui 
George Enescu, reliefînd rolul ho- 
tărîtor pe care creația enesciană 
l-a avut în dezvoltarea artei noa
stre muzicale, în crearea presti
giului internațional al muzicii ro
mînești. Apoi, după ce a vorbit 
despre atașamentul marelui artist 

j’fflă de țara aceasta, unde a vă- 
zițt pentru prima-’oară lumina zi- 

- lei și față de poporul romîn, de 
care s-a simțit legat pînă în ul
tima clipă a vieții sale, maestrul 
Ion Dumitrescu a spus :

Enescu a colindat țara în lung 
și în lat, cercetind orășelele ui
tate, cunoscînd și iubind oame
nii, sfătuind, indrumind și susți- 
nînd multe generații de muzicieni

Cuvîntul acad. Atanase Joja, 
vicepreșeainte al Consiliului ae Miniștri 

ministrul Invățămîntului și Culiurii
Astăzi, în acest locaș al culturii 

romînești, inaugurăm primul Con
curs și Festival Internațional de 
interpretare muzicală, care poartă 
numele celui mai mare muzician 
romîn. George Enescu.

Salutăm cu bucurie prezența în 
mijlocul nostru a personalităților 
muzicale cunoscute și apreciate în 
întreaga lume, — precum și a ti
nerilor pianiști și violoniști care 
așteaptă cu emoție ca, în zilele ce 
vor urma, să-și măsoare forțele 
în cea mai pașnică dintre între
ceri : întrecerea artistică. Sîntem 
convinși că nu peste multă vreme 
numele multora dintre concurenții 
de astăzi va străluci cu glorie pe 
firmamentul artei muzicale inter
pretative și vom fi mîndri tă la 
consacrarea lor a contribuit și pri
mul Concurs internațional „George 
Enescu".

Marele interes pe care acest 
concurs și festival îl suscită, nu nu
mai în țara noastră, ci și peste 
hotare, se oglindește în participa
rea bogată a tinerilor interpreți 
înscriși la concurs, ca și a mem
brilor din juriu și a invitaților so
siți din toate colțurile lumii. E- 
coul larg al acestei manifestări 
muzicale dovedește printre altele 
și înalta prețuire a geniului mae
strului nostru George Enescu. Și, 
într-adevăr, puține sînt cazurile 
cunoscute în istoria muzicii, ca 
într-un singur om să se întru
nească atîtea daruri duse la o a- 
semenea desăvîrșire: compozitor, 
dirijor, violonist, pianist, peda
gog-

Creația compozitorului George 
Enescu, începînd de la Poema ro
mînă și cele două Rapsodii deve
nite clasice, pînă la ultimele lu
crări pe care ni le-a lăsat, repre
zintă drumul unui mare artist le
gat prin mii de fire de frumuse
țea locurilor natale, de viața și 
aspirațiile poporului său și de mi
nunatele sale comori folclorice.

In același timp, datorită mesa
jului adînc uman, optimismului și 
încrederii'în forțele creatoare ale 
omului, opera enesciană atît de 
profund națională are și un larg 
caracter universal, ea reprezentîiid 
una dintre cele mai însemnate 
contribuții pe care poporul romîn 
a adus-o culturii omenirii.

într-adevăr, anii confirmă din 
ce în ce mai mult faptul că Geor
ge Enescu este una dintre cele mai 
mari personalități muzicale ale 
acestui veac. In aceste ultime de
cenii, cînd atîți compozitori de 
mare talent, influențați de orien
tări antipopulare, abstracționiste, 
și-au cheltuit forțele creatoare pe 
drumuri care nu odată i-au adus 
la impasuri, Enescu a știut să ră- 
mînă fidel idealurilor artei uma

unor muzicieni din 17 ări și a 
peste 81 pianiști și vio oniști și 
11 cupluri din toate colțurile lu
mii, vorbitorul a spus: Vă rog 
să-mi permiteți ca, în nume
le Comitetului național de or
ganizare a primului Concurs și 
Festival Internațional de interpre
tare muzicală „George Enescu“ să 
transmit o călduroasă urare de 
„bun venit" înalților noștri oas
peți, membri în juriu și invitați, 
prezenți în sală sau care urmează 
să sosească în zilele următoare.

Totodată, salutăm și urăm suc

Cuvîntul președintelui Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei 
Dumitru Diaconescu

Printr-un fericit concurs de îm
prejurări — a arătat în continuare 
vorbitorul—sărbătorirea lui George 
Enescu în București se anunță ca 
un preludiu al numeroaselor ma
nifestări care, în cursul anului vi
itor, vor marca împlinirea a 500 
de ani de la întemeierea Capita
lei Republicii Populare Romîne. 
Acest eveniment va pune în lu
mină, întocmai ca și concursul și 
festivalul care încep astăzi, ma
turitatea și viața culturală tot mai 

romîni. Pentru aceasta îl simțim 
pe Enescu atît de aproape de noi 
toți. Tradiția întemeiată de el 
trebuie ridicată la valoarea unei 
etape, de Ia care pornesc avîntu- 
rile muzicii noi romînești și în
cepe prestigiul ei în lume.

George Enescu rămîne una 
dintre cele mai complexe perso
nalități muzicale contemporane. 
Opera sa muzicală reprezintă un 
aport însemnat adus patrimoniu
lui muzicii universale și devine 
pe zi ce trece un bun la îndemî- 
na tot mai multor oameni.

Nu a putut fi pînă acum sărbă
toare mai mare pentru muzica ro
mînească decît aceasta care începe 
azi, legat de numele lui George 
Enescu.

Ea reprezintă cinstirea pe care 
statul o acordă muzicii noastre și 
unuia dintre cei mai mari artiști 
ai săi. De aici începînd, se sta
tornicesc pentru viitor în țara noa
stră competițiile muzicale interna
ționale

D" aceste manifestări, cu adîn- 
că semnificație culturală pentru 
țara noastră, nu pot rămîne des
prinse de realitatea pe care o 

niste legate de popor. El a 
cucerit pentru arta muzicii noi 
domenii de simțire, a îmbogățit-o 
cu noi mijloace și posibilități de 
expresie, rămînînd în același timp 
profund legat de sufletul și înțele
gerea celor mulți. „Arta pornește 
din inimă și se adresează inimii" 
— spunea el, formulînd prin a- 
ceasta însuși crezul său artistic.

Unii mari artiști conștienți de 
însemnătatea și trăinicia prin 
veacuri a operei lor, obișnuiesc a 
spune: „Eregi monumentum“ — 
Mi-am înălțat un monument. 
Enescu a fost la rîndul său con. 
știent că prin tot ce a creat a du
rat un monument falnic, dar a- 
cest monument el îl ridică întru 
slava poporului din care ieșise. 
„Tot ce mi-a rămas ca forță și 
energie — spunea el la un an 
înainte de moarte — le consacru 
pentru creațiunile mele muzicale, 
cu care am înțeles să slujesc 
neamul nostru romînesc". El a 
iubit într-adevăr patria cu o ar
doare pe care depărtarea n-a fă
cut decît s-o întețească. Spunea 
Enescu nu cu mult înainte de a 
pleca dintre cei vii: „Mă gîndesc 
tot timpul la țară, sînt cu tot su
fletul alături de poporul nostru. 
După ce mă voi face bine, am o 
singură dorință : să viu în țară". 
Dorința el nu și-a mai putut-o în
deplini: moartea i-a curmat nemi. 
los firul vieții. Dar în sufletul 
poporului flacăra amintirii sale a 
prins a arde și mai puternic, tre- 
zindu-i îndreptățită mîndrie și în- 
tărindu-i conștiința propriei sale 
valori. Noi, romînii, vedem în 
Enescu pe artistul care a adus o 
contribuție imensă la afirmarea 
artei romînești pe plan interna
țional și nu numai a artei, dar în 
general a vitalității spirituale și 
capacității creatoare a acestui po
por.

Pregătiri pentru sărbătorirea a 100 de ani 
de la înființarea universității ,,AI. I. Cuzau

In luna octombrie I960 se îm
plinesc 100 de ani de la înfiin
țarea Universității „Al. I. Cuza“ 
din Iași, prima universitate din 
țara noastră.

Consiliul de Miniștri a stabi
lit, printr-o hotărîre, măsurile 
pentru pregătirea din timp și des
fășurarea în bune condiții a sărbă
toririi acestui centenar. Astfel, se 
va constitui un comitet național 
alcătuit din personalități de sea
mă ale vieții noastre politice, ști
ințifice și culturale, prin grija că
ruia se vor desfășura toate lucră
rile în legătură cu această aniver
sare. Ministerul Invățămîntului 

ces tinerilor violoniști și pianiști, 
înscriși la primul Concurs interna
țional „George Enescu" și care, 
începînd de mîine, își vor măsura 
forțele într-o atît de frumoasă în
trecere, menită să răsplătească 
munca și talentul celor mai înze
strați și mai bine pregătiți din
tre ei.

In încheiere scriitorul Ion Pas, 
în numele Comitetului național de 
organizare, a declarat deschis pri
mul Concurs și Festival Interna
țional de interpretare muzicală 
„George Enescu".

clocotitoare a acestui oraș pe 
care Enescu, ca și întreg po
porul romîn l-au îndrăgit atît de 
mult .

Dragi oaspeți, artiști consacrați 
sau începători — a încheiat vor
bitorul — noi dorim din toată 
inima să vă simțiți cît mai 
bine în țara noastră și în Capi
tala ei, iar la înapoiere să împăr
tășiți popoarelor dv., odată cu a- 
mintirile de la acest festival, gin- 
durile de prietenie și pace ale 
poporului romîn.

trăim. Ele se înscriu pe linia efor
turilor celor mai arzătoare, în lup
ta pentru cunoaștere, prietenie, 
pace, progres, omenie și viață mai 
bună.

Muzicieni din țară și străinătate, 
strînși zilele acestea la București, 
se alătură luptei pentru realizarea 
acestor înalte deziderate punîndu- 
și arta în slujba înaltelor idealuri 
ale progresului și umanității.

In numele muzicienilor noștri, 
aduc un cald și prietenesc salut 
tuturor participanților la aceste 
manifestări muzicale internațio
nale.

Tinerilor coneurenți și interpre- 
ților le urez succes. Prin talentul 
și măiestria lor opera lui Enescu 
trebuie să-și găsească locul cu
venit și să trăiască alături de 
marile capodopere ale muzicii uni
versale.

Aduc mulțumiri și exprim 
recunoștință unanimă condu
cătorilor acestei țări, care, in 
numele poporului romîn iubitor 
de frumos, pe lingă atîtea lucruri 
bune, au împlinit și această im
portantă datorie față de cultura și 
muzica romînească.

In țara noastră cinstirea perso
nalităților luminoase ale artei și 
culturii, constituie o problemă de 
stat, un obiectiv important în ca
drul politicii noastre culturale.

Ceorge Enescu, întemeietorul 
simfonismului romînesc, alături 
de alte figuri ale literaturii, ar
tei plastice, muzicii și științelor, 
este prețuit de poporul nostru 
muncitor, iar creația sa constituie 
o pildă pentru toți muzicienii ro
mîni, compozitori și interpreți. 
Alături de înființarea muzeelor 
George Enescu de la București 
și Dorohoi, de restaurarea casei 
sale natale din satul care azi îi 
poartă numele, de editarea în ti
raje mari a operelor sale, de in
terpretarea frecventă a lucrărilor 
sale în cadrul concertelor simfo
nice și de cameră ale celor 19 
orchestre simfonice și al emisiu
nilor radiofonice din Republica 
Populară Romînă, de acordarea 
burselor de stat „George Enescu" 
celor mai talentați studenți ai 
conservatoarelor. — Concursul și 
festivalul internațional care se 
inaugurează azi constituie încă o 
mărturie a acestei prețuiri.

De asemenea, acestor fapte li 
se alătură premiera operei „Oe- 
dip“, care va încheia seria mani
festărilor închinate geniului enes- 
cian.

Avem credința că asemenea în- 
tîlniri și manifestări artistice slu
jesc cauzei întăririi păcii între 
popoare, că muzica, cea mai uni
versală dintre arte, servește la 
apropierea popoarelor.

Sîntem adînc convinși că a- 
ceastă reuniune de talente va re
prezenta un bun prilej de cunoa
ștere și prietenie reciprocă, de 
întărire a legăturilor culturale 
dintre țara noastră și celelalte 
țări.

și Culturii va edita și puhlica o 
serie de lucrări privind activitatea 
acesțui vechi lăcaș de învățătură 
și va lua măsuri pentru organiza
rea unei sesiuni științifice festive. 
Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor va emite o serie de tim
bre jubiliare „Centenarul Univer
sității „Al. I. Cuza" Iași". Se va 
organiza o expoziție retrospectivă. 
Pînă la sărbătorirea centenarului 
vor fi executate o serie de lucrări 
pentru înfrumusețarea localului 
universității, complectarea înzestră
rii laboratoarelor, terminarea can
tinei studențești, construirea unui 
bloc de locuințe.

Tinerii Dumitru Andriaș și loan Stan de la Fabrica de zahăr Chitila 
sînt mulțumiți. Probele privind cristalizarea zahărului sînt bune.

Primirea Ministrului Danemarcei 
la București de către Ministrul 

Afacerilor Externe al R.P.R.
La 4 septembrie a.c. Ministrul 

Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne, Avram Buna- 
ciu, a primit în audiență pe Tri
misul Extraordinar și Ministru

INFOR
Joi dimineață a sosit în Capi

tală noul trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Dane
marcei în R. P. Romînă, Karl Em
manuel Nielsen Eskelund.

La sosirea în Gara de Nord, 
Karl Emmanuel Nielsen Eskelund 
a fost întîmpinat de I. Moruzi, di
rectorul Protocolului în Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și de 
Niels Helmer Haugsted, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Dane
marcei la București.

★
Miercuri seara au sosit în 

București, în cadrul planului de 
muncă pentru aplicarea conven
ției culturale între R. P. Romînă 
și R. D. Germană, scriitorii Nach- 
bar Herbert, și xMerbt Martin.

★
Juriul instituit de Ministerul In- 

vățămintului și Culturii pentru 
decernarea premiului pentru piese

Hotărîrea utemiștHor
de la schela Bă coi

(Urmare din pag. l-a) în ajutorul muncitorilor din

atît în ce privește cantitatea de 
masă verde, cît și mijloacele me
canizate pentru tocare, transporta
re și însilczare.

Analizînd stadiul nesatisfăcător 
al însilozării nutrețurilor, condu
cerea gospodăriei a luat o serie 
de măsuri menite să intensifice 
ritmul lucrărilor în așa fel încît în 
cursul acestei săptămîui să fie rea
lizată întreaga cantitate planifica
tă.

Așa bunăoară, brigada condusă 
de I. Răducanu, organizind cu mai 
mult simț de răspundere munca și 
folosind cu pricepere forțele și 
mijloacele de care dispun, numai 
în ultimele două zile a însilozat 
peste 7 vagoane furaje.

Cu multă însuflețire muncesc la 
însilozare tractoristul Lazăr Gheor- 
ghe de pe combină, Constantin 
Iordache care conduce tocătoarea, 
precum și Petre Gaiu de pe re
morca basculantă. S-au evidențiat, 
de asemenea, tinerele muncitoare 
Maria Iacob și Maria Lupu, care 
muncesc cu sîrguință la așezarea 
și presarea furajelor în silozuri.

(Urmare din pag. l-a)

concrete la ministerul de resort, 
dar de doi ani acest rezultat nu 
a sosit. Și din nenorocire condu
cerea trustului s-a mulțumit să aș» 
tepte în tot acest timp fără să în
treprindă măsuri concrete pentru 
aplicarea propunerilor făcute, mă
suri care ar fi dus la reducerea 
însemnată a prețului de cost pe 
m.p. de suprafață locuibilă. Astfel, 
în tot acest timp o serie de mate
riale de construcții erau aduse de 
la Gura Humorului și de la Cluj, 
în timp ce aceleași materiale se 
găseau la marginea orașului, în 
localitatea Ciurea etc. Apoi, desele 
schimbări ale echipelor de la o 
lucrare la alta făcea să nu mai 
existe răspunderea personală față 
de lucrul executat, să se dea lu
crări de proastă calitate, rebuturi, 
începerea directă a construcțiilor, 
înainte de punerea la punct a unor 
lucrări edilitare, necesitau apoi 
spargeri și reconstrucții. Conse
cințele tuturor acestor situații și-au 
dat întîlnire într-un singur punct: 
în creșterea prețului de cost pe 
m.p de suprafață locuibilă.

Cei aproape 20 de vorbitori care 
au participat la discuțiile consfă
tuirii, au criticat cu asprime con
ducerile șantierelor și a Trustului. 
Pe drept cuvînt se poate afirma că 
la conducerea T.R.C. Iași a tronat, 
timp îndelungat, o atitudine de 
gură-cască, de nepăsare față de 
gospodărirea banilor și a materia
lelor statului. Tovarăși din con
ducerile întreprinderilor și din cea 
a Trustului au recunoscut că pînă 
acum s-a lucrat inadmisibil de 
nesatisfăcător. Simpla recunoaște

Plenipotențiar al Danemarcei la 
București, Karl E. Eskelund, în 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare.

MÂȚII
într-un act, „Vasile Alecsandri" 
pe anul 1957, a acordat premiul I 
piesei „Paznicul stelelor" de Ti- 
beriu Vornic; premiul II, piesei 
„In liniștea serii" de Ludovic 
Bruckștein; premiul III, pieselor 
„O întîmplare" de Horia Lovi- 
nescu și „Focul" de Constantin 
Beiu.

★

Pe calea aerului sau cu trenul 
continuă să sosească noi oaspeți la 
Festivalul internațional „George 
Enescu". Dirijorul bulgar Sașa Po
pov, dirijorul italian Carlo Zecchi, 
criticul muzical Andrei Stoianov 
din R. P. Bulgaria, Henri Gagne- 
bin, directorul conservatorului din 
Geneva, se numără printre muzi
cienii sosiți in cursul zilei de joi. 
în aceeași zi au sosit și tineri pia
niști și violoniști din R. P. Bulga
ria și R. P. Polonă, parlicipanți la 
concursul internațional „George 
Enescu".

G.A.S. Buda organizațiile U.T.M. 
din raioanele Ploești și Cîmpina 
au hotărît ea în fiecare zi să tri
mită tineri care să ajute la însilo
zare. Așa, de pildă, organizația 
U.T.M. din schela Băicoi, orașul 
Băicoi, Uzina Victoria-Florești vor 
construi prin muncă voluntară un 
siloz cu o capacitate de 100 tone 
și vor însiloza 2 vagoane furaje.

Acțiunea întreprinsă a început 
cu mult succes și în fiecare zi 
sute de tineri muncesc cu hărnicie 
la grăbirea lucrărilor de însiloza
re. în fruntea tinerilor veniți să 
muncească voluntar în cadrul bri
găzii „Băicoi" a G.A.S. Buda, se 
află și tov. Ion Stanciu, secretarul 
comitetului U.T.M. din Schela 
Băicoi.

în zilele ce urmează trebuie 
luate măsuri și mai energice pen
tru însilozarea întregii cantități 
planificate, ținîndu-se cont și de 
faptul că o suprafață însemnată a 
G.A.S. Buda a fost însămînțată cu 
culturi simple și orice întîrziere a- 
duce prejudicii calității suculente 
a furajelor.

re nu este însă suficientă. E 
vorba de banii și de materialele 
statului. Organele în drept au da
toria să analizeze situația și să 
pedepsească pe vinovați .

★
Majoritatea constructorilor de pe 

șantierele din Iași sînt tineri. A- 
proape 100 sînt utemiști și can

V

ia(ă 8c avutul obștesc
didați de partid. Secretar al co
mitetului U.T.M. este inginerul 
Ion Rotaru. Printre cei care au 
vorbit la consfătuire se numără 
și el. Aproape că nu avea ce 
spune despre activitatea utemiști- 
lor și a celorlalți tineri, despre 
munca politică desfășurată în 
rîndurile lor, de către organizația 
U.T.M. Și aceasta pentru că și el 
și membrii comitetului se com
plac în lincezeală. în totală inacti
vitate. Ion Rotaru știe ce are de 
făcut în calitate de secretar al 
organizației de bază U.T.M. Le 
spune pe toate, ca din carte, așa 
cum a făcut-o și în consfătuire. 
Rămîne însă numai cu spusul. 
Seara, în dormitor, unii băieți se

Alexandru Vlahuță, de la a 
cărui naștere se împlinesc a 
sută de ani, este una din figu
rile reprezentative ale literatu
rii noastre clasice. Prin opera 
sa, el se situează alaiuri de ma
rii noștri scriitori realiști, fă- 
cînd parte din aceeași gene
rație cu 1. L. Caragiale, G. 
Coșbuc, B. Delavrancea și I. 
Slavici. Alături de aceștia, cu 
care a conlucrat îndeaproape 
pe tărîm cultural-artistic și de 
care a fost legat printr-o strân
să prietenie, Alexandru Vlahuță 
a continuat și a dezvoltat tra
dițiile realiste ale literaturii 
înaintașilor, a militat în mod 
susținut pentru întărirea litera
turii de inspirație națională, 
pentru o literatură care să răs
pundă principalelor probleme 
ale actualității vremii de 
atunci, pentru o literatură care 
să oglindească și să servească 
năzuințelor poporului.

Alexandru Vlahuță s-a nă
scut la 5 septembrie 1858, în 
comuna Pleșești-Tutova, într-o 
familie numeroasă și împo
vărată. Scriitorul a avut o 
copilărie tristă, fiind încercai 
încă din anii săi fragezi de chi
nuitoare boli. Școala o face la 
Bîrlad, unde stă în gazdă la 
o mătușă rea și leneșă, care-l 
persecută.

Dîndu-și bacalaureatul, la 
București, Vlahuță nu are po
sibilitatea să urmeze invăță- 
mîntul universitar și atunci își 
începe amarnicul zbucium pen
tru asigurarea existenței zilnice. 
Reușește să obțină totuși un post 
de suplinitor la gimnaziul din 
Tîrgoviște și în acest timp își 
începe activitatea sa publicisti
că. Primele sale poezii au apă
rut în revista „Lyra romînă", 
in 1880. Activitatea creatoare 
și-o împletește apoi cu truda 
diferitelor slujbe istovitoare, 
trăind „de azi pe mîine", după 
cum mărturisea scriitorul unui 
prieten.

Deși era unul din cei mai 
proeminenți scriitori ai vremii, 
Al. Vlahuță nu s-a bucurat to
tuși de recunoașterea oficială a 
diriguitorilor culturii de atunci. 
Volumele sale au fost respinse 
cu regularitate de la premiile 
fostei Academii Romîne. Scrii
torul a primit cinstirea cu
venită în regimul nostru demo
crat-popular, cînd a fost ales 
membru post-mortem al Aca
demiei Republicii Populare Ro
mîne.

In prima parte a activității 
sale, Vlahuță adoptă poze de 
pesimist și decepționat cîntînd 
„dureri închipuite" și „bocind 
nimicuri". Reușește însă în scurt 
timp să depășească această 
fază și nu mai cîntă senti
mente și idei de împrumut, ci 
se apleacă asupra realităților 
vieții, închinînau-și scrisul său 
problemelor legate de traiul 
oamenilor simpli ai acelor vre
muri. Al. Vlahuță ajunge astfel 
să lupte susținut pentru arta 
realistă, care să oglindească 
adevărat și profund viața oa
menilor. Cunoscuta sa poezie 
„Unde ne sînt visătorii", com- 
bătînd pe cei care „își zădărni
cesc puterea" ca să legene-n 
silabe „desperării de poruncea- 
lă“ și „dureri închipuite", con
ține un viu îndemn la apropie
rea artistului de zbuciumul 
vieții :
„Cîte nu-s de scris pe lume 1 

Cîte drame mișcătoare 
Nu se pierd nepovestite,

în năprasnica vîltoare 
A torentelor vieții I Cîli

eroi, lipsiți de slavă, 
Nu dispar în lupta asta

nesfîrșită și grozavă I 
Și, sub vijelia soartei, cîte

inimi asuprite, 
Cîți martiri, pe care vremea

și uitarea îi înghite 1“ 
îndemnuri vii pentru făuri-

..........

ocupă cu jocuri de noroc pe bani. 
Ziua irosesc materiale, așa cum a 
făcut C. Chiriac, cu echipa sa de 
tinichigii, care au stricat 1.600 
kg tablă, bătînd-o fără rost pe 
acoperișul a 2 blocuri.

Și dacă nu ar exista în cadrul 
Trustului exemple demne de ur
mat 1 Dar există destule. Iată, 

echipa lui Barbu sau a lui Scîn- 
teie, de multă vreme sînt frun
tașe. Băieții aceștia sînt harnici, 
disciplinați, cu grijă pentru mate
rialele și lucrurile șantierului ca 
pentru propriile lor bunuri. A- 
ceasta înseamnă că ei au căpătat 
o conștiință mai înaltă, socialistă, 
că au învățat ceva bun la școala 
șantierului. Tot așa echipa lui 
Petrov,, care știe ce și unde are 
de lucru pînă la sfîrșitul anului. 
Aceasta înseamnă că și-a organi
zat judicios și cu grijă munca. 
Exemplele și comportarea lor nu 
sînt însă popularizate, nu sînt ex
tinse metodele lor, nu sînt în
demnați și ceilalți să procedeze la 
fel.

rea unei literaturi realiste con
țin și poeziile „Liniște", „Tu 
ești poet", „Slăvit e versul", 
Vlahuță însuși a răspuns în
demnurilor sale. El creează poe
zii pătrunse de optimism, de 
sete de viață, ca „Din prag", 
„Iubire" și altele. Se pătrunde 
de suferințele și durerile oa
menilor de rînd și le zugrăve
ște în poezii dramatice ca „La 
icoană" și „Vifor", exprimîn- 
du-și credința în dreptatea 
unei lumi mai bune ce va veni, 
ca în poezia „Triumful aștep
tării":

„Nebiruit e omul ce luptă
cu credință 1 

El știe că pe lume nimic
zadarnic nu-i.

Că, dincolo de trudă și jertfa 
clipei lui,

In taină, vremea țese
la sfînta biruință j 

Că vuietele toate visează 
armonie. 

Că este o dreptate și trebuie
să vie."

Orânduirea ticăloasă a burghe
ziei și moșierimii l-a nemulțu
mit și l-a revoltat pe Alexan
dru Vlahuță, făaîndu-l să ia 
atitudine împotriva ei, să o cri
tice șl să o condamne. Scrii, 
torul năzuia către o altă lu
me, mai bună, dar nu a vă
zut căile revoluționare de cu
cerire a acestei lumi. La 
un moment dat, influențat de 
ideologia claselor stăpînitoare, 
scriitorul a luat poziție ne- 
justă împotriva socialiștilor în
tr-o polemică purtată în pagi
nile revistei „Viața", pe pro
blema „artei cu tendință" și a 
„artei pentru artă". Deși nu s-a 
ridicat pînă la înțelegerea știin
țifică a cauzelor care provocau 
nedreptățile sociale, totuși Al. 
Vlahuță a fost însuflețit de 
dragoste sinceră pentru masele 
asuprite și de aversiune față 
de potentații vremii și a cri
ticat adesea cu vehemență 
orânduirea burghezo-moșierea- 
scă Multe pagini din opera sa 
constituie adevărate acte de 
acuzare la adresa monstruoasei 
coaliții asupritoare. In nuvele 
și schițe ca „Socoteala", „La 
arie", „De la țară" și altele, 
Al. Vlahuță a dezvăluit cu mult 
realism exploatarea țărănimii 
de către mcșierime.

In opera lui Vlahuță întîl- 
nim pagini de virulentă satiră 
la adresa reprezentanților so
cietății burghezo-moșierești. Pe- 
ruianu, personaj din romanul 
„Dan", este tipul politicianului 
burghez pervers, meschin, de o 
josnică imoralitate. Acesta co
mite acte de viol, dar tot el este 
acela care, în incinta parlamen
tului, rostește fraze ca acestea: 
„Moralitatea, domnilor... omu
lui politic mai ales, eu îi cer 
să fie moral nu numai în socie
tate, în vaza lumii, ci și între 
ai lui..." Pamfletul „In templul 
legilor" conține una din cele 
mai sarcastice batjocuri pe care 
Vlahuță le-a adresat venalității 
și fanfaronadei politice din tre
cutul regim burghezo-moșie- 
resc.

Pornind de la un incident 
petrecut în parlament, Vlahuță 
trage concluzii generalizatoare,

Cîțiva tovarăși, atunci cînd s-a 
pus problema înființării postului 
utemist de control se întrebau ce 
rost ar avea acesta, dacă ar avea 
de ce să se ocupe.

Să dăm cîteva exemple.
Tinichigiul Chiriac și cu echipa 

sa au stricat tabla. Pentru trans
portul materialelor se pierde ex- 

trem de mult timp, uneori zile 
întregi. In gară sosește cărămida 
bună; din gară, în schimb, și 
pînă la șantiere ajunge spartă, 
bucăți. Se dau în folosință apar
tamente fără ca în prealabil ele 
să fie recepționate. Cîndva erau 
fișe de lucru, acum nu mai sînt și 
nu se mai urmărește cine, ce, și 
unde a lucrat. Și postul utemist 
de control — spun unii —'nu ar 
avea de ce să se ocupe I

Principala menire a postului de 
control trebuie să fie — atunci 
cînd se va crea, și asta trebuie 
să se întîmple cît mai curînd — 
aceea de a veghea la păstrarea 
avutului statului, la buna gospo

exprimând tot disprețul și 
toată mînia sa împotriva tică
loșilor ce-și ziceau „cîrmui- 
tori" ai țării: „Degeaba, toa
te frazele solemne pe care 
ni le declamați cu atîta em
fază în momentele voastre 
de liniște și de patriotism cal
culat, toate ifosele și rodomon- 
tadele voastre de gravi și pro
funzi politicieni, azi nu mai fac 
două parale. Puteți să vă um- 
flați în piele pîn-ați plesni, pu
teți să vă credeți voi cit-ați 
pofti, — azi ne stricăm de ris 
de discursurile pe care ni le 
debitați și de compuncțiunea 
cu care ne priviți", le spunea 
scriitorul acelor „cîrmuițori".

Vlahuță a înțeles bine că nu 
putea exista nici un fel de or
dine în societatea din acea 
vreme. A înțeles însă acest lu
cru și mai bine în 1907, în anul 
mar ei răscoale țărănești. Vino
vatul principal al tuturor sama
volniciilor și fărădelegilor, al 
groaznicei mizerii și suferinți 
în care se zbătea poporul, a 
fost identificat de Vlahuță în 
rege ca simbol al asupririi și al 
cruntei exploatări. Vlahuță își 
exprimase atitudinea sa anti
monarhică încă din 1887, cînd 
publica basmul alegoria „Auri 
sacra fames". In 1907, în timpul 
răscoalelor țărănești, atitudinea 
sa antimonarhică se dezlănțuie 
insă cu violență, plină de mî- 
nie. Poezia „1907", pe care o 
scrie în acest an, este unul din 
cele mai viguroase pamflete 
satirice antimonarhice din lite
ratura noastră. In ea, Vlahuță 
acuză, în numele celor 11.000 
de țărani uciși în răscoală, pe 
rege și pe tpată liota lui de 
slugi, zmulgîndu-le masca poli
tică cu care se dichisiseră cu 
fățărnicie :
„Privind în ochii regelui,

străinul, 
Cu brațele pe piept încrucișate, 
Răspică vorba! Țara, maiestate, 
E-n durat greu. Tu nu-i auzi 

suspinul. 
Părăzi, decor de teatru,

luminății, 
Tot ce pe vulg și pe copii

înșală. 
Aceasta-i toată slava ta regală, 
Pe tristul gol din juru-ți —

decorații 1... 
Nu ți-ai iubit poporul,

maiestate 1 
Sau nu l-ai înțeles —

și e tot una."
Poezia „1907" poate fi con

siderată drept culme a operei 
critice a lui Vlahuță. Alături 
de aluzia subtilă, de ironia in
cisivă plină de sarcasm și cau
sticitate, de persiflarea batjoco
ritoare, se găsește apostrofarea 
cea mai vehementă, adresarea 
directă, fățișă.

Alexandru Vlahuță a fost un 
scriitor legat de viața și aspira
țiile poporului. Prin opera sa, 
a răspuns marilor probleme ale 
vremii de atunci, a fost ancorat 
încontinuu în actualitatea tim
pului său. In acest sens îi și 
îndruma el pe tinerii sciitori: 
„Cată mai bine în jurul tău, 
umple-ți sufletul de emoțiunile 
timpului în care trăiești și ara- 
tă-ne, la lumina talentului tău, 
durerile și aspirațiile societății 
noastre de azi, luptele și pasiu
nile la care ești martor și păr
taș, oamenii pe care-i cunoști, 
viața de care palpităm; ascultă 
bine și înțelege bătăile inimilor 
noastre — ce-ți vorbesc ele ?... 
asta ne interesează mai cu deo
sebire, asta vrem să ne spui ti
nere scriitor 1“

Opera lui Alexandru Vlahuță 
este o oglindă vie a societății 
din timpul său. Ea aduce tot
odată mărturia unui scriitor 
care a năzuit cu sinceritate că
tre o altă lume, mai bună, pen
tru poporul nostru.

TEODOR VÎRGOLICI 

dăripe a șantierelor, într-un cu- 
vînt la problema reducerii prețu
lui de cost al construcțiilor.

★

Recent, unii tovarăși din con
ducerea T.R.C. Iași, în urma 
controlului efectuat de către orga
nele locale de partid, s-au trezit, 
își dau seama că pînă acum 
au manifestat o condamnabilă ati
tudine de gură-cască și că a so
sit vremea să curme definitiv cu 
aceasta. Consfătuirea le-a deschis 
și mai mult ochii. Mărturie stau 
măsurile mai energice pe care 
le-au luat la șantierul din Calea 
23 August. La organizarea șan
tierului s-a procedat cu simț de 
răspundere- judicios. Metrul pa
trat de spațiu locuibil va costa 
1.525 lei, adică cu 1.302 lei mai 
puțin ca la șantierul Păcurari.

Acesta este, fără îndoială, un 
început bun. El însă trebuie con
tinuat, extins pe toate șantierele 
Trustului.

O comisie a Trustului regional 
de construcții lucrează aeum 
la elaborarea unui , plan de 
măsuri care, odată aplicat, va re
duce în mod deosebit de însemnat 
prețul de cost pe m.p. de suprafa
ță locuibilă. Sînt toate condițiile, 
toate posibilitățile ca aceasta să 
se realizeze. Rămîne numai ca re
zultatele muncii să dovedească 
prin fapte concrete hotărîrea ti
nerilor constructori de la Trustul 
regional de construcții Iași, de a 
construi mai ieftin, de a reduce 
în mod considerabil prețul de 
cost pe m.p. de suprafață locui
bilă,
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s U. A. urzesc
planuri agresive

împotriva R. P. Chineze

Nota de protest adresată de guvernul 
sovietic guvernului S.U.A.

în legătură cu lansarea de baloane americane 
în spațiul aerian al U.R.S.S.

Deschiderea celui de al V-lea Congres | 
al U. I. S. • ii

• Dulles încearcă să arunce vina pentru încordarea din Extremul 
Orient asupra Chinei Populare • S.U.A. efectuează în regiunea 

Taivanului o mare concentrare de forțe • Se preconizează 
folosirea de lovituri atomice împotriva Chinei continentale

■ NEW YORK 4 
'Joi a avut loc la 
de-Island-S.U.A.) 
între președintele 
secretarul de stat
șitul acestei întrevederi, secreta
rul de stat al S.U.A. a făcut 
„din însărcinarea președintelui" 
o declarație cu privire la situația 
din Extremul Orient.

Adoptînd de la primele cuvinte 
un ton violent și agresiv față de 
Republica Populară Chineză, 
Dulles a încercat să arunce asu
pra acesteia răspunderea pentru 
situația serioasă creată în ulti
mele zile în Extremul Orient. Dar 
de la început, secretarul de stat 
a demascat de fapt pe adevăratul 
vinovat al încordării care dom
nește în această regiune cînd; 
amintind de tratatul care leagă 
Statele Unite de guvernul fanto
mă din Taivan, a exprimat limpe
de intențiile agresive față de R.P. 
Chineză, pe care cercurile condu
cătoare din S.U.A. încearcă să le 
realizeze în prezent. Dulles a de
clarat că în virtutea acestui tra
tat și în baza unei hotărîri cores
punzătoare a Congresului ameri
can, președintele S.U.A. poate fo
losi forțele armate americane nu 
numai atunci cînd se consideră 
necesară „apărarea" Taivanului 
dar și pentru „asigurarea protec
ției" pozițiilor legate de acesta 
ca Țzînmindao și Mațushan.

Dulles a subliniat în mod spe
cial că Statele Unite vor continua 
să acorde un sprijin militar sub
stanțial clicii ciankaișiste.

Declarația secretarului de stat 
american, constituind o fățișă 
imixtiune în treburile interne ale 
unui stat suveran, reprezintă de 
fapt o continuare a întregii acti
vități militare îndreptată vădit 
împotriva R.P. Chineze, desfășu
rată în . ultima vreme de Statele 
Unite în Extremul Orient. Se știe 
că guvernul S.U.A. a efectuat în 
regiunea Taivanului „cea mai 
mare concentrare de forțe mari
time militare americane în Extre- 
muU Orient, de la perioada celui 
de-al doilea război mondial", 
după cum scrie revista „News
week". După sosirea întăririlor, 
aceste forțe vor număra peste 70 
de nave de război, inclusiv 6

(Agerpres). —> portavioane și 
Newport (Rho- 

o întrevedere 
Eisenhower și 
Dulles. La sfîr-

cabile ale mișcării studențești 
din ultimii doi ani. El a rele
vat îndeosebi marele rol al or
ganizațiilor studențești din Al
geria, Madagascar, Martinica, 
Guyana, Uganda, Congo-hel- 
gian, Nigeria și alte țări în lup-, 
ta împotriva colonialismului, 
pentru apărarea și dezvoltarea 
culturii naționale a popotelor.

Președintele Uniunii Interna
ționale a Studenților a vorbii 
apoi despre lupta studenților 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de trai și de învățămint, 
pentru dezvoltarea largă a le
găturilor internaționale ale or
ganizațiilor studențești. Succe
sul uriaș al celui de-al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților care a avut loc 
la Moscova în vara anului 1957, 
a declarat Pelikan, a reprezen
tat cel mai mare eveniment în 
istoria mișcării studențești in
ternaționale și o contribuție 
prețioasă la lărgirea colaborării 
internaționale a studenților.

Comitetul Executiv al Uniu
nii Internaționale a Studenților 
a hotărît să participe activ la 
pregătirea celui de-al VII-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților care va avea loc 
în anul 1959 la Viena.

Știm, a declarat în încheie'" 
președintele U.I.S., că în ca
lea noastră vom întîmpina 
multe greutăți. Atît în sînul 
mișcării studențești cît și in 
afara ei există forțe care caută 
să ne împiedice. Sîntem insă 
convinși că nimeni și nimic nu 
va putea opri mersul nostru 
înainte atît timp cît vom res
pecta ferm principiile noastre, 
și anume să sluțim intereselor 
adevărate ale studenților.

După raportul președintelui 
Comitetului Executiv au urmat 
dezbateri.

PEKIN 4 (Agerpres). — China Nouă transmite: La 4 sep
tembrie la Pekin s a deschis cel de-al V-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a Studenților. La acest congres al 
U.I.S. — cel mai reprezentativ din toate care au avut loc — 
participă 200 de delegați și observatori din peste 70 de țăii.

Congresul a fost deschis printr-o scurtă cuvintare de J. Peli
kan, președinte al U.I.S. La propunerea lui participanții la 
congres au păstrat un minut de reculegere în amin firea stu
denților din țări’.e colcniaie căzuți în iupta împotriva colonia
lismului, pentru independența națională.

Delegații la congres au fost salutați de Pan Ciun-iai, stu
dentă la Universitatea din Pekin, de Liu Si-iuan, președinte ci 
Comitetului național al Federației tineretului democrat din în

treaga Chină. La ședința de dimineață a fost votaiă ordinea 
de zi a celui de-al V-!ea Congres, a fost formată comisia de 
validare și comitetul de conducere care răspunde de desfășu
rarea lucrărilor Congresului.

Congresul va asculta raportul Comitetului Executiv despre 
dezvoltarea mișcării studențești internaționale și despre iupta 
U.I.S. și a organizațiilor studențești pentru apărarea interese
lor studenților, va examina problema primirii de noi membri 
în U.I.S., va alege noua componență a comitetului executiv și 
va discuta probleme referitoare '.a rolul studenților în apărarea 
păcii și în lupta împotriva colonialismului.

Lucrările Congresului vor continua pînă la 13 septembrie.

In ultimul timp, se spune în 
notă, în spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice au fost capturate cîteva 
baloane cu aparatura respectivă: 
aparate fotografice cu funcționare 
automată, un post de radio recep
ție și emisie etc. Cercetarea apa
raturii a dovedit că aceasta este 
de fabricație americană și că lan
sarea baloanelor se efectuează de 
către forțele aeriene militare ale 
S.U.A. In nota sa din 8 februarie 
1956 guvernul S.U.A. a declarat 
că va lua măsuri pentru a împie
dica in viitor lansarea de baloane.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul sovie
tic a adresat guvernului S.U.A. o 
notă în care protestează împotriva 
lansării de baloane americane in 
spațiul aerian al U.R.S.S. In nota 
guvernului sovietic remisă la 3 
septembrie de G. Zarubin, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., lui R. H. Davis, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 

că guvernul 
că din partea 
vor fi luate

S.U.A., se spune
U.R.S.S. așteaptă 
guvernului S.U.A.
imediat măsuri pentru încetarea a- 
cestor acțiuni ale autorităților a- 
mericane.

ceste măsuri, ziarele americanevor fi înzestrate , . ...
In regiunea Tai- au arătat că ele pot varia de la 

apărarea comunicațiilor între Tai- 
van și insulele de coastă pînă la 
îndreptarea de lovituri atomice 
împotriva Chinei continentale.

Toate acestea dovedesc că gu
vernul S.U.A. se străduiește cu 
încăpățînare să folosească din 
nou politica sa „în pragul războ
iului" pentru a agrava prin toate 
mijloacele situația în Extremul 
Orient.

cu 500 avioane, 
vanului au fost trimise de aseme
nea subunități suplimentare de 
forțe militare aeriene și infanterie 
marină americană.

In ultimele zile, înaintea con
ferinței Eisenhower-Dulles au a- 
vut loc la Washington o serie de 
întrevederi la care, după cum a- 
nunță ziarele, s-au discutat dife
rite măsuri militare pe care ar 
urma să le ia S.U.A. în sprijinul 
ciankaișiștilor. Referindu-se la a-

Cian Kai-șl a declarat că „pregătirile în vederea 
realipirii Chinei continentale s-au terminat și că 
atacul împotriva comuniștilor se apropie grabnic"*.

BROASCA DIN TAIVAN.
(desen din Sovetskaia Rossia)

---- ---- ------o

Declarația guvernului R. P. Chineze
în legătură cu apele sale teritoriale

PEKIN 4 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: La 4 septembrie 
guvernul Republicii Populare Chi
neze a dat publicității următoarea 
declarație în legătură cu apele 
teritoriale ale R.P. Chineze :

Guvernul Republicii Populare 
Chineze declară:

1. Lărgimea apelor teritoriale 
ale Republicii Populare Chineze 
va fi de 12 mile marine. Această 
prevedere se referă la toate teri
toriile Republicii Populare Chi
neze inclusiv China continentală 
și insulele ei de coastă, precum și 
Taivanul și insulele înconjurătoare, 
insulele Penhuledao, insulele Dun
șa, insulele Sișa, insulele Cijun
șa, insulele Nanșa și toate cele
lalte insule aparținînd Chinei care 
sînt despărțite de continent și de 
insulele sale de coastă prin apele 
mării.

2. Linia de bază a apelor teri
toriale ale Chinei de-a lungul lito
ralului continentului și in jurul 
insulelor sale de coastă este o li
nie formată din linii drepte care 
unesc punctele de bază de pe li
toralul continentului și punctele 
de bază de pe insulele de coastă 
la marginea lor exterioară, iar fi- 
șia de apă care se întinde pe o 
lărgime de 12 mile marine de la 
această linie de bază constituie a-

pele teritoriale ale Chinei. Zonele 
de apă cuprinse între limitele a- 
cestei linii de bază inclusiv golful 
Bohai și strîmtoarea Tziun-Cijou 
sînt ape interioare ale Chinei. 
Insulele aflate intre limitele liniei 
de bază inclusiv insula Dun-in, 
insula Kaoten, insulele Matzu, 
insulele Baiciuan, insulele Uțiuiui, 
insulele marele și micul Țzînmîn- 
dao, insula Dadan, insula Erdan 
și insula Dundindao sînt insule 
ale apelor interioare ale Chinei.

3. Nici un fel de nave străine 
cu destinație militară și nici un 
fel de avioane străine nu pot intra 
în apele teritoriale ale Chinei și 
în spațiul aerian deasupra lor fără 
permisiunea guvernului Republicii 
Populare Chineze.

Orice navă străină care trece 
prin apele teritoriale chineze tre
buie să respecte legile și regulile 
corespunzătoare stabilite de guver
nul Republicii Populare Chineze.

4. Principiile prevăzute in pa
ragrafele 2 și 3 se referă de a- 
semenea la Tai van și la insulele 
înconjurătoare, la insulele Penhu- 
ledao, insulele Dunșa, insulele 
Sișa, insulele Cijunșa, insulele 
Nanșa și toate celelalte insule a- 
parținind Chinei.

Regiunile Taivanufui și insulelor 
Penhuledao continuă să fie ocu
pate de forțele armate ale State
lor Unite. Aceasta este un atentat 
ilegal la integritatea teritorială și 
suveranitatea Republicii Populare 
Chineze. Tai vanul, insulele Penhu- 
ledao și alte asemenea regiuni ur
mează încă să fie redobîndite și 
guvernul Republicii Populare Chi
neze are dreptul să redobîndească 
aceste regiuni prin toate mijloacele 
adecvate la momentul oportun. 
Aceasta 
ternă a 
misibil

constituie o chestiune in- 
Chinei în care este inad- 
vreun amestec străin.

Congresul Sindicatelor 
britanice

BOURNEMOUTH 4 (Agerpres). 
La Bournemouth își continuă lu
crările cel de-al 90-lea Congres 
al Sindicatelor britanice.

Congresul a adoptat o rezoluție 
în care recomandă Consiliului ge
neral al sindicatelor britanice „ca 
la examinarea problemei generale 
a creșterii șomajului să acorde o 
atenție specială, urgentă problemei 
plasării în cîmpul muncii a numă
rului crescînd de tineri și tinere 
care termină școi’le".

Roberts, reprezentantul sindica
lului național al muncitorilor din 
industria de automobile a prezen
tat spre examinare congresului 
un proiect de rezoluție, în care 
cere organizarea unei întîlniri în
tre reprezentanții Confederației 
internaționale a sindicatelor libere 
și Federației sindicale mondiale 

Sub presiunea Consiliului Ge
neral al Sindicatelor britanice 
priectul de rezoluție a fost res
pins,

Plenara Federației Mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile 

Unite
Intervenția delegatului R.P.R.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — 
Corespondență specială. Lucrările 
adunării plenare a Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Nați
unile Unite continuă.

In discuțiile cu privire la un 
proiect de rezoluție pakistanez în 
așa-numita problemă ungară, in
trodus pe ordinea de zi la insis
tența S.U.A., a luat cuvîntul prin
tre alții Bernard Bereanu, secre
tar general al Asociației pentru 
Națiunile Unite din R. P. Romî
nă. După ce a arătat că problema 
ridicată în proiectul de rezoluție 
pakistanez este o problemă strict 
internă a R. P. Ungare, în afara

competenței Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile U- 
nite, B. Bereanu a propus ca re
zoluția pakistaneză să nu fie pusă 
la vot. Punîndu-se imediat la vot 
propunerea delegatului romîn a- 
ceasta a fost adoptată, astfel îneît 
rezoluția pakistaneză nu a mai 
fost luată în considerare.

Reprezentantul Asociației pentru 
Națiunile Unite din R. P. Romînă 
care a luat cuvîntul în problema 
ridicării nivelului de viață în ță
rile insuficient dezvoltate și în 
problema dezarmării, a fost ales 
în comitetul de redactare a hotă- 
rîrilor asupra acestor puncte.

Vasele britanice continuă 
sa violeze apele islandeze

REYKJAVIK 4 (Agerpres). — vik Josefsson, ministrul islandez 
Acțiunile ilegale ale vaselor bri
tanice de pescuit continuă. Și în 
cursul zilei de joi traulere brita
nice au violat apele teritoriale 
islandeze în ciuda protestelor ofi
ciale ale guvernului de la Reykja
vik.

Intr-o declarație făcută cores
pondentului agenției Reuter, Lud-

al pescuitului a subliniat impor
tanța pentru Islanda a stabilirii 
apelor teritoriale la 12 mile și și-a 
exprimat convingerea că „în cele 
din urmă englezii vor trebui să 
cedeze". De pe acum, a spus Jo- 
sefsson, țelul nostru a fost atins 
întrucît apele noastre teritoriale 
sînt în proporție de 95 la sută 
libere de traulere străine.

Lucrările Conferinței internaționale 
pentru folosirea energiei atomice 

in scopuri pașnice
GENEVA 4 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, în ca
drul ședinței plenare din diminea
ța zilei de 3 septembrie a celei 
de-a 2-a conferințe internaționale 
pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice au fost discu
tate probleme legate de folosirea 
izotopilor radioactivi în cercetări
le științifice, industrie, agricultură 
și medicină.

Participanții 
ascultat cu o 
cu privire la 
radioactivi în 
de acad. A. Topciev.

In raport au fost oglindite pe 
larg rezultatele folosirii izotopilor 
radioactivi în chimie, siderurgie, 
industria petroliferă și biologie.

Savantul englez E. Pochin a 
prezentat la conferință un referat 
în legătură cu rolul izotopilor ra
dioactivi în terapeutica unor boli.

La ședința plenară din după-a- 
miaza zilei de 3 septembrie, care 
a fost prezidată de V. S. Emelia- 
nov, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., 
savanții sovietici au prezentat în 
legătură cu această temă o comu
nicare despre spărgătorul de ghea
ță atomic „Lenin", care a fost aș-

la conferință au 
vie atenție referatul 

folosirea izotopilor 
U.R.S.S., prezentat

teptată cu mult interes de Ia în
ceputul conferinței.

Prezentînd această comunicare, 
acad. A. P. Aleksandrov a arătat 
că spărgătorul de gheață „Lenin" 
va putea naviga cîțiva ani fără re- 
încărcarea zonei active a reacto
rului. El va fi cel mai puternic 
spărgător de gheață din lume, 
motorul său turboelectric avînd o 
putere de 44.000 C.P, in ceea ce 
privește utilarea lui cu instalații 
energetice, el depășește în depla
sare cu o tonă și în lărgime cu un 
metru toate spărgătoarele de ghea
ță existente. Spărgătorul de ghea
ță atomic „Lenin" Va putea stră
bate ghețuri mult mai grele decît 
actualele spărgătoare de gheață.

încâlcind hotărîrea O.N.U.
S.U.A. FAC MANEVRE

IN LIBAN

!
|
I

Raportai ac activitate 
prezentat ac Jirsj Pelikan

PEKIN 4 (Agerpres). — In 
ședința plenară din după amia
za zilei de 4 septembrie a ce
lui de-al V-lea Congres al U.I.S. 
prezidată de Hu Ți-li, președin
tele Federației studenților din 
întreaga Chină, Jiry Pelikan, 
președintele Uniunii Internațio
nale a Studenților, a prezentat 
raportul de activitate al Comi
tetului Executiv al Uniunii.

Caracterizînd activitatea U.I.S. 
în cei doi ani care au 
trecut de la cel de-al IV-lea 
Congres, președintele Uniunii 
Internaționale a Studenților a 
subliniat că lupta pentru pace 
este trăsătura principală a miș
cării studențești.

împotriva înzestrării 
cu arme atomice a armatei

Salutăm schimbul de delega
ții și colaborarea între stu- 
denfi, a arătat Pelikan, înde
osebi între studenții țărilor cu 
sisteme sociale diferite, aceasta 
reprezentând o contribuție pre
țioasă la întărirea legăturilor 
de prietenie dintre ponoare.

Raportorul a subliniat impor
tanța schimbului de , formații 
artistice și echipe sportive, a 
diferitelor congrese, conferințe, 
seminarii pentru înlăturarea 
neîncrederii și a încordării exi
stente în lume

Lupta studenților împotriva 
colonialismului, pentru inde
pendență națională, a declarat 
în continuare Pelikan, este una 
din trăsăturile cele mai remar-

• ■

vest-germane
în R. F. Germa

nă, toate organiza
țiile de tineret, în 
afara „Tineretului 
catolic", s-au ri
dicat împotriva 
înarmării atomice a 
armatei vest-germa- 
ne. Conducerea or
ganizației tineretu
lui socialist „Șoi
mii** a adresat un 
apel către toți mun
citorii din Germa
nia occidentală ce- 
rîndu-le să parti
cipe la o grevă ge
nerală.

în cadrul unei a-

dunări centrale a 
acestei organizații 
în Berlinul de vest, 
cei 162 de delegați 
veniți din toate col
țurile R. F. Germa
ne au cerut interzi
cerea instalării de 
rampe pentru lan
sarea rachetelor și 
oprirea stocării de 
arme nucleare pe 
teritoriul Germa
niei occidentale. Ei 
au cerut totodată 
tratative imediate 
pentru crearea unei 
zone denuclearizate 
in Europa.

în ultimul timp cetățenii din Africa de nord care trăiesc în Franța sînt supuși unor privațiuni 
umilitoare.

In fotografie : un detașament al poliției franceze făcînd percheziții și arestări într-un cartier pari
zian locuit de algerieni.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Zia
rul „Telegraph" anunță că la 3 
septembrie, în apropierea locali
tății Djubeil au fost descărcate 
de pe o navă de război ameri
cană cîteva tancuri. După acea
sta timp de cinci ore s-au făcut 
manevre pe litoral.

Aceste manevre americane — 
scrie ziarul — stîrnesc o mare 
îngrijorare în rîndurile populației 
locale, cu atît mai mult cu cît 
toți libanezii așteaptă cu nerăb
dare evacuarea trupelor ameri
cane din Liban.

LA PARIS

la Sitny.

In tabara internațională de pionieri de la Sitny 
din R. Cehoslovacă și-au petrecut vacanța peste 
100 de pionieri din: R. P. Romînă, R. D. Germană, 
R. Cehoslovacă, Anglia și alte țări.

In fotografie : un grup de pionieri rcmîni în îm
prejurimile taberei de

Solidari cu 
patrioților din Cipru

Tineretul din Grecia protestează împotriva reprimării mișcării 
de eliberare din Cipru și-și exprimă solidaritatea cu tinerii luptă
tori ciprioți. După cum se știe, în ultimele luni numeroși tineri 
greci din Cipru au fost omorîți și alți zeci și zeci au fost răniți. 
Pe insulă domnește teroarea dezlănțuită de trupele engleze. De 
curînd a avut loc o manifestație de protest a tineretului grec pe 
străzile Atenei în cursul căreia s-au scandat lozinci cerînd drep
tul ciprioților la autodeterminare. Organizațiile de tineret ale 
Partidului agrarian, Partidului democrat, Uniunii democrate de 
stînga. Partidului popular și Partidului progresist au publicat o 
declarație comună cerînd guvernului grec să recurgă la ajutorul 
Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru asigurarea dreptului de 
autodeterminare al populației din Cipru, să denunțe pactul dintre 
Grecia și Turcia și să ia diferite alte măsuri pentru a-i da po
sibilitate poporului grec să-și manifeste din plin solidaritatea cu 
luptătorii ciprioți pentru pace și libertate.

întuneric 
și teroare 

în Camerun

de
la

Tineretul din Camerun are 
închise porțile spre cultură. In 
toată țara nu există nici un in
stitut de învățămînt superior 
și funcționează un singur liceu, 
în nordul țării, doar 5—10 la 
sută dintre copiii de vîrstă șco
lară frecventează școlile ele
mentare. Elevii trebuie să stră
bată în fiecare zi 20—30 
kilometri pentru a ajunge
școli. îngrijirea medicală lip
sește cu desăvîrșire. In Came
run există un medic la 50.000 
de locuitori. Colonialiștii men
țin tineretul într-o neagră mi
zerie, reprimind în sînge orice 
încercare a tinerilor de a lupta 
pentru libertatea țării. In ciu
da acestei terori, organizațiile 
tineretului camerunez activea
ză ilegal luptînd pentru elibe
rarea țării de sub jugul colo
nialist, pentru independență 
națională și pace.

Violente ciocniri între poliție 
și manifestanții republicani

PARIS 4 (De la corespondentul 
Agerpres). — Joi după amiază a 
avut loc in Piața Republicii din 
Paris adunarea organizată de gu
vernul De Gaulle pentru a marca 
oficial deschiderea campaniei pe 
care o va desfășura in Franța in 
zilele următoare in favoarea noii 
constituții.

In discursul rostit la această 
adunare, generalul De Gaulle a 
susținut principalele prevederi ale 
constituției pe care o propune re
ferendumului din 28 septembrie, 
cerînd populației să voteze in fa
voarea ei.

In aceeași după amiază la che
marea Comitetului de rezistență 
împotriva fascismului și a altor 
organizații democratice zeci de mii 
de oameni ai muncii veniți din di
ferite cartiere ale capitalei Franței

In fotografie: O manifestație 
anticolonialistă a tineretului 
african de la Dakar (capitala 

Senegalului)

și din suburbii au manifestat în 
favoarea apărării Republicii, îm
potriva noii constituții. Opriți de 
cordoanele polițienești, de detașa
mentele gărzii republicane de 
securitate la mai mult de 500 m. 
depărtare de Piața Republicii, ma
nifestanții purtând pancarte pe 
care era înscris un mare „NU“ 
scandau lozincile „Vom apăra Re
publica", „Fascismul nu va trece!",

In cîteva locuri manifestanții re
publicani au izbutit să treacă de 
primul cordon al poliției dar s-au 
lovit de mașinile poliției care for
mau cel de-al doilea cordon. Au 
avut loc violente ciocniri între po
liție și manifestanții republicani. 
Poliția a folosit "împotriva manife
stantelor gaze lacrimogene, ba
stoane de cauciuc.

MOSCOVA. — La 4 septembrie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S, a 
primit pe K. Zilliacus, deputat al 
parlamentului englez, activist de 
seamă al partidului laburist en
glez, care se află la Moscova.

BUENOS AIRES. - La 3 sep. 
tembrie a început în Argentina 
greva generală a muncitorilor din 
industria de carne. Sînt . în grevă 
muncitorii de la abatoarele-frigo- 
rifere cele mai mari din țară. Po
trivit datelor presei participă la 
grevă 50.000 de oameni.

CHIȘINAU. — După spectaco. 
lele reușite date in cadrul „Zilelor 
culturale rominești" in R.S.S. Mol
dovenească, Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Forțelor Armate ale 
R.P. Romine a plecat la 4 septem
brie in turneu la Odesa.

MOSCOVA. — In legătură cu 
centenarul nașterii poetului și 
scriitorului rotnîn Alexandru Vlă
buță, editura de stat pentru lite
ratură și artă din Uniunea Sovie
tică a scos de sub tipar un volum 
de versuri și nuvele ale marelui 
scriitor romin.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „L’Humanite". autoritățile 

_ -____ . _ă elibereze 
intrare în Franța unpr 
din Uniunea Sovietică, 

și Cehoslovacia care ur.

franceze au refuzat să 
vize de 
gimnaști 
Ungaria 
mau să participe la apropiata săr^ 
bătorire a ziarului „L’Humanite".

CAIRO. — Ziarul „Al Gumhuria- 
anunță că de la 1 septembrie s-a 
permis trecerea prin Canalul Suez 
a vaselor cu un pescaj de 11,66 
metri.

ATENA. — După cum relatează 
ziarul ,,Avghi“, b 1 
„persoane necunoscute" au 
cat o bombă lâ sediul 
al Uniunii Democrate 
din Grecia (EDA).

AMMAN. — Potrivit
sosite din Iordania, familia rege, 
lui Hussein a părăsit Ammanul 
plecînd s.pre Roma.

IRKUTSK. — La una din minele 
aurifere din bazinul fluviului Lena 
(partea de vest a Siberiei) a fost 
găsită o pepită de aur ctntărînd 
5,180 kg.

la 1 septembrie 
a run, 

din Voloss 
de stînga

unor știri
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