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GRAIUL CIFRELOR
' în apropiere de Oltenița, pe malul sting al Argeșului, se întind 
Ogoarele mănoase ale gospodăriei colective „11 Iunie" din Valea 
Roșie.

In acest an colectiviștii au primit multe cereale datorită producții
lor mari obținute de către gospodărie, care a realizat 1700 kg. grîu 
la hectar, 3600 kg. orz și 2800 kg. ovăz la hectar, adică cu 500 kg. 
grîu, 400 kg. orz și 200 kg. ovăz mai mult decit țăranii muncitori 
cu gospodării individuale.

Cine merge astăzi în Valea Roșie nu mai recunoaște satul de 
acum cîțiva ani. De departe se văd către intrarea în sat noile cons
trucții agrozootehnice ale gospodăriei colective: magazii pentru 
cereale în capacitate de peste 100 de vagoane, pătul pentru porumb 
de 30 vagoane, două grajduri pentru cabaline, o maternitate pentru 
80 scroafe, un saivan pentru 500 oi, remiză etc. Toate sînt con-, 
struite de mîinile harnice ale colectiviștilor.

Astăzi familia colectiviștilor este mai numeroasă, ea întrunește 
220 de,familii față de 28 cite erau la înființare, suprafața arabilă de
pășește 750 de hectare, iar gospodăria a devenit milionară.

Despre toate aceste realizări tinerii colectiviști povestesc țăranilor 
cu gospodării individuale, care în ultima vreme vin în număr tot 
fnai mare să viziteze colectiva.

Dar discuțiile purtate cu oaspeții nu constituie singurul mijloc 
de popularizare a avantajelor gospodăriei colective. In comună nu 
există stație de radioamplificare, dar biroul organizației U.T.M. a 
găsit multe și variate metode de popularizare. Astfel, panoul din 
fața sfatului popular comunal și din fața gospodăriei colective este 
folosit cu succes pentru popularizarea fruntașilor și a succeselor ob
ținute de gospodărie.

De asemenea, în fața căminului cultural pot fi văzute grafice care 
ilustrează sugestiv creșterea averii obștești de la înființarea gospo
dăriei și pînă în prezent.

Munca politică de popularizare în rîndul tinerilor din comună a 
succeselor gospodăriei colective și-a arătat roadele Tinerii Chițu Ion, 

Paul Stoian, Radu Stence și alții, 
peste 41 familii de țărani munci
tori, s-au înscris de curînd in co
lectivă. Alfi tineri ca Elena M. 
Dinu, Niculina I. Năstase, Tudor 
Anghel s-au hotărît și ei să se în
scrie în colectivă.

O. POPESCU

In întîmpinarea
,.Zilei aviafiei R.P.R."

Pe, creste
de nori

,' ...Școala de zbor. De sus, din 
i, creștetul celor 3.000 de metri. 
i lA-A.-ul se răstoarnă ca o bar- 
'1 că pe valuri nevăzute și se in- 
1 fige ca un burghiu pe verticală. 

■ ' Din carlingă ochii elevului pi- 
., lot privesc amețitoarea rotire 
i a lacului de Ungă sat, a dea-
I lurilor, a fiului ce-și schimbă 
.' albia ; privesc cum scoarța pă-
II mintului se umflă, se ridică, ' 
11 crește, se svircolește in virte-
11 jul iscat ca din senin. Buzele i 
1 sînt strinse între dinți. Palonie- i 
' rul apasă cu putere in talpa pi- 1 
i clorului sting. Bastonul manșei ' 
i pare înghețat. Vocea motoru- t 
i lui s-a stins. Teama dă tircoale ,
I și vrea să pătrundă pe vreo 1
i portiță în ființa tînărului. Dar ' 

el nu se dă bătut. Avionul se cu- i 
fundă bolid in oceanul aerian. .

ii Silozul gării apare odată... del 
’1 două ori... Mina apasă înainte ■
II manșa, strlnsă puternic. Piui 
]1 se liniștește, tremurul dea- 
. lurilor dispare, lacul -e
i din rotire, elevul pilot redre- 
i sează pasărea-i de sțge ?r~;e 
' avîntă apoi din nou, in sus, cu 
]' botul înfipt in cer. Teama fuse- 
,' se învinsă.
i Curajul și dîrzenia au biruit. 
i ...In unitatea de luptă. Misiu- 
' ne de noapte in oceanul aerian. 
, M.I.G.-ul se înalță năpraznic 
i prin sita ploii mărunte. Licuri- 
11 cii balizajului au dispărut. Un 
i întuneric de smoală înfășoară 
1' avionul. Dincolo de zidul tran- 
,, sparent al carlingii se află un 
i om : pilotul de vinătoare Honu 
i1 loan. Masca de „scafandru" ti 
11 acoperă figura. Centurile pa-

1 rașutei Și scaunului li string 
\ umerii, șoldurile, pieptul. In 
, oceanul de întuneric om și ma- 
i șină spintecă pustiul de neguri, 
însoțiți doar de uruitul mono
ton al motorului cu reacție.

] Un incendiu uriaș izbucnește
. undeva în fată, dar se stinge 

i intr-o clipă. Din ciocnirea no-
I rilor se născuse și murise in 
]' clipa următoare sabia luminoa- 
i să a întunericului — fulgerul.
i Manșa și maneta pe ga- 
\ ze par calde in palmele te- 
i merarului. Buzele se mișcă. 
i M.I.G.-ul înoată, înoată me-
II reu prin bezna norilor. Jos, sub
I [ nori, ploaia se revarsă șiroaie.

' Bănuiește oare colectivistul 
, Gheorghe Honu că fiul său

II străbate, eroic, turmele norilor
i furioși 7 Poate că da, poate că 
j nu. Undeva aproape, însă, o 
\ inimă caldă de sofie tresare la 
i. fiecare bătaie a stropilor în 

geam. Dar Honu nu are timp 
să se glndească în aceste clipe

\ decit la avion. Prin radio-loca- 
'' torul de bord el pescuiește o 

\ țintă, de care-și apropie avio- 
' nul, încordai, cu precizie.

i ...Cînd roțile avionului de vi
nătoare au atins din nou pista, 

i comunistul Honu Ioan a simfit
’ aceeași tainică legătură, pe 
< care o tncea'că de cite ori vede 
[ lanul întins al colectivei satu
lui în care s-a născut. Pentru 
a apăra la nevoie viața nouă 
de pe aceste locu'l, meleagu- 

i rile întregii patrii, el se instru
iește asiduu,

1 Căpitan IOAN CLENC1U

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2900

Fapt o

Anul acesta, colecti
viștii din G.A.C. „Ca
lea spre socialism" din 
comuna Munteni, raio
nul Tecuci, au obținui 
cu 800 kg. grîu la ha. 
mai mult față de' țăra
nii muncitori cu gospo
dării individuale, cu 
1.250 kg. mai mult orz 
și cu 1.640 kg. mai 
multă mazăre. Succesele 
colectiviștilor se datoresc 
superiorității sistemului 
de lucrare in comun a 
pământului, față de cel 
al gospodăriei țărănești 
individuale.

Sectorul zootehnic al 
acestei gospodării, ra
mură de producție mult 
rămasă în urmă pînă la 
Consfătuirea de la Con
stanța, cuprinde acum 
10 vaci cu lapte, 400 
oi, 10 scroafe de pră- 
silă, 53 porci și 10 pe
rechi boi de muncă.

Popularizarea perma
nentă a succeselor obți
nute de gospodăria co
lectivă și a perspective
lor sale, dezvoltă și în
tărește din ce în ce tot 
mai mult încrederea ță
ranilor muncitori cu 
gospodării individuale 
in marile avantaje și 
posibilități de care dis
pune agricultura socia
listă în comparație cu 
sectorul agricol particu
lar. Pentru aceasta, ute
miștii de aci desfășoară 
o activitate politică, 
variată ca formă, cu ca-

gospo-

de la

racter permanent pentru 
a atrage în gospodăria 
colectivă pe tinerii ță
rani muncitori cu 
dării individuale.

La intilnirile
căminul cultural, la șe
zători, la horă, la mun
ca voluntară pentru în
frumusețarea satului, 
prin grafice sînt com
parate prin cifre diferența 
dintre producția gospo
dăriei, veniturile colecti
viștilor și cele ale țăra
nilor muncitori necolecti- 
viști, prin gazetele de 
stradă ale comunei, prin 
panourile de expunere 
a celor mai bune me
tode de muncă folosite 
de colectiviști și altele. 
De altfel, ori de cite 
ori se întîlnesc cu prie
tenii lor din sat, tineri
lor colectiviști nu le 
scapă niciodată prilejul 
de a le vorbi despre suc
cesele gospodăriei co
lective. Pentru că discu
țiile acestea se bucură 
de popularitate și inte
res, agitatorii utemiști, 
tinerii colectiviști au 
dezvoltat activitatea lor 
de zi cu zi intr-o formă 
organizată, nouă pentru 
ei: serile cu întrebări 
și răspunsuri. Cu prile
jul acestor seri tinerii 
din sat pot afla tot ceea

P. LUNGU
(Continuare 

in pag. II I-a)
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Brigadierii romini
de pe șantierul Parcului prieteniei

din R. P. Bulgaria s-au întors în patrie

De ce sa nu cunoască 
tot satul 

succesele gospodăriei?
G.A.C. „1 Mai** din comuna Birja, raionul Se* 

garcea, se mîndrette cu toți cei 60 de tineri ai săi, 
dintre care 23 sînt utemiști.

Pe cimp, la grădina de legume și zarzavaturi, la 
orezărie ori în sectorul zootehnic, utemiștii și-au 
adus o contribuție serioasă la dezvoltarea gospo
dăriei.

— Nu există sector de activitate în gospodărie în 
care tinerii să nu fi muncit cu o mare dragoste 
și atașament.

Aceste cuvinte cu care sînt caracterizați tinerii 
gospodăriei aparțin tovarășului Atanase Stoican, se
cretarul organizației de partid de aici. Succesele ob
ținute de tinerii colectiviști sînt multe și greu de 
înșiruit. Gospodăria a ajuns să aibă acum o avere 
însemnată. De unde la început gospodăria nu avea 
alte animale decit 16 perechi de boi, 2 cai și 9 
scroafe fătătoare, acum în 1958 ea are pe lingă 
animalele enumerate mai sus și 184 porci la îngră
șat, 10 vaci de lapte, o turmă de 200 oi și altele. 
Din ianuarie și pînă astăzi gospodăria a mai cum
părat un dinam pentru electrificarea gospodăriei și 
s-a construit o maternitate pentru 50 de scroafe.'

Griul, porumbul și celelalte culturi de cîmp au 
rodit cu 600—700 kg. la hectar mai mult decî>t pe 
ogoarele țăranilor muncitori cu gospodării indivi
duale și cu 200—300 kg. mai mult deeît pe ogoa
rele întovărășiților.

G.A.C. a acumulat de pe urma culturilor de cîmp 
venituri care le vor întrece pe cele din 1957 cu cel 
puțin 100.000 lei, iar pe cele din sectorul zootehnic 
cu cel puțin 70.000 lei.

Din păcate însă aceste rezultate sînt prea puțin 
cunoscute de către țăranii muncitori din comună, de 
către tinerii cu gospodării individuale. Utemiștii din 
organizația U.T.M. din G.A.C. n-au făcut nimic în 
această privință. Ei s-au condus după concepția 
greșită că oricum țăranii muncitori vor vedea ei 
singuri drumul acesta și vor veni singuri pe calea 
gospodăriei colective.

Calcule sumare arată că muncind în gospodăria 
colectivă, țăranii muncitori cu gospodării individuale 
ar fi putut să obțină venituri personale mult mai 
mari, producția

îndrăzneală, dîrzenie, măiestrie... Iată trăsăturile piloților noștri 
care-nfruntă cu curaj înălțimile

Pe cele 100 ha. însămînțate 
cu floarea soarelui, colecti
viștii din G.A.C. Gura Ialo- 
miței, raionul Fetești au 
recoltat 1.000 kg. la ha. Co
lectivistele Ecaterina Mitrea 
și Antimia Alexe, împreună 
cu Elena 
Alexe din 
culeg rod 
de floarea

Șerban și Costea 
brigada de cîmp 

bogat de semințe 
soarelui în acest

•— La revedere prieteni, la reve
dere. Poate ne vom revedea la 
anul iarăși pe șantierul prieteniei...

îmbrățișări, călduroase stringeri 
de mînă, cuvinte de bun rămas 
spuse din inimă. Momentul e de-a 
dreptul înălțător. El înscrie o nouă 
pagină în cartea de aur a priete
niei dintre tineretul romîn și bul
gar. Cei ce se despart acum ca 
buni prieteni, tinerii brigadieri ro
mîni și bulgari care au lucrat îm
preună pe șantierul Parcului prie
teniei ruso-romîno-bulgare, nici 
nu se cunoșteau acum o lună. Dar 
munca pentru construirea acestui 
măreț parc, prinos de recunoștință 
adus ostașilor ruși, romîni și bul
gari care au căzut la Grivița în 
1877 i-a apropiat sufletește.

Despărțirea de prietenii bulgari 
la Giurgiu, reîntîlnirea cu cei dragi 
de-acasă s-au contopit în senti
mente greu de exprimat. Prietenii 
fac schimburi de adrese și insigne, 
își dăruiesc reciproc mici daruri, 
mărturii ale dragostei frățești 
care-i unește puternic pe fiii celor 
două popoare vecine și prietene, 
poporul romîn și bulgar.

...O ultimă stringere de mînă, o 
ultimă îmbrățișare. Brigadierii se 
despart acum, dai sentimentul

trainic al tovărășiei lor va fi me
reu mai puternic

Convoiul mașinilor care-i aduc 
în Capitală pe cei peste 100 de 
brigadieri romîni s-a înșiruit de-a 
lungul șoselei. Drumul de întoar
cere este ca-ntotdeauna prilej de 
plăcute aduceri aminte. Călătoresc 
împreună cei din brigada a IV-a 
condusă de Gh. Dobre. Băieții po
vestesc înflăcărați despre munca 
lor pe șantier, redau imagini mi
nunate culese de pe meleagurile 
înfloritoare ale Bulgariei frățești, 
socialiste. Am aflat despre ei un 
amănunt: au deținut de 6 ori
drapelul de brigadă fruntașă pe 
șantier. Acum de-abia prididesc 
să-mi notez fragmente din pove
stirile lor.

...5 august. A fost prima zi de 
muncă pe șantierul Parcului prie
teniei ruso-romîno-bulgare. Prima 
zi în care au făcut cunoștință cu 
brigadierii bulgari. Un lucru era 
pentru fiecare dintre ei limpede : 
prima brigadă romînească (care se 
întorsese de-acum în țară), obținu
se succese de seamă. Se cuvenea — 
deci — ca nici cei nou sosiți să 
nu se lase mai prejos. Și de la 
vorbă pîn-la faptă n-a fost o cale 
prea lungă. Băieții din brigada a

Mișa Vasiliev Ivanov își ia rămas bun de la prietenii săi, brigadierii romîni.
Foto: V. RANGA

medie la hectar pe comună ar fi 
crescut, statul ar fi primit mai 
multe cereale și produse animale. 
O datorie de onoare, patriotică tre
buie să fie pentru fiecare utemist 
popularizarea rezultatelor supe
rioare ale sectorului socialist al 
agriculturii, pentru a atrage noi 
membri in gospodăria colectivă, 
pentru a-i convinge că drumul a- 
cesta le va asigura belșugul și fe
ricirea. I. TEOHARIDE

Un nou șanfier pentru 
redarea de pămînt 

agriculturii
La 5 septembrie, în hotarul co

munei Bertești, raionul Călmățui 
s-a deschis încă un șantier pen
tru construcția unui dig lung de 
6600 m. care va permite să se 
redea agriculturii peste 900 ha. 
teren.

încă din prima zi pe șantier au 
lucrat voluntar la acțiunea de 
scoatere a terenului de sub .ape, 
peste 2000 de colectiviști din raio
nul Călmățui.

KX

La „Electroputere" Craiova

Se proiectează 
prima locomotivă 
Diesel - electrică

Uzinele „Electroputere" au pri
mit o nouă sarcină de mare răs
pundere : fabricarea primei loco
motive Diesel-electrică, cel mai 
modern mijloc de tracțiune pe 
C.F.R., cu cele mai bune rezul
tate tehnice și economice.

Realizarea acestui produs de 
înaltă ținută tehnică reclamă pre
gătirea și specializarea oameni
lor care să execute lucrări 
cea mai bună calitate.

In această privință în uzină au 
fost luate din vreme măsuri pri
vind realizarea unei tehnologii la 
cel mai înalt nivel tehnic, spe
cializarea cadrelor și altele. 
Acum se lucrează intens la pro
iectarea și realizarea prototipului 
locomotivei Diesel-electrică.

L. P,

de

Cum sînt asigurate condițiile
pentru deschiderea cursurilor
IN ȘCOLILE PROFESIONALE?
—Raid prin cîteva școli din București și Craiova

IV-a au cucerit în aceeași zi dra-, 
polul de brigadă fruntașă, reali- 
zînd o depășire a normei de 271, 
la sută.

In focul muncii pe șantier s-a 
născut o inițiativă. Chemarea la 
întrecere socialistă între brigăzi în 
cinstea zilei de 23 August și 
9 Septembrie, date memorabile în 
istoria celor două popoare prie
tene, ziua eliberării lor de sub ju
gul fascist. întrecerea a stimulat 
munca brigadierilor care au reușit 
să realizeze zilnic conform anga
jamentului două norme peste plan.

Notez în grabă alte fapte. In 
timpul liber brigadierii au desfă
șurat o interesantă activitate cul- 
tural-sportivă. Nici pe terenul da 
sport brigada a IV-a n-a putut fi 
învinsă. Ei au cîștigat campionatul 
de fotbal întîlnind în finală bri
gada I-a a brigadierilor bulgari. 
Seara, la focul de tabără au în
vățat împreună cîntece

. bulgărești și romînești. 
acum dintr-o minunată 
făcută pe meleagurile 
Vremea petrecută în _ 
munca pe șantier au fost un prilej 
minunat de cunoaștere a harnicu
lui popor frate, a minunatelor rea
lizări înfăptuite în anii aceștia în 
Bulgaria socialistă.

★
Un număr mare de tineri mun

citori și studenți din Capitală au 
ținut să-i întîmpino pe tinerii bri
gadieri romîni care au muncit pe 
șantierul Parcului prieteniei ruso- 
romîno-bulgare.

In curtea căminului studențesc 
nr. 1 al Institutului Politehnic 
București a avut loc un scurt mi
ting. Cu acest prilej, comandantul 
brigăzii romînești, tovarășul Pa-, 
raschiv Benescu a raportat Comi
tetului 
munca 
romini 
cestui 
modul 
și-au îndeplinit cu cinste 
încredințată de organizația noa
stră.

In numele C.C. al U.T.M., to
varășul Alexandru Kopandi, se- 
secretar al C.C. al U.T.M. i-a 
felicitat po brigadierii romîni pen
tru frumoasele succese obținute 
in muncă.

„Munca desfășurată pe șantierul 
Parcului prieteniei ruso-romîno- 
bulgare — a spus tov. Kopandi — 
este încă o dovadă grăitoare a 
prieteniei ce leagă poporul nostru 
de poporul frate bulgar. Munca 
în comun, plină de avînt, a briga
dierilor romîni și bulgari pentru 
construirea acestui nare a consti
tuit un nou prilej de cimentare a 
prieteniei dintre tineretul popoare
lor noastre vecine și prietene. Vă 
felicit călduros pentru rezultatele 
frumoase obținute pe șantierul de 
la Grivița și vă doresc noi succese 
pe mai departe în munca pe care 
o depuneți fiecare dintre voi în 
uzine, in școli sau pe ogoare, a- 
colo unde vă întoarceți acum".

Spre sfîrșitul mitingului coman- 
dantul brigăzii a IV-a a înmînat 
reprezentantului C.C. al U.T.M. 
Drapelul acordat de organizația 
noastră brigăzii romînești inainte 
de a pleca pe șantier.

V. RANGA

populare 
Se întorc 

excursie 
Bulgariei 
Bulgaria,

Central al U.T.M. despre 
însuflețită a brigadierilor 
desfășurată pe șantierul a- 
parc. El a vorbit despre 
în care brigadierii romîni 

sarcina

In anii regimului democrat- 
popular, școlile profesionale au 
dat economiei noastre naționale 
peste 290.000 de cadre calificate. 
Condițiile pentru pregătirea schim
bului de mîine al clasei noastre 
muncitoare care să ducă mai de
parte și să dezvolte tradițiile de 
muncă și luptă, se înmulțesc an 
de an. Ucenicii, prin grija parti
dului, au azi la dispoziție școli 
moderne, laboratoare. ateiiere- 
școală, cămine, cantine, cluburi. 
Numai între anii 1951-1957 numă
rul internatelor a ajuns la 452, 
iar al cantinelor la 353. E doar 
un exemplu al grijii pentru asigu
rarea celor mai bune condiții de 
trai și învățătură viitorilor mu. ci- 
tori.

Deschiderea fiecărui nou an de 
învățămînt pune în fața conduce
rilor școlilor, organizațiilor U.T.M., 
sarcini noi. In lunile de vacanță 
școlile trebuie renovate, văruite, 
vopsite, mașinile și utilajele tre
buie puse la punct, materialul di
dactic îmbogățit. Toate aceste lu
cruri rezolvate din vreme, asigură 
desfășurarea în condiții normale a 
procesului instructiv-educativ.

Pentru a cunoaște măsurile 
luate în vederea deschiderii noului 
an școlar, ziarul nostru a între
prins un raid în orașele Craiova 
și București. Au fost vizitate, cu 
acest prilej școlile profesionale „7

Noiembrie", „Electroputere" și 
Școala de construcții din Craiova, 
„Semănătoarea", .,Kirov" și cea 
a Depoului C.F.R. „Chivu Stoica" 
din București.

Publicăm mai 
făcute cu acest

jos constatările 
prilej.

Ucenicii își 
singuri

gospodăresc 
școala

Există o tradiție: în fiecare an, 
școala trebuie să fie frumoasă, în
grijită, nouă, să-ți fie drag să pă-

Iile profesionale „Electroputere", 
„7 Noiembrie" din Craiova, „Se
mănătoarea" din București etc. 
Comitetele U.T.M. din aceste școli 
au antrenat ucenicii în acțiunea de 
muncă voluntară pentru gospodă
rirea școlilor. In acest sens, ele au 
avut sprijinul comitetelor U.T.M. 
din întreprinderile care patronea
ză școlile, în organizarea ucenici
lor în brigăzi și echipe, în îndru
marea și ajutorarea acestora pen
tru executarea lucrărilor în termen. 
Ucenicii au muncit cu însuflețire 
obținînd succese demne de evi
dențiat. Intr-o discuție, tov, Petre

SCJ

* Acolo unde gospodăresc ucenicii * Despre 
birocrație și mobilierul uin curtea școlii * Fiecărui 

ucenic un loc precis de muncă * Mașini 
care nu funcționează * llnde sînt 

programele analitice ?

șești în ea. Pentru aceasta s-a 
muncit mult în zilele de vacanță. 
Clasele, laboratoarele, căminele, au 
fost văruite, unele vopsite în ulei, 
clădirile anexe curățate *i amena
jate.

In majoritatea școlilor profesio
nale, reparațiile au fost făcute de 
ucenici, profesori și personalul de 
serviciu. Așa. ș-a în mplaț la șco-.

Drăgan, secretarul comitetului 
U.T.M, de la școala profesională 
„7 Noiembrie" din Craiova, ne-a 
relatat multe lucruri interesante 
cu privire la activitatea desfășu
rată de ucenicii Gheorghe Pîrvu, 
Nicolae Becheanu, Marin Țacu și 
alți numeroși ucenici utemiști care 
au muncit cu entuziasm la pre
gătirea școlii, din punct de vedere.

gospodăresc. Calculul care a fost 
făcut arată că dacă lucrările gos
podărești ar fi fost făcute cu per
sonal angajat special în acest sens, 
s-ar fi cheltuit peste 19.000 lei.

Comitetele U.T.M, din școlile 
profesionale, ca și cele din între
prinderi s-au interesat îndeaproape 
și de alte probleme, ca de pildă : 
asigurarea echipamentului, a ca- 
zarmamentului, aprovizionarea de 
iarnă etc., sprijinind îndeaproape 
rezolvarea lor. In momentul de fa
ță, școlile, cu excepția celei de 
construcții din Craiova, sînt gata 
să primească ucenicii. Ce se întim- 
plă însă cu școala de construcții ? 

încă din cursul anului școlar se 
cunoștea faptul că școala T.R.C.L. 
se va comasa cu școala profesio
nală de construcții. Deci se 
știa, și măsurile trebuiau luate 
din timp. Conducerea T.R.C.L.- 
Craiova, manifestînd însă o into
lerabilă atitudine birocratică, a tă
răgănat vreme îndelungată rezol
varea predării inventarului școlii 
sale. Cind a vrut să facă acest 
lucru, profesorii erau în concediu.* 
Iată de ce predarea și primirea

LIDIA POPESCU 
N1COLAE COTIGA



întrecere
Marea

Spectacol de păpuși
de munte

Viața oferă
minunate teme Desen de TI A PELTZ

într-un sat

Muncitorul Nicolae Bu- 
soiu de la secția trata
mente termice a uzinelor 
„Steagul Roșu“-Orașul 

Stalin.

umaniste tind să le dezvăluie 
concertiștii — îi unește, asi- 
în aceleași gînduri de bine, 
de pildă în prima dimineață, 
pătrundă în

Marea întrecere a început... Juriile și-au luat locul 
tn Sala Dalles și în cea a Teatrului „C. Tăniase"...

Oandidații veniți din toate colțurile lumii vin rind 
pe rind, se așează la pian sau își iau vioara sub 
bărbie și prind a cânta... Atît la acest concurs cit 
și la celălalt, prima piesă interpretată a fost de 
Johann Sebastian Bach, marele creator german din 
sec. XVIII care, pentru George Enescu reprezenta, 
din punct de vedere muzical, „plinea cea de toate 
zilele". Muzica lui Enescu răsună și ea.... Tinerii 
cintă lucrări de tinerețe ale compozitorului: Sonata 
Il-a pentru vioară și pian (partea l-a, la etapa I-a) 
scrisă când Enescu nu avea decît 18 ani și suita a 
II-a de pian, scrisă de Enescu la 25 ani in vederea 
unui concurs de compoziții. Muzica lui Enescu — 
ale cărei profunzimi 
toți concurenții, toți 
gură comuniunea lor 
frumos, adevăr. Iată 
la pian, au căutat să 
miezul profund al muzicii mare
lui compozitor român danezul Er
ling Petersen, indianul A-im Le
wis, Mihail Voskresenski și Dimitri 
Paperno din U.R1SS., americanul 
Jerome Lbwenthal și Maria Cri
stian din țara noastră.

La vioară abordau creația ene- 
sdană doi romîni — Varujan Co
zîghian și Gheorghe Hamza, fran
țuzoaicele Daniele Artur și Lila 
Beretti și Ta Man-bon din R.D. 
Vietnam. Cînd vine un tînăr din 
îndepărtate ținuturi ale Asiei ca 
Ta Man-bon și japoneza Hirose 
Etsuko sau chinezul Li Min-cean, 
sau din America așa cum sînt 
americanii Jerome Lbwenthal sau 
James Mathis, sau argentinianul 
Eduardo Vercelli-Maffli și cintă 
muzica lui Enescu, ai cea mai 
palpabilă dovadă a îndepărtatelor 
colțuri ale lumii în care a pătruns 
creația enesciană. Dar ei nu cîn- 
tă din muzica românească numai 
lucrările de Enescu. Mihai Vos
kresenski (U.RJS1S.) care ne-a dat 
o extrem de sensibilă tălmăcire a 
„Toccatei" de Enescu, va cânta de 
pildă, și „Bace anala" de Silvestri, 
colegul său Dimitri Paperno — 
,(Rondo" de Radu Paladi, ameri
cana Marion Zarzecsna — partea 
I-a din sonata de Mihail Andricu 
iar Lubov Sheldon (S.U.A.) — ca
priciul de Tudor Ciortea. „Tocca
ta" lui Paul Constantinescu va fi 
cântată de candidați din China, 
Anglia, Belgia, Liban etc. Alături 
de creația nouă românească va 
răsuna și creația națională a altor 
popoare. De pildă Li Min-cean va 
cînta o lucrare a compozitorului 
chinez Liu Țiuan, violonista fran
ceză Beretti — muzică de Ravel, 
Voskresenski — de Prokofiev. Ka
pitanova (R.P.B.) — de Vladighe- 
rov, Antonioni (Italia) — de Pe- 
trasci etc.

Astfel concursul apare ca un pri
lej fericit de cunoaștere reciprocă 
și prietenie între muzicieni din 
țări foarte diferite. Se îmbogățesc 
cunoștințele, se leagă prietenii în
temeiate pe aceeași dragoste pen
tru muzică, pentru buna înțelegere 
între popoare. Astfel gîndul lui 
Enescu cu privire la rolul muzicii 
de ,m înfrăți oamenii" prinde via
ță în cadrul acestei minunate săr
bători a culturii noastre.

Concursurile au început... Care 
sînt candidmții pe care-i vom 
aplauda cu prilejul decernării pre
miilor ? Nimeni nu poate prezice 
nimic dar problema aprecierii 
juste a talentului concurenților a 
și început să-i preocupe nu numai 
pe membrii juriului dar și pe cei, 
mai mulți, care vin și urmăresc 
cu pasiune concursurile. Nivelul 
înalt la care s-au prezentat în ge
neral concurenții în prima zi ara-

tă clar
sfirșit nu vor fi 
„învingători" și 
,Învinși" ci doar 

un număr mare de
tineri oe repre
zintă mari pro
misiuni, dintre care unele s-au și realizat. Candidați: 
romîni au în față misiunea de cinste de a menține 
și spori prestigiul artei interpretative din țara 
noastră și ei își dau toată străduința de a 
fi la înălțimea cerută de nivelul remarcabil al tuturor 
participanților. Atît lor cît și celorlalți concurenți 
le urăm spor la muncă și succes.

Comuna e așezată undeva, în 
fundul munților Buzăului, pe a- 
proape de vestitul vvrf al Penteleu- 
lui. Casele slnt așezate la poalele 
pădurilor șt ale munților și oa
menii se îndeletnicesc mai mult cu 
meșteșugul tăierii și prelucrării 
lemnului.

Pe-aici a domnit înainte, în tim
pul regimului burghezo-moșieresc, 
cea mai cruntă întunecime cultty 
raid. Analfabeții erau cu sutele, 
iar viața culturală inexistentă.

FR. SCHAPIRA

Doi dintre concurenții Ia concursul de vioară: Ta Man-bon (R. D. Vietnam) șl Cozîghian Varujan 
(R. P. Romînă)

Mărturii ale vieții noi | 

a poporului din R. D. Vietnam
Poporul vietnamez, care a 

sărbătorit de curînd cea de a 
13-a aniversare a proclamării 
independenței Republicii Demo
crate Vietnam, are o veche și 
bogată tradiție culturală ce s-a 
dezvoltat necontenit în ciuda 
asupririi nemiloase a colonia
liștilor. In anii puterii populare 
cultura și arta poporului viet
namez au înregistrat o nemai
cunoscută înflorire. O mărturie 
a acestei înfloriri o constituie 
și Expoziția de fotografii și de 
artizanat din R. D. Vietnam, 
deschisă de curînd în Bucu
rești. Un loc însemnat în expo
ziție îl ocupă reproduceri după 
lucrări de artă plastică, oglin
dind viața nouă a poporului, a- 
vîntul luptei lui împotriva ocu- 
panților imperialiști, activita
tea din toate domeniile con
strucției pașnice. Iată astfel, 
de pildă, tabloul „Partizani" 
de Trinh Phuong ilustrlnd dîr- 
zenia în bătălia dusă împotriva 
colonialiștilor în condiții atit 
de grele de oamenii din popor 
înarmați. Pictura „Înainte de 
exerciții pe teren" de Mal Van 
Hien arată preocuparea osta
șilor armatei populare pentru 
temeinica lor pregătire de lup
tă, exprimă hotărîrea lor de a 
apăra cuceririle poporului mun
citor. Tablourile-—.,

momente din traiul tot mai fru
mos al poporului eliberat.

Un număr mare de fotografii 
artistice prezintă de asemenea 
aspecte din realitățile de azi 
ale Republicii Democrate Viet
nam. Se pot vedea astfel sce
ne din munca cîmpului în coo
perativele agricole, realizările 
în ridicarea producției agricul
turii (țăranul M. Thuan obți- 
nînd o recoltă record la orez 
datorită aplicării metodelor îna
intate), scene din colaborarea 
studenților la îmbunătățirile 
funciare, de la culesul ceaiului 
și cafelei și apoi de la prelu
crarea lor industrială, aspecte 
de la centrala electrică din 
Vinh, de la lansarea vaselor 
pescărești din șantierele navale 
de la Haiphong, de la uzina

electrică din Hanoi, din școli si 
facultăți etc.

O mare desfătare artistică 
produce de asemenea vizitato
rului diferitele exponate vor
bind elocvent despre talentul 
artiștilor poporului în executa
rea obiectelor casnice, decorati
ve etc. Iată splendide bibelouri 
din fildeș și os—sculpturi minia
turale de animale, farfurii pic
tate, casete de lac cu admirabile 
încrustații, broderii multicolore 
din fire de mătase și coșulețe 
din fibre de bambus care dove
desc talentul și măestria artiș
tilor populari vietnamezi. In an
samblu, expoziția constituie o 
mărturie vie a succeselor cultu
rii poporului din R. D. Viet
nam. Iată în fotografia noastră 
două sculpturi decorative din 
expoziție.

Valeria Boiculesi
« <% - WW», «rtwcjn. '-A

CEI NOUA
Nisip, 
ciment 
și cărămizi 
și prund... 
Trei corturi după dîmb își -nalță creasta 
Cine răspunde de lucrarea asta ?
— Noi 1 — mi-o întoarce unul —
Toți răspund 1

î.

Și răsucindu-și tărăboanța-n loc, 
mă lasă — fără scuze — în cărare.. 
Mă uit la dînsul:
nici tuleie n-are, —

și nici voinic din cale-afară nu-i I

Ca el sînt încă opt: pirliți de soare, 
zgîrciți la vorbă 
și cu ochi căprui, — 
prieteni de cînd lumea și pămîntul. 
deprinși cu ploaia, 
arșița 
și vintul 1...
Cînd oare au crescut acești pereți ? 
Pe iarbă-n flanc, cămășile se zvîntă. 
Călare sus pe schelă unul cintă 
șpalăturea de el, 
cei opt băieți...
Tn noaptea asta nimeni n-a dormit 1 
Stau desfăcute schelele și-așteaptă. 
Ies camioane...
Cea din urmă treaptă
s-a terminat de șters și lustruit... 

Cînd am ieșit în zori de zi afară, 
m-au-ntîmpinat al steagurilor zbor... 
Cei nouă tineri 
fără nici un zor — 
priveau, cu admirație tăcută, 
clădirea nouă — 
rodul palmei lor...

Și-n adierea vîntului, ușoară — 
unul șopti:
” Măi, dați-mi a țigară 1..^

Astăzi lumina pătrunde birui
toare pină în cele mai depărtate 
cătune. La VintUă-Vodă, comună 
din raionul Beceni, căminul cultu
ral are o bogată activitate cultu
rală, la care sînt antrenați nume
roși tineri. Ei au pregătit numai 
anul acesta șase piese de teatru, 
printre care „Tîrgul inimilor", 
,Take, Ianke și Kadîr", „O noapte 
furtunoasă" și altele, cu care au 
dat 16 spectacole prin satele co
munei și în cele din împrejurimi

De curînd, tinerii au avut o ini
țiativă interesantă: să pregătească 
un spectacol de păpuși pentru cei 
mici și pentru cei mari cu „Ca
pra cu trei iezi". Decorul și l-au 
pregătit ei singuri, cu ajutorul 
unui instructor al Casei de Crea
ție Populară din Ploești, iar pă
pușile le vor primi în curînd de 
la Ploești. După oe vor prezenta 
spectacolul tn comună, ei vor ple
ca în turneu prin satele Sîrbești, 
Bodinești, Scheiu și altele.

Astfel, pentru prima oară în 
■viața lor, oamenii din aceste locuri 
vor vedea un spectacol de pă
puși.

creatorilor filmelor despre tineret
Minunat este tabloul vast al ac

tivității tineretului nostru în toa
te domeniile construirii socialismu
lui, în uzine și fabrici, pe șantiere, 
pe ogoare, în școli și facultăți. 
Tineretul zilelor noastre — cu vi
talitatea lui clocotitoare, cu opti
mismul său — tineretul căruia 
astăzi îi sînt deschise larg 
toate porțile spre viitor, oferă 
artiștilor un inepuizabil izvor 
de inspirație. La douăzeci și 
ceva de ani un tînăr e inginer 
într-o importantă uzină, o fată ce 
nu și-a împlinit încă majoratul e 
fruntașă pe întreaga fabrică, un 
altul a făcut o inovație însemnată 
care sporește mult productivitatea 
muncii. Tinerii noștri al căror pro
fil moral e creat de societatea so
cialistă, construiesc ei înșiși sub 
conducerea partidului socialismul. 
Oare ce creator nu s-ar simți îna
ripat cunoscînd îndeaproape a- 
cești tineri ai vremurilor noastre 
noi? Trăsăturile morale ale comu
nistului — care se traduc în fier
bintele său devotament pentru 
cauza partidului, în patriotismul 
său avîntat, în etica sa nouă — se 
imprimă în sufletele și caracterele 
lor tinere, și formează un om nou, 
mai puternic, mai curat decît ori
care altul a cunoscut istoria. Tipul 
acesta de tînăr trebuie să lumineze 
arta noastră nouă, să se afle în 
miezul ei. Și totuși, iată că crea
torii noștri de filme nu l-au privit 
totdeauna cu cuvenita atenție.

Filmul despre tineret și 
pentru tineret, este un capitol al 
cinematografiei noastre pentru

studiourile ne-au rămas 
E drept, majoritatea 
noastre aduceau 

cîte
în 

un
in

A

oare 
datoare, 
filmelor 
acțiune și conturau 
portret — două de tineri, ba
problematica lor se împletea 
cite o temă specifică de tineret. 
Faptul ține însă mai mult de im
perativele vieții însăși — în mie
zul căreia vibrează tinerețea — 
decît de intenția expresă a ci
neaștilor de a da un film de ti
neret puternic educativ șl mobi
lizator. Și totuși in ce privește fil
mul nostru de tineret, atît de 
zgîrcit și slab reprezentat cum e, 
am putea vorbi dacă nu de o tra
diție în sensul propriu al cuvin- 
tului, în orice caz de o premiză 
ce se anunțase plină de promisiu
ni ; oare actul de naștere al tinerei 
cinematografii românești realist- 
socialiste nu a fost semnat și prin 
crearea unui film de tineret, adu
când pe peliculă clocotul șantie
relor naționale ale tineretului ? 
„Răsună valea" a avut stângăciile 
și naivitățile inerente începutului, 
dar el a marcat, în istoria filmului 
românesc, un început plin de vita
litate și optimism. Astăzi, cînd 
avem noi șantiere de muncă vo
luntară ale tineretului, cum ar fi 
de pildă, Magistrala de Est, cînd 
în toată țara tinerii aduc aseme
nea contribuții de preț la înfru
musețarea orașelor și satelor, e olar 
că avem cu ce să continuăm acest 
început. Au apărut e adevă
rat cîteva filme în care se 
vădea străduința de a crea chi
puri ale tinerilor de azi. „Alar
mă în munți" — una din rea
lizările care prin mesajul său 
patriotic, prin caracterul dinamic, 
prin faptica sa bogată, se adresa 
preocupărilor tineretului — ne-a 
dat cîteva asemenea personaje. 
Numai că și aici, ostașul oe re
prezenta tipul înaintat al tînăru
lui nostru, însuflețit de un fier
binte patriotism și condus de 
înaltele principii ale eticii comu-

legi așa-zis eterne, marile schim
bări se ghicesc în toate împreju
rările vieții.

Transformările revoluționare po
litice și economice au adus 
nemijlocit schimbări în psiho
logia oamenilor, criteriile morale 
s-au modificat, cum s-au modifi
cat și măsurile după care se ju
decă valoarea omului. Cei ce-au 
fost asupriți până mai ieri de chia
buri își dau seama că acum o

„Fuga" — primul volum al tî
nărului prozator dujan Dumitru 
Radu Popescu aduce mărturia 
unui talent autentic. Argument ho- 
tărîtor în acest sens: el scrie de
spre realitatea noastră, despre oa
meni ai zilelor noastre, adică de
spre ceea ce a trecut prin expe
riența lui de viață. In puținele 
cazuri cînd se adresează tre
cutului autorul o face de pe 
poziția biruitoare a unui om al 
zilelor noastre, necruțător, ca în 
„Cutia de conserve" cea mai reali
zată dintre povestiri. In ceea ce 
privește capacitatea de a sezisa 
esențialul, de a intui adevăratul 
dramatism, scriitorul dovedește de 
pe acum o maturitate deosebită. 
La baza creației sale stau crîm- 
peie de viață adevărată, sur
prinse în manifestări caracteris
tice epocii noastre ; tînărul scriitor 
are nu numai intenția lăudabilă de 
a scrie despre vremea lui și dove
dește o justă intepretare a fenome
nelor vieții pe baza ideologiei cla
sei muncitoare ci și ochiul pătrun
zător al artistului adevărat, deci 
posibilitatea de a o face cu ta
lent.

Mesajul predominant al cărții 
constă, îndeosebi, într-o pledoa
rie caldă pentru omenie, înțeleasă

niște, nu era destul de bine contu
rat artistic. Filmul — prin conținu
tul său de idei ca și prin unele ca
lități artistice și-a adus totuși apor
tul său la educarea comunistă Și 
patriotică a tinerilor spectatori. Și 
„Pasărea furtunii" a încercat să 
ne dăruiască imaginea unui tînăr 
luptător pentru cauza clasei mun
citoare — evocând pagini amare 
ale trecutului său și aducîndu-l și 
în actualitatea vie a construcției 
socialiste. Am mai putea, desi
gur, trecînd în revistă creația 
noastră Cinematografică, să găsim 
și alte exemple, ce s-ar putea ală
tura celor de mai sus. Nu se 
poate trece totuși cu nepăsare 
fără a reaminti de acele pseudo- 
creații cinematografice de o vul
garitate și un prost gust, stridente 
care, sub vestmântul unor așa zise 
comedii ,,ușoare", aduceau o ima
gine denaturată, penibilă a tine
retului nostru. „Si llie face sport" 
sau „llie în luna de miere" au 
readus pe ecranele noastre amin- partid, în spiritul unui devotament 
tirea acelor sute de metri de pe
liculă burgheză însăilate pe baza 
unor gag-uri răsuflate, lipsite de 
orice idee educativă ori, dimpotri
vă, oonținînd idei cu totul contra
rii concepției noastre comunis
te de viață, și au satisfăcut astfel 
doar gustul mic burghez, indig
nând pe drept cuvânt masele largi 
de spectatori. Asemenea filme „de 
tineret" în care se uzează și su- 
prauzează de efectele comice ale 
siluetei cu protuberanțe excesive 
ale eroului principal, și se 
drept „conflicte dramatice" 
colele ciocniri conjugale ale unor 
însurăței stupizi, nu au nimic 
comun cu adevăratele filme des
pre și pentru tineret. Filmele cu 
adevărat de tineret, le așteptăm, 
de aceste filme tineretul nostru are 
nevoie imperioasă.

Nu afirmăm un adevăr nou

reamintind eficiența funcției so- 
cial-politice a acestei „cele mai 
populare arte". Dar reamintirea 
lui este absolut utilă cînd filmul, 
și marile sale posibilități educati
ve și emoționale, nu sînt folosite, 
in măsura cuvenită. In educarea 
tineretului nostru. Ne lipsesc fil
mele în care să vedem, conturat 
cu pregnanță chipul tînărului co
munist, aflat în primele rînduri 
ale construcției noastre socialiste, 
ne lipsesc imaginile plastice în 
care să fie evocată contribuția 
tineretului sub conducerea parti
dului la transformarea socialistă 
a agriculturii, nu avem încă vreun 
film în care să fie puse probleme 
ale tinerel generații de, intelectuali. 
Marile șantiere pe care se redau 
mii și mii de hectare agriculturii, 
fabricile In care pulsează tot mai 
viu mișcarea inovatorilor așteaptă 
cineaștii care să se inspire din 
viața lor. Aceste filme trebuie să 
arate în mod convingător cum se 
călește în zilele noastre o nouă 
generație de luptători educați de

nemărginit față de cauza comu
nismului, în spiritul patriotismului 
înflăcărat și al internaționalismului 
proletar Asemenea filme trebuie 
create, și cineaștii noștri —- sce
nariști, regizori, actori — ca și 
studiourile noastre cinematografice 
nu mal au dreptul să se facă prea

iau 
ridi-

mult așteptate.
Pe ecranele noastre au 

două mari producții ale 
nematografiei sovietice, 
cînd chipurile nemuritoare 
tinerilor comuniști ce au săvârșit 
revoluția: „Comunistul" și „Pa- 
vel Korceaghin". Filmele acestea 

■ oferă o lecție vie a ceea ce în
seamnă cu adevărat un film des
pre și pentru tineret. Să învățăm, 
tovarăși cineaști, din această lec
ție de înaltă ținută etică și arti
stică, să dăm tineretului nostru 
filmele mobilizatoare și partinice 
de care are nevoie.

rulat
6i-

«00-
ale

SANDA FAUR

dreaptă cu predilecție spre mediul 
țărănesc și bine face, căci dove
dește cunoașterea lui, spirit de ob
servație, capacitatea de a înțelege 
just schimbările survenite în lumea 
satului în anii noștri. Foarte inte
resantă mi se pare în acest sens 
„Logodna". E bine redată dibă
cia tenace cu care țăranul munci
tor, odinioară un argat umilit și 
jefuit fără rușine de chiabur își 
regizează răzbunarea — anunță lo
godna fetei lui cu feciorul chia
burului și cînd viitorul ginere în
soțit de părinți vine la masă, își 
bate joc tacticos de ei, mărturisind 
de-abia la sfîrșit, spre uimirea și 
a propriei familii, că totul n-a fost 

încu-decît o farsă, că nu se va

și talentat prozator^
în sensul ei just, istoric, sensul lu
mii socialiste, împotriva neome
niei, a setei neînfrînte de avere, 
împotriva putredei morale bur
gheze. O asemenea neomenie a 
elementelor exploatatoare, lugubră 
în omogenitatea ei, în care nu 
răzbate nici o fisură cît de plă- 
pîndă de umanitate, este înfierată 
cu o reală vigoare în „Cutia de 
conserve" care evocă un episod 
din timpul războiului. Chiaburul 
devenit peste noapte devotat noii 
Stăpîniri horthyste, „omul cu frica 
lui dumnezeu" dar care e de fapt 
un exploatator ticălos plin de ra
cilele clasei sale e gata să „ajute" 
un grup de evrei să treacă granița 
pentru a obține de la ei bani și 
a-și însuși bagajele. Dar de fapt 
pînă la urmă îi trădează autorită
ților, cu sadică liniște și natura-.

Recenzie
leța (după ce primește de la unul 
din fugari o sumă respectabilă) 
pentru că așa e mai avantajos. 
Scriitorul dovedește pătrundere 
demonstrînd că chiaburul nu face 
aceste lașități și crime în urma 
unor procese sufletești complicate 
sau rudimentare ci cu o liniște și 
un firesc care îl fac și mai odios. 
Și în timp ce ascultă împușcătu
rile care arată că oameni nevino- 
vați sînt uciși în pădure chiaburul 
Kovacs chibzuiește cu mulțumire 
că s-a mai ales totuși cu ceva: 
o cutie goală de conserve în care 
va sădi o mușcată, și o bucată de 
pîine care-i dă prilejul să fie dar
nic cu cîinele său.

Citind cartea lui Dumitru Radu 
Popescu vezi că lumea satului s-a 
transformat, n-ă rămas pironită în

„vremea lor", că vechile relații au 
dispărut pentru totdeauna. Astfel 
tînărul țigan Lăstărel din „Fuga" 
care a cunoscut timp de doi ani 
munca în uzină, bucuriile unui co
lectiv sănătos și ale traiului civi
lizat va pleca din nou la oraș cu 
fata pe care o iubește, la prietenii 
care l-au învățat ce e viața ade
vărată renunțînd la traiul de no
mad. Triumful unei noi înțelegeri 
a vieții încununează astfel fina
lul unora dintre cele mai reali
zate bucăți ale volumului. In con
dițiile noi, ale făuririi socialismu
lui femeia docilă exploatată de pă
rinți din „Singuri" nu mai e ne
voită să recurgă la sinucidere, gă- 
sindu-și un drum frumos în viață, 
tînărul dornic de o altfel de viață 
își poate îndeplini visul în „Fuga".

Dumitru Radu Popescu se în-

seri niciodată cu chiaburul, 
sodul e plin de savoare (în „ 
ral autorul știe să surprindă par
ticularitățile limbajului țărănesc, 
fără nici un fel de sfătoșenle așa- 
zis tradiționalistă) și scoate cu deo
sebită forță la iveală ura țăranilor 
noștri muncitori față de chiaburi, 
față de toate rămășițele claselor 
asupritoare — dușmani ai poporu
lui.

Revelația eticii noi, socialiste, 
pentru scepticismul unui om amă- 
rit de nedreptățile suferite în tre
cut este zugrăvită de asemenea cu 
o lăudabilă sobrietate în „Zi de 
toamnă". Năstase Brebu s-a certat 
cu președintele gospodăriei colecti
ve din sat fiindcă acesta din urmă, 
crezîndu-1 hoț i-a dat o palmă. 
Martorul jură fals ca să-și atragă 
simpatia celui mai puternic da* 
președintele preferă să mărturisea
scă cinstit adevărul: nevinovăția 
luî Năstase. Țăranul care ține la 
demnitatea sa dar care nu era

Epi- 
gene-

prea sigur că i se va recunoaște 
dreptatea acceptă acum sfirșitul 
fericit al procesului simțind în 
aceasta o confirmare că timpurile 
s-au schimbat, că relațiile dintre 
oameni sint clădite pe alte teme
iuri.

Schițele din mediul orășenesc, 
deși vor să dezbată în general pro
bleme etice importante slnt mai 
puțin reușite. Autorul, de obicei 
sobru și cumpătat tn arta sa a fă
cut aici concesii unei literaturi fa
cile.

Multe detalii bine alese, atestă 
autenticitatea atmosferei zugrăvite 
de scriitor. Dar în acele povestiri 
în care se fac concesii unei lite
raturi picante, care să atragă aten
ție, apar notele stridente, artifi
cialul, livrescul. In acest caz ana
liza psihologică se face cu mijloa
ce rudimentare, cugetările sînt 
lipsite de savoare și de inedit

Dar toate aceste deficiențe nu 
pot în nici un C3z atenua convin
gerea că avem de-a face cu un 
scriitor deosebit de talentat, bun 
cunoscător al realităților zilelor 
noastre, capabil de mari progrese, 
capabil să ne dea opere de mare 
valoare din punct de vedere arti
stic și ideologic, reflectînd viața 
nouă a poporului nostru.

Nu încape îndoială că succesul 
povestirilor tînărului scriitor »e 
datorește în cea mal mare măsură 
adîncei lor implîntări în actuali
tatea imediată, inspirării din fap
tele vieții noi și luminoase pe care 
și-o construiesc oamenii muncii 
din țara noastră sub conducerea 
înțeleaptă a partidului. Cunoaște
rea și mai profundă a fenomenelor 
înnoitoare ale contemporaneității 
noastre socialiste va asigura și pe 
mai departe reușita scrierilor lui 
Dumitru Radu Popescu.

T. MAZILU

•) Dumitru Radu Popescu — 
„Fuga".



IN PREAJMA

DESCHIDERII ANDLUI
DE INVATAMINT POLITIC

Ne găsim în preajma deschiderii 
noului an de învățămînt politic 
U.T.M. Munca pregătitoare, care 
s-a desfășurat și se desfășoară 
încă în organizațiile U.T.M. are o 
deosebit de mare importanță pen
tru activitatea viitoare a cercuri
lor și cursurilor politice. In cele 
3 cursuri organizate de comitetul 
U.T.M. al R.A.M. (două în limba 
maghiară șl unul în limba romî
nă) au fost instruiți pînă acum 500 
de propagandiști. In seria a doua 
a cursului de pregătire din Tg. 
Mureș vor fi instruiți încă două 
sute de propagandiști,

In general au fost selecționați 
pentru munca de propagandiști 
tovarăși cu o pregătire corespun
zătoare care au reușit în acest» 
cursuri să acumuleze cunoștințe 
noi, să-și ridice nivelul politic și 
ideologic.

Comitetele raionale U. T. M, 
Miercurea Ciuc, Ghiorghieni, To- 
piița au muncit cu spirit de răs
pundere în recrutarea propagan
diștilor și au trimis la cursuri un 
număr mare de tovarăși. Totuși în 
unele raioane există lipsuri se
rioase în selecționarea și instrui-

Și neutemiștii 
trebuie atrași spre 

învățămîntul 
politic

Tovarășul Dumitru Teletin, 
cretarul organizației de

se- 
~ . bază

U.T.M. din Dragalina sat, raionul 
Bîrlad, spune că nu are experien
ță și de aceea nu a făcut încă ni
mic pentru pregătirea deschiderii 
anului de învățămînt politic. To
tuși este secretar încă din decem
brie anul trecut. In zece luni Du
mitru Teletin nu a avut oare 
vreme să cunoască ce are de fă
cut în privința aceasta ? Evident 
că așa ceva nu poate fi crezut. A- 
devărul este că nici Dumitru Te
letin, nici ceilalți membri ai bi
roului U.T.M. nu privesc cu simț 
de răspundere munca de pregăti
re pentru deschiderea noului an 
de învățămînt politic.

In organizație sînt 32 de ute
miști. Anul trecut aici a funcțio
nat un cerc ,Șă ne cunoaștem pa
tria" la care au participat 26 de 
utemiști.

— Pentru anul acesta — spune 
tovarășul Dumitru Teletin —• nu 
mai avem de recrutat decît 8 ute
miști, așa că nu avem de ce ne 
grăbi. Sînt puțini.

Dacă așa ar sta lucrurile, intr-a
devăr ar fi greu să-i reproșezi 
ceva, Cu 8 utemiști poți discuta 
într-'o singură după-amiază. Dar 
în comună mai sînt aproape 100 
de tineri neorganizați. De educa
ția acestora cine se ocupă ? Oare 
comitetul U.T.M., secretarul aces
tuia, tovarășul Teletin, instructo
rul raional, tov. Spiridon Tăzlăna- 
nu, nu știu că organizația U.T.M. 
are datoria de a încadra în învă- 
țămtntul politic și un număr cît 
mai mare de tineri neutemiști ? 
Inoadrind în învățămîntul politic 
pe cei mai buni tineri, organiza
ția U.T.M. nu va face altceva de- 
cit să-i ajute pe aceștia să în
țeleagă mai profund politica par
tidului nostru, rolul organiza
ției revoluționare de tineret în 
educarea comunistă a tineretului, 
în mobilizarea acestora la lupta 
pentru construirea socialismului în 

A patria noastră.
Comitetul U.T.M. din Dragalina 

^iat trebuie să înțeleagă că prinsat trebuie să înțeleagă că prin 
dezinteresul lui, prin lipsă de răs
pundere, răpește unor tineri buni, 
cinstiți, posibilitatea de a participa 
la învățămîntul politic, de a se 
pregăti din punct de vedere politic, 
ideologic. De aceea este de la sine 
înțeles că comitetul raional U.T.M. 
trebuie să ia de urgență măsuri 
pentru a remedia din timp o ase
menea stare de fapt.

0, SLAVIC

(Urmare din pag. l-a)

se face abia acum. Din această 
pricină 2 pavilioane ale școlii de 
construcții au rămas nevăruite, ne
amenajate. In ele s-au depozitat 
obiecte ale școlii trustului, iar pa
turile și restul mobilierului din pa
vilioane se află in curte supuse 
intemperiilor.

Peste clteva zile începe noul an 
școlar. Sfatul popular orășenesc 
Craiova trebuie să analizeze acea
stă situație iar vinovății să fie trași 
la răspundere pentru situația crea
tă. In general, T.R.C.L. Craiova 
nu acordă sprijinul necesar școlii 
profesionale de construcții. Orga
nele respective din Ministerul Con
strucțiilor și Materialelor de Con
strucții ar trebui să urmărească 
această problemă, și să intervină 
în soluționarea ei grabnică, pen
tru că se pare că situația aceasta 
se va prelungi pînă în ziua înce
perii anului școlar.

Toate mașinile 
să funcționeze din plin!

Nu se poate vorbi de calificare 
la nivelul tehnicii noi, potrivit ce
rințelor și ritmului de dezvoltare 
a economiei noastre naționale, 
dacă nu stat asigurate condiții op
time pentru desfășurarea învăță- 
mîntului teoretic ți practic la un 
pivei înalt.

In majoritatea școlilor vizitate, 

rea propagandiștilor. Comitetele 
raionale U. T. M. Mureș, Odorhei 
și Reghin au trimis la cursuri un 
număr mai mic de propagandiști 
de cît era prevăzut inițial. De pil
dă comitetul raional U. T. M. Mu
reș a trimis în loc de 90 doar 57 
din propagandiști. Foarte puțini 
dacă ținem seama de faptul că în 
acest raion vor funcționa în acest 
an 120 cercuri și cursuri politice.

De asemenea, în unele organi
zații de bază din raionul Mureș au 
fost selecționați ca propagandiști 
oameni necorespunzători, cu o sla
bă pregătire politică și culturală.

Ei n-au reușit să facă față cursu
rilor deși s-au străduit. Bende Ir
ma de pildă, n-a putut răspunde 
la nici un seminar. Atît ea cît și 
ceilalți tineri amintiți, trebuiau 
să fie îndrumați mai degrabă să 
se însarie la un cerc politic și nici 
decum să fie propuși să conducă 
un asemenea curs.

Unii activiști ai comitetului ra
ional că, de pildă, Kiraly Iosif (ca 
și tovarășul Ianos Dumitraș, secre
tar al comitetului raional U.T.M. 
Mureș) s-au ocupat fără spirit de 
răspundere de selecționarea cadre
lor de propagandiști. Ei nu au ți
nut seama întotdeauna de calită
țile pe care trebuie să le aibă a- 
ceștia, și în primul rînd de pregă
tirea lor politică.

Comitetul regional U. T. M. și 
comitetele raionale Mureș, Odor
hei ți Reghin vor trebui să ia ur
gente măsuri pentru remedierea 
lipsurilor în selecționarea și in
struirea propagandiștilor, să asi
gure în fruntea cercurilor politice 
cadre bine pregătite, membri și 
candidați de partid, utemiști cu 
pregătire politică și cu experiență 
în munca de propagandă.

ST. NECANIȚKI

Utemistă Tomuță Maria de la întreprinderea Electro-Banat Ti
mișoara, secția mecanică, lucrînd la mașina de presat rame pentru 

lanterne

cu sprijinul conducerilor uzinelor, 
atelierele de instructaj au fost u- 
tilate conform normativului iar 
în prezent se studiază repartizarea 
ucenicilor pe lingă cei mai buni 
muncitori fruntași inovatori cu 
practică îndelungată în producție. 
La începutul anului școlar fiecare 
ucenic trebuie să aibă locul său de 
muncă. Au fost complectate truse

pentru deschiderea cursurilor
în școlile profesionale ?
le de scule individuale chiar de 
către ucenici sub îndrumarea 
maiștrilor. Așa de exemplu, la 
Școala „7 Noiembrie" ucenicii au 
confecționat 500 asemenea scule, 
iar cei de la „Semănătoarea" 200.

Așa stau lucrurile în școlile 
care sînt îndeaproape sprijinite de 
uzinele care le patronează. Din 
păcate însă, unele uzine nu și-au 
îndeplinit îndatoririle cu privire la 
asigurarea bazei tehnico-materiale 
în școlile de care răspund. Intre-

Brigada utemistă nr. 2 de la 
fabrica de dulciuri „Fraga" 
din București, condusă de 
Marcelina Chitaigoroschi lu- 
crînd la ambalajul bomboa

nelor

loc în R.S.S. Moldove- 
prilejul Zilelor culturii

de Nord delegația de

INFORMAȚIE
Vineri s-a înapoiat în Capitală 

delegația de oameni de artă și 
cultură condusă de Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al A.R.L.U.S., 
care a participat Ia festivitățile 
ce au avut 
nească, cu 
romînești.

In Gara 
oameni de artă și cultură din țara 
noastră a fost întîmpinată de re
prezentanți ai Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii, A.R.L.U.S. 
și I.R.R.C.S.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice

(Agerpres)

Foto: N. STELORIAN 

prinderea de încălțăminte „Kirov" 
din București de exemplu, nu a 
luat pînă la sfîrșitul lunii au
gust măsuri pentru verificarea 
și repararea utilajului din ate
lierul de instructaj al școlii. 
Așa se face că din cele 10 ma
șini de cusut încălțăminte 4 nu 
funcționează. Ucenicii de aici nu 
au de asemenea o mașină „Dop- 

pel", o combină-freză, mașini in
dispensabile pregătirii lor profe
sionale. Serviciul mecanic șef din 
întreprindere nu a făcut nimic în 
acest sens, iar comitetul U.T.M. 
s-a dovedit a fi lipsit de inițiativă 
și de spirit de răspundere în a- 
ceastă problemă esențială pentru 
pregătirea viitorilor muncitori ca
lificați.

Lucrurile nu stau mai bine nici 
la Școala profesională a depoului 
G.F.R. din București. Aici, anul

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către noul ministru al Danemarcei la București

La 5 septembrie a.c. președin
tele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer a 
primit pe dl. Karl E. N. Eskelund, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Danemarcei în 
Republica Populară Romînă, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

La solemnitate au participat: 
Gheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct al 
Ministrului Afacerilor Externe, 
Nicoiae Gonda, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ion 
Moruzi, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ion Vrabie, directorul Cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale. Ministrul Danemarcei a fost 
însoțit de Niels Haugsted, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

Inmînînd scrisorile de acredita
re dl. Karl E. N. Eskelund a sub
liniat că relațiile dintre Romînia 
și Danemarca au fost întotdeauna 
prietenești de-a lungul istoriei, 
netulburate de nici un fel de 
conflict și a declarat că în Da
nemarca se acordă o înal
tă apreciere acestor relații prie
tenești. El și-a exprimat con
vingerea că relațiile erxistente în
tre cele două țări vor fi intensifi
cate și că legăturile comerciale 
vor fi dezvoltate mai departe. Dl. 
Karl E. N. Eskelund a arătat că în

Funeraliile 
generalului-colonel în rezervă 

Precup D. Victor
Vineri au avut loc funeraliile 

generalului-colonel în rezervă Pre
cup D. Victor, fiu devotat al po
porului nostru, care prin activita
tea sa a adus o contribuție de sea
mă la crearea și întărirea armatei 
noastre populare.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
generalului-colonel în rezervă 
Precup D. Victor a fost depus în 
holul Academiei Militare Generale. 
In după-amiaza zilei de joi și vi
neri dimineață, numeroși militari 
din garnizoana orașului București, 
tovarăși de luptă ai defunctului, 
prieteni, oameni ai muncii au ve
nit să-și ia rămas bun de la cel 
dispărut. In jurul catafalcului au 
făcut de gardă ofițeri și generali 
activi și de rezervă ai forțelor noa
stre armate.

La catafalc au făcut ultima gar
dă tovarășii general de armată 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Con
stantin Pîrvulescu, general-colonel 
Leontin Sălăjan, general-locote- 
nent Gh. Pintilie, general-locote- 
nent Floca Arhip, general-locote- 
nent I. Tutoveanu, general-colonel 
Iacob Teclu, generalii de armată în 
rezervă V. Atanasiu, M. Lascăr, 
C. Vasiliu-Rășcanu și general-lo- 
cotenent în rezervă Radu Rusescu.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 

trecut, din cele trei strunguri exis
tente în atelierul de instructaj, a 
funcționat doar unul. Gonducerea 
depoului cunoștea acest fapt. Nu 
odată școala a cerut ajutor în re
zolvarea problemei utilajului, a 
mașinilor necesare pentru pregăti
rea practică a ucenicilor. Normal 
era să se fi luat măsuri din timp 
pentru repararea sau înlocuirea 

strungurilor defecte. Conducerea 
depoului însă nu a făcut nimic în 
acest sens. Neasigurarea bazei 
tehnico-materiale are repercusiuni 
directe asupra nivelului de pregă
tire al ucenicilor. Iată de 
ce ministerele tutelare care 
au tolerat pînă acum asemenea 
stări de lucruri și care răspund 
în fața partidului de pregătirea 
fiecărui ucenic, viitor munci
tor al industriei noastre socialiste, 
trebuie să tragă la răspundere ta

Danemarca se urmărește cu mare 
interes dezvoltarea multilaterală 
care are 16c acum în țara noastră 
și și-a exprimat sincera urare ca 
munca aceasta să fie încununată 
de succes spre binele poporului 
romîn.

In răspunsul său, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Ion Gheorghe Maurer, a 
mulțumit pentru urările priete
nești exprimate cu privire la suc
cesul muncii constructive pe care 
o desfășoară poporul romîn și la 
rîndul său l-a rugat pe ministrul 
Danemarcei să transmită harni
cului popor danez călduroase 
urări de pace și prosperitate.

In continuare, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a spus : „Ne bucură în mod sin
cer înalta apreciere care se acor
dă în Danemarca relațiilor prie
tenești dintre țările noastre. Im-

Respectarea regulilor de circulație— 
o elementară datorie cetățenească

Zilele trecute am asistat la o 
ședință puțin obișnuită dar plină 
de învățăminte. Este vorba de 
ședința organizată de Direcția 
Miliției Capitalei cu cetățenii 
contravenienți la regulile de cir
culație.

generalului-colonel în rezervă Pre- 
cup Victor a fost scos apoi din 
holul Academiei Militare Generale 
și depus pe un afet de tun.

O companie de onoare cu drapel 
îndoliat a dat onorul. In sunetele 
marșului funebru cortegiul fune
rar a pornit apoi spre cimitirul mi
litar Ghencea. In fruntea corte
giului un grup de generali și ofi
țeri superiori purtau ordinele și 
medaliile cu care a fost distins ge- 
neralul-colonel în rezervă Precup 
Victor.

Cortegiul mortuar era urmat de 
familia defunctului, de conducă
tori de partid și de stat și ai forțe
lor noastre armate, de generali și 
ofițeri, precum și de garda de 
onoare.

La cimitirul militar Ghencea a 
avut loc mitingul de doliu. Luînd 
cuvîntul generalul-colonel Iacob 
Teclu a adus un ultim salut ge- 
neralului-colonel în rezervă Precup 
Victor.

In sunetele Imnului de Stat al 
R. P. Romîne sicriul cu corpul ne
însuflețit al generalului-colonel în 
rezervă Precup Victor a fost apoi 
coborît în criptă. In semn de ultim 
salut au fost trase salve de 
onoare.

(Agerpres)

treprinderile respective asupra fe
lului în care s-au ocupat de asi
gurarea bazei tehnico-materiale, 
certadu-le ca în timpul cel mai 
scurt să 
deosebit

rezolve această problemă 
de importantă.

★
septembrie școlile profe- 

deschide porțile.
La 15 

sionale își vor 
Deși mai sînt puține zile pînă a- 
tunci, unele școli profesionale în- 
timpină încă o serie de greutăți în 
probleme care ar fi trebuit să fie 
rezolvate de mult. Pînă în momen
tul de față, de exemplu, o mare 
parte din manuale nu au ajuns 
încă în școli. Planurile de învăță
mînt au fost trimise cu mare intîr- 
ziere (la școala de construcții din 
Craiova au sosit la data de 2 sep
tembrie), iar programele analitice, 
nu au ajuns nici pină acum la 
școli. De aceea, profesorii se văd 
nevoiți să-și întocmească planifi
cări calendaristice aproximative, 
pe care apoi vor trebui să le mo
difice.

Timpul rămas plnă la deschide
rea școlilor trebuie folosit din 
plin. Trebulș să se facă totul pen
tru rezolvarea problemelor de care 
depinde pregătirea schimbului de 
mtine al clasei noastre muncitoa
re, înarmarea sa cu cunoștințe 
înaintate, cu experiența cea mai 
bogată. Numai în felul acesta 
vom putea da economiei naționale 
cadre bina pregătite, la nivelul 
tehnicii nfi, înaintate.

In cadrul Festivalului Interna
țional „George Enescu", Orchestra 
simfonică Radio a prezentat vi
neri seara la Ateneul R. P. Romîne 
un concert simfonic extraordinar. 
La concert și-a dat concursul vio
lonistul sovietic David Oistrah, ar
tist al poporului din U.R.S.S.

Dirijată de artistul poporului 
Constantin Silvestri, Orchestra 
simfonică Radio a executat Uver
tura de concert opus 32 și Suita 
a ill-a pentru orchestră „Sătea
sca" de George Enescu, precum și 
Concertul pentru vioară și orche
stră în re major de Beethoven, so
list David Oistrah.

Publicul a răsplătit cu vii aplau
ze interpretarea plină de expresie 
și sensibilitate pe care Orchestra 
simfonică Radio, sub conducerea 

părtășim pe deplin dorința dv. ca 
aceste relații să se intensifice, 
fiind Convinși că dezvoltarea le
găturilor comerciale, politice și 
culturale dintre Republica Popu
lară Romînă și Danemarca, este 
în interesul ambelor noastre po
poare și contribuie la cauza cola
borării internaționale".

în încheiere, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
l-a asigurat pe ministrul Dane
marcei că în activitatea sa îndrep
tată spre dezvoltarea bunelor re
lații dintre țările noastre va avea 
tot sprijinul Prezidiului 'Marii 
Adunări Naționale și al guvernu
lui Republicii Populare Romîne.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Ion 
Gheorghe Maurer a avut o con
vorbire cordială cu ministrul Da
nemarcei, Karl E. N. Eskelund.

Din referatul prezentat, a reieșit 
faptul că față de trecut numă
rul accidentelor a scăzut simțitor. 
Totuși, mai sînt o serie de cetă
țeni și printre ei, din păcate, 
foarte mulți tineri care ignorează 
de-a dreptul regulile de circulație. 
Astfel, călătorind pe strada Gri- 
vița, Berendic Mihai a traversat 
strada nesocotind semnele indi
catoare. El a fost lovit de un 
autocamion care circula în sens 
opus. Tinerii Petre Gheorghe, 
elev la școala mixtă nr. 6, Radu 
Ion, Constantin Gheorghe, Ba
răci Ion, Bărzu Ștefan, student, 
Neagoe Nicoiae etc., fie că au 
sărit din tramavaie din mers, fie 
că au călătorit pe scara vehicu
lelor, s.au expus singuri acciden
telor care în unele cazuri pot fi 
mortale. O serie de tineri bicl- 
cliști ca Streche Victor, Anghel 
Constantin, luîndu-se la în
trecere cu autovehicule, abando
nează ghidonul. Nemaiputînd în 
felul acesta să aibă controlul bi
cicletei, au intrat în caroseria 
automobilelor, în spatele cărora 
goneau.

Iată numai clteva exemple, din 
multe altele, care ilustrează de
stul de pregnant, unde duce 
neatenția, încălcarea regulilor de 
circulație.

Nerespectarea regulilor de cir
culație pe lingă faptul că aduce 
prejudicii vieții cetățenilor duce 
și la aceea că avutului obștesc 
i se aduc daune datorită faptului 
că unii conducători de vehicule 
vrînd să evite accidente, iau vi- 
Taje pe loc întrînd în pomi, 
stîlpi etc.

Pentru preintîmpinarea acci
dentelor, pentru o cît mai bună 
circulație, este necesar ca fiecare 
pieton să traverseze strada 
mai pe la locurile indicate și nu
mai atunci cînd semafoarele 
dică culoarea verde.

Părinții, organizațiile U.T.M. din 
școli, din fabrici, trebuie să educe 
tinerii în sensul unei stricte res
pectări a regulilor de circulație.

D. DUȚA 
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apreciatului dirijor Constantin Sil
vestri a dat-o muzicii lui Enescu în 
care marele muzician a transpus 
cu măestrie minunate motive din 
tezaurul folcloric al poporului no
stru-

Tehnica uimitoare și căldura cu 
care David Oistrah a interpretat 
concertul de Beethoven a entuzias
mat și de astă dată publicul bucu-

Constituirea juriilor 
Concursului internațional 

Enescu'
mană), pianista Monique Haaa 
(Franța), prof. Gheorghe Halmoș 
(R.P. Romînă), prof. Florica Mu- 
zicescu (R.P. Romînă), pianistul 
Josef Palenicek (R. Cehoslovacă), 
pianistul Pavel Serebreakov 
(U.R.S.S;), prof. Peter Solymos 
(R.P. Ungară), pianista Halina 
Czerny Stefanska (R. P. Polonă), 
prof. Andrei Stoianov (R.P.. Btjl- \ 
garia), dirijorul Carlo Zecchi (Ita
lia), compozitorul Sigismund To- 
duță (R.P. Romînă).

juriul pentru Sonata IlI-a are 
următoarea componență: compozi
torul Ion Dumitrescu (R- P. Ro
mînă) — președinte, compozitorul 
Jean Absil (Belgia), prof.>Yvonne 
Astruc (Franța), prof. Dimitrie 
Dinicu (R.P. Romînă) — vicepre
ședinte, prof. Vasile Filip (R.P. 
Romînă), prof. Florica Muzicescu 
(R.P. Romînă), violonistul David 
Oistrah (U.R.S.S.) — vicepreșe
dinte, dirijorul Sașa Popov, (R.P. 
Bulgaria), prof. Peter Solymos 
(R.P. Ungară), pianista Halina 
Czerny Stefanska (R. P. Polonă), 
prof. Alexandru Teodor eseu (R.P. 
Romînă).

„George
a avut loc constituirea ju- 
celor trei secții ale Con-

Joi 
riilor 
cursului internațional „George E- 
nescu" : vioară, pian și Sonata 
Ill-a de George Enescu.

Din juriul pentru vioară fac 
parte : dirijorul George Georgescu 
(R.P. Romînă) — președinte, prof. 
Yvonne Astruc (Franța) —■ vice
președinte, prof. Garabet Avachian 
(R.P. Romînă), prof. Francisc Ba
logh (R.P. Romînă), dirijorul 
John Barbirolli (Anglia), dirijorul 
Carlo Felice Cillario (Italia), prof. 
Dimitrie Dinicu (R. P. Romînă), 
prof. Henri Gagnebin (Elveția), 
violonistul Andre Gcrtler (Bel
gia), violonistul Yehudi Menu
hin (S.U.A.), violonistul David 
Oistrah (U.R.S.S.), violonistul 
Alexander Plocek (R. Cehoslovacă), 
dirijorul Sașa Popov (R.P. Bul
garia) — vicepreședinte.

Juriul pentru pian este format 
din: dirijorul Constantin Sil
vestri (R.P. Romînă) — preșe
dinte, compozitorul Jean Absil 
(Belgia) — vicepreședinte, pia
nistul Claudio Arrau (Chilie), 
compozitorul Paul Constantinescu 
(R.P. Romînă) — vicepreședinte, 
prof. Rudolf Fischer (R.D. Ger-

al
Dommilui președinte
Comitetului de organizare a Concursului 

International „George Enescu"
București

Domnule președinte,
Vă mulțumesc din toată inima pentru invitația ce aii binevoit 

să-mi faceți de a fi oaspetele Comitetului pe timpul festivităților 
ce organizați cu ocazia Concursu lui Internațional ce va cinsti me
moria soțului meu.

Cu multă părere de rău vă in formez că sănătatea nu-mi permi
te o deplasare attt de mare, dar vă rog să mă considerați prezen
tă din tot sufletul și din toată inima printre Dv., 
aduceți omagiu soțului meu și închinați munaa Dv. 
atît de înalte.

Primiți, vă rog, domnule președinte, asigurarea 
considerațiuni.

Tîrgul de toamnă 
de la

La 7 septembrie se va deschide 
în R.D. Germană tradiționalul 
Tîrg de toamnă de la Leipzig.

Republica Populară Romînă 
participă la acest tîrg cu un pa
vilion în care vor fi prezentate 
produse de larg consum și cu o 
expoziție de cărți și publicații.

Delegația economică romînă

Fapte convingătoare
(Urmare din pag. I-a)

interesează despre gospodăriace-i . _ .
colectivă, despre perspectivele sa
le de dezvoltare și despre rezulta
tele obținute in muncă de tinerii 
colectiviști. Intr-una din aceste 
seri utemistă Sanda Tîlmaci le-a 
vorbit tinerilor țărani muncitori 
despre retribuția muncii în gos
podăria colectivă. Ea le-a expli
cat pe larg participanților la a- 
ceastă discuție că pe măsură ce 
crește avuția obștească a gospodă
riei colective, în aceeași măsură 
cresc și veniturile personale în 
bani și în natură ale membrilor 
colectiviști. In expunerea sa, ute- 
mista Sanda Tîlmaci a dat ca e- 
xemplu pe frații Ioana și Costică 
Ciocănel, care pentru cele 500 
zile-muncă au ridicat de la gos
podăria colectivă peste 8.000 kg. 
cereale, plus bani, importante can
tități de alte produse și furaje.

Succesele remarcabile obținute 
de gospodărie, popularizarea aces
tora a întărit și mai mult convin- 

reștean care a făcut marelui vio
lonist sovietic o caldă manifestație 
de simpatie, aplaudîndu-1 îndelung.

La cererea publicului Dayid Oi
strah, acompaniat de orchestră, a 
interpretat Rondo de concert ta 
do major de Mozart.

Concertul s-a bucurat de un 
mare succes.

(Agerpres)

toți aceeia oare 
pentru scopuri 
distinsei mele

MARIA G. ENESCU

Leipzig
care va lua parte la deschiderea 
oficială a Tîrgului de toamnă de 
la Leipzig a părăsit vineri Capi
tala, plecînd spre R.D. Germană. 
Delegația este condusă de tov. 
Victor Ionescu, secretar general 
al Ministerului Comerțului.

(Agerpres)

gerea tinerilor țărani muncitori că 
locul lor este în gospodăria co
lectivă.

De curind familia colectiviștilor 
s-a mărit cu încă 30 membri. Prin
tre noii înscriși îi amintim pe ti
nerii Gheorghe Miron, Nicuța Tu
dor, Culina Pintilie și Georgeta 
Miron. Și numărul lor continuă 
să crească. Satul întreg a pornit 
acum pe calea cea nouă, calea 
gospodăriei colective.
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La Moscova apare:

Primul volum din operele 
complecte 

ale lui V. 1. Lenin

Puternică manifestație

republicană la Paris

Opinia publică condamnă
politica Je ra-boi Jusă de S.U.A.

în Extremul Orient

Guvernul R. D. G. 
întreprinde noi pași în vederea 
Tratatului de pace cu Germania

I
I

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Menținîndu-se pe linia agresivă 
adoptată de secretarul de stat 
Dulles. Ministerul de Război al 
S.U.A. a dat publicității o decla
rație în care încearcă să con
teste dreptul Republicii Populare 
Chineze de a stabili la 12 mile 
limitele apelor sale teritoriale. 
„Flota a 7-a americană nu va re
cunoaște aceste limite", a declarat 
Ministerul de Război al S.U.A. 
In același timp, după cum anun-

Senatorul Morse 
critică politica externă 

americană
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

— Agenția Reuter anunță că, în 
legătură cu acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Extremul Orient, sena
torul Morse a cerut să se con
voace de urgență o sesiune spe
cială a Congresului „PENTRU A 
STĂVILI POLITICA EXTERNA 
DE BALANSARE IN PRAGUL 
RĂZBOIULUI DUSA DE PRE
ȘEDINTELE EISENHOWER ȘI 
DE DULLES".

„In ceaa ce privește insulele 
Quemoy și Matsu, se spune în 
încheierea declarației, dreptul in
ternational nu îndrituiește Statele 
Unite să protejeze pe naționaliștii 
chinezi de pe aceste insule. Dacă 
o vom face vom fi înfierați ca 
agresori, și pe drept cuvînt".

ță telegramele transmise de a- 
gențiile de presă, în Taivan con
tinuă să sosească întăriri milita
re.

încordarea creată în Extremul 
Orient de politica agresivă a 
cercurilor conducătoare america
ne a creat o puternică reacție în 
rîndurile aliaților Statelor Unite. 
„Situația este mult prea pericu
loasă, scrie ziarul britanic „News 
Chronicle", iar punctul de vedere 
al aliaților europeni ai Statelor 
Unite cu privire la insulele Que- 
moy și Matsu nu îndreptățește 
S.U.A. să se aștepte de la prie
tenii lor să li se alăture în apă
rarea acestor insule". Ziarul li
beral „Manchester Guardian" a 
condamnat cu vehemență decla
rațiile făcute la 4 septembrie de 
Dulles după conferința sa cu pre
ședintele Eisenhower, în care este

exprimată cu brutalitate politica 
agresivă de imixtiune în treburile 
interne ale R. P. Chineze dusă 
de S.U.A. în Extremul Orient.

Un punct de vedere similar a 
fost exprimat de cercurile politi
ce din Japonia. Corespondentul 
din Tokio al ziarului „New York 

Times" arată că odată cu creșterea 
încordării în regiunea Taivanului 
s-au intensificat presiunile exerci
tate asupra guvernului pentru a-1 
determina „să împiedice folosirea 
Japoniei ca bază pentru sprijinul 
militar pe care Statele Unite îl 
acordă Chinei naționaliste".

In general atît în țările Asiei 
cît și în cele vesteuropene se 
consideră pe deplin legitimă po
ziția Republicii Populare Chineze 
și se condamnă politica de război 
dusă de S.UA. în Extremul O- 
rient.

BERLIN 5 (Agerpres). — De
partamentul presei de pe lîngă 
primul ministru al R.D. Germane, 
a anunțat corespondenții de presă 
că la 4 septembrie a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 
în cadrul căreia. s-a hotărît să se 
întreprindă noi pași în vederea 
pregătirii Tratatului de pace cu 
Germania. In legătură cu aceasta 
Consiliul de Miniștri a adoptat o 
declarație și a hotărît să adreseze 
guvernelor U.R.S.S., S.U.A., Marii 
Britanii și Franței note cu conți
nut similar. S-a hotărît de aseme
nea să se trimită o notă 
nului Republicii Federale 
mane.

Guvernul R. D. Germane propu
ne guvernelor U.R.S.S., S.U.A., 
Angliei și Franței să constituie o 
comisie din reprezentanți ai celor 
patru puteri care să înceapă con
sultări în scopul pregătirii unui

guver-
Ger-

Continuă conflictul anglo-islandez
REYKJAVIK 5 (Agerpres). — nului Angliei, a cerut eliberarea 

TASS transmite: In declarația 
din 4 septembrie a Ministerului 
Afacerilor Externe al Islandei se 
spune că ministrul Afacerilor Ex
terne al Islandei, Gutmundur 
Gutmundson, răspunzînd la nota 
din 2 septembrie 1958 a guver-

a nouă marinari islandezi de pe 
vasele de patrulare, capturați de 
englezi atunci cînd islandezii au 
încercat să aresteze traulerul en
glez care pescuia în limitele zo
nei de 12 mile.

S. U. A. 
își sporesc 
forțele 
agresive

NEW YORK 
5 (Agerpres).— 
Pregătirile in
tense ale S.U.A. 
pentru un a- 
mestec armat în 
treburile interne 
ale R. P. Chine
ze continuă. Co
respondentul a- 
genției Associa
ted Press, Grif
fin, atrage a- 
tenția 
faptului 
S.U.A. 
forțele lor mili
tare aeriene în 
partea apuseană 
a Pacificului.

Referindu-se 
la cercuri infor
mate din Clark- 
Field (Filipine) 
și Manilla, el 
scrie că S.U.A. 
își întăresc a- 
viația în Filipi
ne, Taivan și 
Okinawa, unde 
sosesc mereu 
noi subunități 
de aviație. In 
ultimele două 
zile numai la 
baza din Clark. 
Field au sosit 
peste 20 avioa
ne militare de 
transport de tip 
„S-113 Hercu-

asupra 
că 

sporesc

Următorul număr de echilibristică pe marginea războiului

Ziarele din 4 septembrie au 
publicat numeroase rezoluții de 
protest împotriva acțiunilor de 
violență ale englezilor în interio
rul zonei de pescuit a Islandei. 
Organizația scriitorilor și oame
nilor de 
clară în 
de către 
cuit de 
către ei 
arată < 
Atlanticului de Nord din care face 
parte și Islanda este departe de 
a fi scutul care să apere inde
pendența și suveranitatea Islan
dei, cum o afirmă conducătorii 
N.A.T.O..

Tratat de pace cu Germania. Una 
din sarcinile comisiei trebuie să 
conste în realizarea înțelegerii în
tre cele patru puteri pe de o parte 
și cele două state germane — pe 
de altă parte, pentru a stabili în 
ce stadiu și în ce formă să fie 
atrase cele două state germane 
pentru a participa la tratative.

In declarație se arată că guver
nul R. D. Germane va propune 
guvernului R. F. Germane consti
tuirea unei comisii alcătuite din 
reprezentanți ai celor două state 
germane care să aibă misiunea ca 
în cadrul tratativelor cu cele patru 
puteri să elaboreze pe cît va fi 
posibil un punct de vedere comun 
al R. D. Germane și R. F. Ger
mane în problemele fundamentale 
ale tratatului de pace. Ea poate fi 
împuternicită de asemenea să dis
cute probleme privind crearea unei 
Germanii unite, iubitoare de pace 
și democrate, ceea ce după cum se 
subliniază în declarație, este o pro
blemă care privește exclusiv cele 
două state germane.

In încheiere guvernul R. D. Ger
mane își exprimă convingerea că 
propunerile prezentate de el vor fi 
aprobate de toți germanii iubitori 
de pace și de toate popoarele iu
bitoare de pace și că guvernele ce
lor patru puteri și guvernul vest- 
german vor ține seama de năzuin
ța popoarelor spre pace.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : Apare primul 
volum din cele 55 de volume 
ale Operelor complecte ale lui 
Lenin, pregătite pentru tipar de 
Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S.

Primul volum cuprinde lu
crările scrise de Lenin în anii 
1893—1894, la începutul activi
tății sale revoluționare, în pe
rioada luptei pentru crearea 
unui partid muncitoresc revo
luționar în Rusia.o

Nota ungară adresată 
legației elvețiene 

la Budapesta
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 

M.T.I. transmite : Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii 
Populare Ungare a remis lega
ției Elveției la Budapesta o notă 
referitoare la atitudinea guver
nului elvețian în legătură cu 
atentatul săvîrșit împotriva lega
ției ungare la Berna la 16 au
gust 1958.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare, se spune în acea
stă notă, a așteptat pînă în pre
zent fără succes ca Ministerul 
Afacerilor Externe al Elveției 
să-și exprime în formele și pe 
căile cuvenite regretul său față de 
acest atentat. Din nefericire 
aceasta nu s-a produs.

In încheiere nota ungară sub
liniază că opinia publică maghia
ră așteaptă ca justiția elvețiană 
să clarifice toate împrejurările în 
care a avut loc atentatul. Mini
sterul Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare își rezervă dreptul să 
ceară la timp autorităților elve
țiene despăgubiri pentru pagu
bele suferite de legația ungară la 
Berna în urma acestui atentat.

: cultură din Islanda de- 
i rezoluția ei că violarea 
! englezi a zonei de pes-

12 mile și folosirea de 
a metodelor de violentă 

că organizația pactului

Lucrările Congresului U. I. S.

Noi organizații studențești 
admise în U. I. S.

PEKIN 5 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: In ședința din 
dimineața zilei de 5 septembrie a 
Congresului Uniunii Internațio
nale a Studenților — a luat cu- 
vîntul E. Bugrov; președintele

Tn T T T? Q Q • recor<^ a« Pro AH • duefiei agricole

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite: După datele preli
minare, anul acesta va fi un an record al producției agricole sovie
tice. Pină in prezent au fost predate statului mari cantități de grîu 
după cum urmează : R.S.S. Ucraineană aproximativ 500.000.000 pu
duri, R.S.F.S.R. — un miliard de puduri, iar R.S.S. Kazahă 

250.000.000 puduri. Trebuie adăugat că R.S.S. Kazahă va mai preda 
încă 750.000.000 puduri, iar marele grînar al R.S.F.S.R. — Siberia — 
abia a început să predea statului cantitățile de griu. Predarea can
tităților de griu statului nu s-a terminat încă nici în multe alte re
giuni ale R.S.F.S.R.

In acest fel perspectiva ca anul acesta să se obțină o recoltă 
de cereale superioară celei din anul 1956, cînd statul a colectat 3.304 
milioane puduri adică 620 kg pe cap de locuitor din orașe, devine o 
realitate.

Dacă între anii 1950—1953 ritmul mediu de creștere anuală a 
producției agricole globale era în U.R.S.S. 1,6 iar în S.U.A. de 1,7, 
în următorii patru ani acest ritm a fost de 7,1 în U.R.S.S. în timp ce 
în S.U.A. a scăzut la 1,1.

s. e Volumul comerțului exterior
• • a scăzut cu 4 miliarde dolari

WASHINGTON 5 (Agerpres).-— Departamentul Comerțului din 
S.U.A. a făcut cunoscut că în prima jumătate a anului 1958 volu
mul comerțului exterior al Statelor Unite a scăzut cu aproximativ 
patru miliarde de dolari în ceea ce privește exporturile și 500 de 
milioane de dolari în ceea ce pri vește importurile.

Această scădere este o consecință directă a declinului economic 
din S.U.A. și în același timp arată în ce fel se repercutează a- 
cest declin asupra țărilor a căror economie depinde de Statele 
Unite.

In raportul Departamentului Comerțului se arată că scăderea 
a afectat în special importurile de materii prime.

Consiliului studențesc de pe lîn
gă Comitetul organizațiilor de 
tineret din U.R.S.S.

In numele studenților sovietici 
E. Bugrov a invitat pe toți dele
gații la congres să ia parte la se
minarul internațional al studen- 

1 ților organizat în Uniunea Sovie
tică în 1959 avînd ca temă învă- 
țămîntul superior în U.R.S.S.

Participanții la congres au 
întîmpinat cu însuflețire cuvîntă- 
rile delegaților din Guatemala, 
Martinica și Cipru care au vor
bit despre lupta tineretului din 
țările lor împotriva jugului colo
nial.

In încheierea ședinței de dimi
neață a luat cuvîntul delegatul 
Ceylonului care a propus Congre
sului să sprijine lupta studenți
lor japonezi împotriva militariză
rii Japoniei.

In ședința din după-amiaza zi
lei de 5 septembrie a Congresului 
Uniunii Internaționale a Studen
ților au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului de activitate 
a Comitetului executiv. Delegații 
au aprobat apoi raportul Comisiei 
de validare și au admis în Uni
unea Internațională a Studenților 
organizațiile studențești din Al
geria, Maroc, Venezuela, Iordania, 
Ceylon și alte țări,

5o împrejurările în care a luat 
g cuvîntul joi seara generalul 
C De Gaulle în fața publicului 
jo parizian vor rămîne în isto- 
g ria luptelor pentru apărarea 
C instituțiilor republicane. Dar 
te să luăm lucrurile de la început, 
g Miercuri seara, guvernul fă- 
C cuse ultimele retușuri proiec
te tului de constituție. Așa după 
C cum se anunțase de multă 
g vreme, generalul de Gaulle 
te urma să-și prezinte chiar joi 
C proiectul în 
g parizian. EI 
te acest lucru 
£ unul dintre 
g nale pentru ținerea manifeșta- 
g țiilor populare. Proporțiile 

vaste ale pieții au fost însă 
g reduse de teama mulțimii re- 
g publicane. Intr-adevăr, popu- 
te lația era îngrămădită în stră- 
g duțeie vecine, in timp ce în 
* piață nu puteau pătrunde de- 

cît De Gaulle și adepții săi. 
De ce le era fri-................... .....
că ? Pur și sim
plu de poporul ~ 
Parisului căru
ia Comitetul de 
rezistență împo
triva fascismu
lui îi adre
sase un apel, cerîndu-i să fie 
prezent atunci cînd generalul 
De Gaulle își va rosti dis
cursul. Și poporul francez a 
fost prezent la întî’nire. Uzi
nele și-au încetat lucrul mai 
devreme cu o oră ca de obicei, 
pentru ca muncitorii să poată 
fi prezenți la ora fixată. Mun
citorii, republicanii adunați cu 
zecile de mii erau despărțiți 
de tribuna de pe care urma 
să vorbească generalul De 
Gaulle prin impresionante for
țe de polițiști înarmați. Cami
oane militare barau străzile. 
Dar republicanii au dejucat a- 
ceastă manevră: mii de baio- 
nașe s-au ridicat curînd în 
văzduh, purtînd agățate car
toane pe care scria „NU con
stituției lui De Gaulle". Pre
tutindeni se vedeau pancarta 
mari, iar tineri pe motociclete 
sau pe scutere arborau însem
nele foarte vizibile: „Nu".
Strigăte ca „Fascismul nu va 
trece!“, „NU 1“ se auzeau 
pretutindeni. Chiar înainte ca 
generalul să ia cuvîntul, poli
țiștii au șarjat în mod sălba
tec împotriva mulțimii
Generalul a vorbit. In timpul 

celor 25 de minute, cît a du
rat discursul său, ei nu a 
spus nimic nou, mulțumindu- 
se să repete fraze în care a- 
firma că a restabilit legalita
tea republicană și că nici o 
constituție franceză nu a fost 
mai liberală decit ar fi a sa. 
Putem spune de la început că

£

IN GRECIA

Continuă atacuri împo 
triva partidului EOA

■ L MOTONAVA „TRANSILVANIA" 
LA YALTA

I EPIGRAMA .ESTE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ...

Z

î

Tn S.UA. s-a maforai 
plafonul datoriei publice, 
deși guvernul a fost aver. 
Uzat că „Statele Unite se 
găsesc In fața unei serioa
se inflații". (UNITED 
PRESS INTERN AT IO-
NAL).

Cu greu Încearcă Washingtonul 
să mai repare șandramaua: 
cu cit ridică ei „plafonul”, 
cu-atit se surpă... dușumeaua

MIRCEA CODRESCU

„Va fi o plăcere pentru noi 
de a suporta cheltuielile ‘ dum
neavoastră de înmormîntare în 
cazul că veți sucomba în tim
pul filmului..." Acesta este pro
logul pentru noul film ame
rican „Craniul care urlă" și 
care este urmat de o imagine 
sugestivă zugrăvită pe capacul 
unui sicriu care se deschide 
încet, după care apare cu litere 
negre, inscripția : „Este pentru 
dumneavoastră..."

Sfidînd îngrijorătoarea creș
tere a delicvenței juvenile a- 
mericane și avertismentele re
petate ale educatorilor ameri
cani, businessmenii celei de a

0 centrală electrică 
tără generator

Desigur, exponatul care produce o mare surpriză atunci cind 
vizitezi Expoziția agricolă unională de la Moscova, este un cazan 
neobișnuit. El furnizează abur, aer cald și... curent electric.

Bine, dar în cazan nu există nici un generator de curent elec
tric 1 Care-i secretul ? Folosirea bateriilor termoelectrice de semi- 
conductori.

Aceste baterii de mărimea pachetelor de țigări fiind încălzite 
transformă direct căldura în energie electrică. Bateriile sînt cu o 
parte în apa încălzită, iar cu partea opusă în contact cu gazele 
de la arderea combustibilului. Gazele se încălzesc la 700 grade, 
iar apa la 100 grade. Diferența este suficientă pentru furnizarea 
curentului care poate fi utilizat la iluminarea caselor, funcționa
rea motoarelor, a aparatelor de radio și în alte scopuri.

șaptea arte produc fără îngrijo
rare în număr mare filme de 
groază, de proslăvire a crimei, 
a violului și bestialității.

Chiar și cunoscuta revistă 
„Times" relata că S.U.A. a fost 
pur și simplu invadată de fil
me de groază. Proprietarii de 
cinematografe se întrec a le 
face reclamă. Vitrinele lor sînt 
împodobite cu sicrie, capete de 
mort, oase etc., iar pereții 
„pictați" cu pete de sînge.

Unii producători de filme au 
încheiat chiar contracte de a- 
sigurare cu societatea „Lloyd 
Insurance" care va emite po
lițe de asigurare prin care se 
garantează spectatorilor care 
vor muri de groază, o primă 
de 1.000 de dolari. „Acest film 
vă poate ucide...", este ulti
mul slogan lansat pe piața fil
mului american.

Asemenea filme de tiraj 
se produc și nu rulează 
ecranele americane în mod 
timplător. Ele fac parte din
serialul propagandistic al cercu
rilor războinice americane, care 
urmăresc otrăvirea conștiinței 
tineretului, educația lui în spi
ritul crimei, bestialității și al 
urii față de om.

nu
pe 
în- 
ar-

început de an 
școlar în S.U.A.

„Aceasta este o școală albă. 
Cară-te acasă cioroiule1“ Iată 
inscripția scrisă cu litere mari 
cu care au fost întîmpinați cei 
24 de elevi negri înscriși anul 
acesta la liceul din Van Buren 
(statul Arkansas).

La Greensborough (Carolina 
de Nord), cei cinci elevi negri 
au fost primiți la intrarea în 
școală de un grup de huligani 
care purtau steagul Ku-Klux- 
Klan-ului.

Sînt doar două exemple care 
arată felul cum au fost primiți 
elevii negri la școli în ziua în
ceperii noului an școlar (în 
majoritatea orașelor americane 
noul an școlar a început la 2 
septembrie).

Unele școli ca cele din 
Charlottesville și Norfolk, sta
tul Virginia, precum și cele din 
faimosul Little Rock și-au amî- 
nat deschiderea cursurilor în 
așteptarea hotărîrii Curții Su
preme a S.U.A. întrunită în 
sesiune specială.

De altfel, ori care ar fi deci
zia Curții Supreme, segregația 
se va menține. Cum? Fiecare 
stat are dreptul să promulge 
legi variate și viclene la adă
postul cărora rasiștii își pot 
face de cap. In virtutea acestor 
legi guvernatorii pot închide 
școlile și autoriza funcționarea 
numai a claselor cu elevi albi.

YALTA 5 (Agerpres). — La 5 
septembrie, dimineața a sosit la 
Yalta motonava Transilvania care 
se află într-o croazieră a prieteniei 
pe Marea Neagră. Pe bordul mo
tonavei se află aproximativ 450 
de oameni de diferite profesiuni 
din Republica Populară Romînă.

ATENA 5 (Agerpres). — 
Atacurile provocatoare împotri
va sediilor organizației parti
dului EDA din orașele Voios și 
Kosani au trezit indignare în rîn- 
durile opiniei publice din Grecia. 
Liderul partidului social-popular, 
Stefanopulos, a declarat că ase- 
mea acțiuni nu pot fi îngăduite. 
Acțiuni provocatoare au fost con
damnate de asemenea de Baltad- 
zis, liderul partidului agrarienilor 
și muncitorilor din Grecia.
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fiecare dintre articolele consti- o 
tuției al cărei text e acum în ® 
întregime cunoscut desminte o 
toate afirmațiile lui De Gaulle. « 
Republicanii erau deci mai în- ° 
dreptățiți ca oricînd, la sfîrși- o 
tul acestui discurs inutil, să-și ° 
manifeste ostilitatea. De Gaulle ® 
a lansat împotriva lor po- o 
Iiția sa mobilizată cu toate o 
efectivele. In timp ce pe stră- “ 
zile care se învecinează cu o 
Piața Republicii atacurile po- « 
liției răsturnau oamenii pe ® 
pavaj, grupurile dispersate se o 
regrupau în alte locuri. Unul 3 
dintre aceste grupuri a defilat 3 
chiar pe marile bulevarde din 3 
inima Parisului, ocupind în- 3 
treaga lățime a acestora și 3 
scandind lozincile in jurul că- 3 
rora se raliază opoziția repu- 3 
blicană față de constituția 3 
gaullistă. Seara tîrziu, pînă 3 
spre orele 23 (mani.estația 3 
începuse la ora 17) grupuri de “ 
manifestanți se mai adunau* în 3 
diferite cartiere. 3

Eu însumi m-am amestecat 3 
într-un grup in apropierea Gă- 3 
.......................  rii de Est, gară 3 

prin care nume- 3 
Corespondență rc°fre n,ZS 3 

în suburbiile Pa- 3 
telefonică..... ,ris,llui «. în- ătorc in fiecare

•........................ seară acasă. 3
Dintr-o dată au apărut 10 ca- 3 
mioane cu polițiști. Polițiștii, 3 
beți de furie și de alcool, care 3 
în zile de acest fel li se di- 3 
stribuie cu largheță, atacă în 3 
mod sălbatec în dreapta și în 3 
stînga fără să se uite cine Ie 3 
sînt victimele. Astfel sînt trîn- 3 
tiți la pămint muncitori, gos- 3 
podine care se întorc de la g 
cumpărături, și chiar partizani « 
ai lui De Gaulle. Unul dintre 3 
aceștia, care-și ținea invitația 3 
în mînă, văzînd o femeie ata- 3 
cată de polițiști în timp ce se A 
pregătea să urce la tribună, 3 
și-a rupt invitația și a părăsit 3 
piața înainte ca De Gaulle 3 
să-și înceapă discursul, spu- 3 
nînd: „Am văzut destul. Acum 2 
am înțeles". Represiunea a 3 
continuat pînă și pe coridoa- 3 
rele metroului unde republica- 2 
nii erau urmăriți, pe cheiurile 3 
metroului iar în stații cei care 3 
nu circulau destul de repede 3 
după părerea polițiștilor erau 3 
loviți. In total au fost răniți 2 
mai multe zeci de manife- 2 
stanți, dintre care mulți au Ș 

fost internați în spitale. Astfel, 3 
generalul De Gaulle a arătat 3 
chiar din momentul prezen- 3 
tării solemne a regimului pe 3 
care vrea să-l instaureze care 3 
ar fi adevărata față a regimu- 3 
lui său dacă referendumul de 3 
la 28 septembrie ar îngădui 3 
instaurarea dictaturii lui. 3

fafa publicului 
a ales pentru 

Piața Republicii, 
locurile tradițio-

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" la Paris
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In cadrul manifestărilor antiatomice, în Berlinul de Vest, raionul 
Kreuzberg, s-au organizat gărzi demonstrative în Jurul afișelor 

antirăzboinice

NU“ consfitufiei antirepublicane
PARIS 5 (Agerpres). — Zia- 

rul „L’Humanite" a publicat 
chemarea adresată din însărci
narea C.C. de Maurice Thorez, 
secretarul general al C.C. al 
P.C. Francez, tineretului Fran- 
ței, în legătură cu referendu- 
mul din 28 septembrie în pro
blema reformei constituției.

După ce vorbește despre ca
racterul reacționar al reformei

constituționale în pregătire și 
despre pericolul instaurării fas
cismului în Franța, Thorez de
clară că în fața acestei primej
dii Partidul Comunist Francez 
cheamă tineretul „la protest și 
la luptă". „Tineri, uniți-vă, se 
spune în chemare, pentru a 
contribui la răsturnarea puterii 
personale și la restaurarea in
stituțiilor republicane"

.Tinere din național itatea tai, membre ale cooperativei agricole din Mancheu (R. P, Chineză) jucrhid la transplantarea orezului 
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