
Utemiști,' tineri din agricultură!

URGENTAȚI pregătirile
PENTRU

Insămlnfărllc ac toamnă I
Așa muncă - 
așa rezultate
IAȘI (de la corespondentul no

stru).
Sectorul mecanic al G.A.S. Broș- 

teni este la 6 km. de Valea Roș- 
canilor. El se află instalat într-o 
groapă, astfel că reparațiile se fac 
în aer liber. Atîta nepăsare față 
de avutul statului și față de con
dițiile de muncă ale tinerilor cu 
greu întîlnești altundeva. Repa
rațiile mașinilor și tractoarelor se 
execută greu și prost. Din acea
stă cauză, deseori întîlnești trac
toarele defecte înșirate pe tot 
drumul de la Roșcani pînă la 
Broșteni.

Campania de toamnă din anul 
acesta n-a fost scutită de o a- 
semenea priveliște nedorită. Aici 
nu se mai poate spune că solul a 
fost uscat, terenul gospodăriei gă- 
sindu-se In cea mai mare 
parte pe lunca Jijiei. Din 
cauza proastei reparări a trac
toarelor timp de o lună trac
toriștii Ștefan Buga; Constan
tin Pălăngeanu și Gheorghe Chiș- 
că au arat doar cîte un hectar 
pe zi. Conducerea gospodăriei (di
rector Victor Hobmanu, inginer 
șef Ion Petre) ridică din umeri. In 
cea mai mare parte, cauze asemă
nătoare au făcut ca în vara a- 
ceasta gospodăria să obțină o re
coltă slabă la păioase.

Este necesar ca Trustul regio
nal gostat Iași să ia măsuri co- 
resnunzătoare pentru înlăturarea 
neîntîrziată a deficiențelor grave 
de la Broșteni pentru ca asemenea 
situații să nu se mai repete.

Un angajament important
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din G.A.S. „Romanu".
Entuziasmul cu care au început 

tinerii tractoriști campania de 
toamnă dovedește că ei sînt ho- 
tărîți să nu piardă nici o zi bună
de lucru și să termine însămînță- 
rile de toamnă în cel mal scurt 
timp.
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Literatură

al tinerilor tractoriști
BRA1LA (de la trimisul nostru). —
Lucrările de pregătire a campaniei însămînțări- 

lor de toamnă se desfășoară într-un ritm accelerat 
în întregul raion Brăila.

în multe unități agricole socialiste din acest 
raion, printre care și G.A.S. „Romanu" au început 
de acum însămințările de toamnă.

Organizația de bază U.T.M. din această gospo
dărie cunoscind sarcinile de producție ale gospodă
riei și îndatoririle tineretului și în special ale trac
toriștilor în îndeplinirea acestor sarcini privitoare 
la campania însămințărilor de toamnă, a convocat 
zilele trecute o adunare generală în care s-a ana
lizat munca organizației pînă Ia această dată și 
s-a pus accentul asupra campaniei de arături și 
însămînțări de toamnă, trasîndu-se sarcini concrete 
pe fiecare utemist în parte. In cadrul acestei 
dințe tinerii tractoriști și-au luat angajamentul 
execute fiecare în parte peste plan cite 3 ha. 
arături și însămînțări.

Angajamentele luate au început să fie traduse în 
viață. Astfel, pentru a folosi din plin fiecare zi 
bună de lucru și pentru a termina cit mai repede 
campania însămințărilor de toamnă, duminică 7 
septembrie tractoriștii din G.A.S. „Romanu** au 
executat arături pentru însămînțări de toamnă pe 
o suprafață de 15 ha. și au însămlnțat cu grîu 
20 ha. prin muncă voluntară.

Printre tinerii evidențiațl In executarea acestor 
lucrări se numără tractoriștii Ion Dumitru, secretar 
ăl organizației de bază U.T.M., Ion Rusia, Ion 
Chiriță și Ion Bulacu.

Un ajutor prețios a primit organizația de bază 
U.T.M. în pregătirea și începerea campaniei ară
turilor și însămințărilor de toamnă din partea Co
mitetului raional U.T.M. Brăila. Instructorul raio
nal Bădălan loan care răspunde de acest sector a 
controlat și îndrumat zi de zi munca organizației 
de bază U.T.M.

raionul Sibiu

Utemiștii să fie mai activi în lucrările 
pentru însămințările de toamnă

In

șe- 
să 
de

Efectuarea la timp ți in bune 
condiții a lucrărilor de toamnă 
constituie pentru unele organizații 
U.T.M. din raionul Sibiu o preo- 
cupare deosebită. Astfel, in comu
nele Orlat, Sibiel ți altele au avut 
loc adunări deschise ale organiza
țiilor U.T.M. in care tehnicienii 
agricoli au vorbit tinerilor despre 
însemnătatea campaniei agricole 
de toamnă ți despre lucrările ce 
se execută in prezent în vederea 
începerii însămințărilor.

SĂ GRĂBIM RITMUL 
ÎNSILOZĂRI1 FURAJELOR !

Concomitent cu lucrările pregătitoare pentru însămințările din 
toamna acestui an, pe ogoare se desfășoară acum o acțiune de o 
deosebită importanță pentru economia națională — însilozarea 
furajelor. Conform planului, trebuie însilozate în anul acesta 
3.500.000 tone furaje. Timpul înaintat și vremea secetoasă care 
a făcut ca porumbul — principala planta furajeră care se 
însilozează — să se usuce în lan, impun terminarea acestei lu
crări cît mai grabnic.

Din situația primită de la Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii în ziua de 12 septembrie a.c., rezultă însă că însilozarea

In alte părți, ca de pildă la 
G.A.C. din Hoția ți la cele din 
Glimboaca ți Daia utemiștii ți ti
nerii au transportat ți împrăștiat 
pe cîmp zeci de tone de îngrășă
minte naturale. Cu toate acestea 
însă, în multe sate ți comune, 
G.A.C. ți întovărășiri agricole din 
raionul Sibiu lucrările agricole de 
toamnă continuă să se desfășoare 
într-un ritm nesatisfăcător. Unele 
G.A.C. cum sînt cele din Vurpăr, 
Cristian ți altele au rămas mult 
în urmă cu arăturile de toamnă.

La G.A.C. Vurpăr, de exemplu, 
din cele 205 ha. s-au arat pînă la 
10 septembrie numai 83 ha. De 
altfel situația pregătirii campaniei 
de toamnă nu este satisfăcătoare 
in intreg raionul Sibiu, dacă ținem 
seama de (aptul că in jurul datei 
de 15 septembrie aici urmează să 
înceapă însămînțarea griului și or
zului de toamnă. De pildă la 10 
septembrie în întreg raionul Sibiu 
se araseră numai 7933 ha. din 
cele 12.400 ha., iar din cele 2573 
tone de sămînță s-au condiționat 
ți tratat numai 1641 tone.

Pentru ritmul încă ■nesatisfăcă
tor în care se desfășoară lucrările 
agricole din campania de toamnă 
o vină principală revine nu numai 
organelor agricole ci și Comitetului 
raional V.TM. Sibiu care in a- 
ceastă privință nu îndrumă și n i 
controlează cu suficientă compe
tență și spirit de răspundere ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. din 
raion.

Asta este de altfel ți cauza pen
tru care activiștii comitetului ra
ional U.T.M. cunosc atit de puține 
lucruri despre munca desfășurată 
de organizațiile U.T.M. în campa
nia de toamnă. Este necesar ca 
in zilele ce urmează pînă la în
ceperea însămințărilor, Comitetul 
raional V.TM. Sibiu să ia măsuri 
urgente pentru mobilizarea tutu
ror utemiștilor ți tinerilor mecani
zatori precum și a celorlalți tineri 
țărani muncitori pentru a termina 
în cel mai scurt timp lucrările 
pregătitoare pentru insămînțările 
de toamnă.

PRJEțIJL DE COST
AL CONSTRUCȚIILOR

EDUSPOATE FI R

furajelor se desfășoară într-un 
ritm nepermis de încet în ma
rea majoritate a țării. Cele mai 
bune realizări au fost obținute 
pînă acum în regiunea Con
stanța, unde planul de însilo- 
zări a fost îndeplinit în pro
porție de 53 Ia sută. Urmează 
apoi regiunile Craiova, Galați, 
București, Timișoara și Ploești 
care au realizat între 27,7 — 
16,9 la sută. In restul regiuni
lor, deci în cea mai mare parte 
a țării, această lucrare se exe
cută deosebit de încet. Codașă 
este regiunea Cluj (6 la sută 
din plan).

Rezultatele satisfăcătoare ob
ținute de regiunile mai avan
sate și îndeosebi de Constanța 
se datoresc atît preocupării or
ganelor agricole cît și contribu
ției pe care au adus-o tinerii, 
mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M. In regiunile Con
stanța și Galați comitetele ra
ionale U.T.M. au organizat 
în G.A.S. tabere permanente 
de tineri care au însilozat prin 
trztcă voluntară mii de tone 
de porumb. De asemenea, în a- 
ceste regiuni tinerii colectiviști 
și-au luat răspunderea să însi- 
lozeze ei cea mai mare parte 
din cantitățile de furaje prevă
zute în planurile gospodăriilor 
lor.

Timpul nu așteaptă 1 Pentru 
ca să asigurăm animalelor 
hrană consistentă pentru iarnă, 
este necesar să fie grăbit în 
toate regiunile țării ritmul în- 
silozării furajelor. Trebuie în
deplinite prevederile Hotărîrii 
comune a C.C. al U.T.M. și a 
ăî.A.S. cu privire la însiloza- 
rea furajelor, hotărire care 
stabilește sarcini precise 
organelor tehnice agricole, cît 
și organizațiilor U.T.M,

L ANDREI

La căminul de zi al muncitorilor 
petroliști din Lucăcești, copiilor li 
se acordă o atenție deosebită.

Fotoreporterul nostru a surprins 
pe una din micuțele căminului ju- 
cîndu-se cu una din păpușile pre
ferate.

I

Puterea populară a clădit in ju
rul Oneștiului o salbă de obiecti
ve industriale de importanță u- 
riașă pentru economia întregii țări. 
Aici se află centrala electrici ți 
de termoficare, rafinăria, iar în 
construcție — mlădiță a industriei 
petrochimice——combinatul de cau-, 
ciuc ți uzina chimică. De aici 
din necesitatea asigurării condiți
ilor de locuit muncitorilor combi
natului — a izvorît ți sarcina dez
voltării continue a construcțiilor 
de locuințe. Astfel, acum la O- 
nești, în locul așezării sătești se 
construiește o localitate urbană 
pentru 35.000 de locuitori. Pînă 
acum a și fost construit primul 
cvartal de locuințe. El ocupă o 
suprafață de 8 ha. ți este compus 
din 645 apartamente dintre care 
485 și-au și primit locatarii. La o 
mică depărtare de acesta au în
ceput să se întrevadă contururile 
cvartalului nr. 3. El va fi format 
din 48 de blocuri cu 750 aparta
mente. In total se vor construi 10 
asemenea cvartale.

Volumul mare de lucrări ri
dică cu tărie în fața constructo
rilor problema economiilor de 
materiale, a luptei împotriva ri
sipei ți deci a reducerii prețului

de cost al lucrărilor. Ce m făcut 
în această privință constructorii de 
la Onești ? ■

Căi multiple pentru 
realizarea economiilor

Cu vreo două luni de zile în 
urmă, ca urmare a hotărîrii ple*

Despre lipsurile manifes
tate în activitatea utemi- 
șfilor de pe șantierul de 
construcții Onești în le
gătură cu reducerea pre

țului de cost al 
construcțiilor

narei Comitetului regional Bacău 
al P. M. R., care a analizat activi
tatea din construcții, conducerea 
șantierului de locuințe de la O- 
nești a inițiat o mare acțiune pen
tru găsirea cit mai multor posi
bilități în vederea reducerii pre
țului de cost. Printre altele, au 
fost formate trei comisii-de stu-

O nouă gospodărie 
agricolă colectivă

atît

Cum sînt educați tiîlOriî lîlinOii 
în spiritul conștiinței de clasă

In ultimii ani în Valea Jiului au 
venit contingente însemnate de ti
neri din toate colțurile țării, oa
meni diferiți, caractere diferite. 
Ei ' ’ " '
lături 
în 
lea 
ror 
nic spirit muncitoresc a revenit 
organizațiilor U.T.M., care sub 
conducerea și cu ajutorul activ al 
organizațiilor de partid au dezvol
tat dragostea tineretului față de 
munca practică de zi cu zi, față 
de minele in care lucrează și de 
trecutul lor de luptă, țață de în
treaga clasă muncitoare și avan
garda sa

Direcția 
îndreptat 
U.T.M. a 
educarea 
tul

au venit 
de cei 

fiu au muncit aici, în Va- 
Jiului. Sarcina educării tutu- 
tinerilor mineri într-un puter-

să lucreze a- 
care din tata

tea, să știe să aprecieze valoarea 
realizărilor regimului nostru și să 
devină la rindul lor luptători pen
tru construirea socialismului. Pen
tru aceasta, la mina Vulcan 
au fost organizate numeroase 
întîlniri ale tinerilor cu mi
neri bătrini, participanți Ia luptele 
eroice duse de 
această ocazie au 
mineri și adevărata 
chiderii și părăsirii 
de către câpitaliști.
cărbune a dus la închiderea tni-

mineri. Cu 
aflat tinerii 
cauză a în- 

minei Vulcan
Nu lipsa de

In cadrul „Joilor tineretului' 
care în Valea Jiului au căpătat o 
extindere deosebită, au fost orga
nizate de asemenea „seri închinate 
vieții și luptei eroilor mineri". A- 
ceste seri au fost adevărate școli 
comuniste în care tinerii mineri au 
învățat ce înseamnă lupta pentru 
cauza dreaptă a partidului nostru 
pusă în slujba unei vieți fericite a 
oamenilor muncii.

Educarea tinerilor de la mina 
Vulcan în spiritul tradițiilor revo-

'qillll!llll!HIIIIIIIII!illllllllllllllllllllllllllllllllllll!llill!lllllllllillll!l!llllll!lllllllllllllllllllll!!!llll^

Din experiența organizației U. T. M. 
a minei Vulcan

în Valea Jiului dar care se simt le
gați sufletește de aceste locuri și 
sînt hotărîți să continue prin 
muncă avîntată tradiția luptători
lor mineri. Datorită creșterii ni
velului lor politic, datorită succe-

GH. ANGELESCU
(Continuare in pag. lll-xi)

Iată unul dintre cele mai însemnate momen
te din viața satului Săcălaia: inaugurarea 
gospodăriei agricole colective. S-au adunat 

în jurul acestei scene înălțată într-o livadă, ță
rani, tineri ți vîrstnici, femei și bărbați care s-au 
convins de superioritatea muncii în comun. Ba 
au venit și de prin comunele învecinate: colec
tiviști și întovărășiți de la Răscruci, Luna de 
jos Dobîca, Fundătura, Bonț, Solotin etc., 
tineri îmbrăcați în costume naționale romînești 
și maghiare din Nima, Sic, Sinmartin, fanfarele 
din Livada și Răscruci și sumedenie de eziți in
vitați la marea sărbătoare a țăranilor muncitori 
din Săcălaia. Aceasta este cea de a 25-a G.A.C. 
creată în raionul Gherla.

Colectiviștii din satele și comunele învecinate 
au venit la această sărbătoare ca la nașterea 
unui prunc: încărcați cu daruri. Ei au donat co
lectiviștilor din Săcălaia 24 scrofițe de prăsită, 
un mim, 9 mieluțe de rasă țigaie, 4 pluguri, o 
semănătoare, o prășitoare mecanică și însemna
te cantități de semințe selecționate.

Gospodăria a primit numele „Tudor Vladimi- 
rescu".

diu, care au tavut ca temă reali
zarea de economii prin soluții e- 
conomicoase ți modificări aduse 
proiectului, măsuri de organizare 
a muncii pe șantier etc. In ca
drul acestor comisii, au fost che
mați să lucreze și o serie de ti
neri specialiști cum sînt inginerii 
Emilian D. Niculescu, Niculaie 
Vlădescu și alții.

După o muncă temeinică, comi
siile ou venit cu propuneri con
crete. Sînt demne de remarcat 
propunerile făcute de specialiștii 
care s-au ocupat de modificările 
ce pot fi făcute asupra proiectu
lui. Astfel, s-a propus reducerea 
cu 4 cm, a grosimii stratului de 
beton de la pardoseală, scoaterea 
caloriferelor de la bucătării — in- 
trucît aci se prevăd instalații de 
gaze —• micșorarea balcoanelor 
etc. Ca urmare a aplicării propu
nerilor de acest fel s-au economi
sit la un număr de 106 aparta
mente suma de 186.000 lei.

Au fost realizate economii în
semnate și prin aplicarea propu
nerilor privind organizarea mai 
bună a lucrului pe șantier. Pină 
de curînd, materialele destinate 
șantierului erau aduse de la gară 
cu autocamioanele. Acum s-a făcut 

o racordare la 
linia îngustă a

ION ȘINCA 
corespondentul 
„Scînteii tinere
tului* pentru 

regiunea Bacău
(Continuare în 

pag. lll-a)

= La EJzinele „Clement Gott- 
âwald" din Capitală, tinerii Ni- 
șculae Crețu și maistrul Radu 
jStrăut, de la secția matrițerie 
ș lucrează la ultima lor inovație. 
§ lată-i în fotografie făcînd proba 
= la dispozitivul care vine montat 
g la mașina de rectificat pen- 
jtru piese înclinate. Datorită a- 
șcestui dispozitiv, timpul de 1 ti
ger u se reduce la jumătate, iar 
^calitatea se îmbunătățește con- 
ffsiderabil.
ÎFoto: DUMITRU F. DUMITRU

Vineri dimineața a 
pitală venind din R. P. Bulgaria 
tovarășul Paul Scholz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

La sosire, la aeroportul Băneasa 
oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimici, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Dionisie lonescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, I. Moruzi, directorul 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, I. Acs, șef de secție 
ad-interim în Ministerul Afaceri
lor Externe, și alții.

Au fost prezenți Stoian Pavlov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria și 
Wilhelm Bick, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

(Agerpres)

sosit în Ca-

Delegația R. P. Romîne 
Ia cea de-a XIII-a sesiune

a Adunării Generale 
a 0. N. U.

— partidul.
principală spre care s-a 

atenția organizației 
minei Vulcan a fost 
tineretului în spiri- 

tradițiilor revoluționare ale 
muncitorilor mineri. Valea Jiu
lui a fost martora unor eroice lup
te muncitorești. Zeci de ani mine
rii au suferit exploatarea cruntă a 
capitaliștilor, au dus o viată mi
zeră și au fost siliți la o muncă 
neomenească. Dîrzi și consecven'i, 
conduși de partid, minerii s-au 
împotrivit în nenumărate rînduri 
exploatatorilor. Grevele ce au a- 
vut loc aici, luptele eroice ale mi
nerilor conduși de partid, sînt 
mărturii ale luptei lor pentru o 
viață mai bună.

Tinerii muncitori care muncesc 
și trăiesc astăzi în condiții cu to
tul excepționale față de trecut, 
trebof» fă j^noască tonte fees*
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nei — dovadă stau miile de tone 
ce se extrag acum zilnic — ci do
rința de a-i exploata mai crunt pe 
oameni. Lăsîndu-i pe drumuri pe 
toți cei ce lucrau la Vulcan, capi
taliștii a:i urmărit asigurarea de 
mină de lucru mai ieftină la cele
lalte exploatări miniere și în ace
lași timp distrugerea unui colectiv 
închegat de muncitori ce se ridi
cau tot mai hotărît împotriva ex
ploatării nemiloase.

Cuvintul minerilor bătrîni, al co
muniștilor, a fost ascultat în nu
meroase ocazii.și tineretul a învă
țat din el ce înseamnă să fii 
membru al unei organizații revo
luționare de tineret, ce înseamnă 
să fii membru de partid, ce în
seamnă fă fii wj bug patriofe __

Guvernul 
următoarea ............. ......... ...
Adunării Generale ’a Organizației Națiunilor" Unite? 
care se deschide la New York la 16 septembrie: 
Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe al 

R. P. Romîne, conducătorul dele
gației ; Mihail Magheru, ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar, reprezentantul permanent al 
R.P. Romîne pe lîngă O.N.U.; 
Silviu Brucan, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
R.P. Romîne la Washington, și 
Eduard Mezincescu, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Romîne, membri 
ai delegației.

Bazil Șerban, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, prof, 
univ. Nicolae Melinescu, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Corneliu Bogdan, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Mir
cea Malița, consilier al Misiunii 
Permanente a R. P. Romîne pa 
lingă O.N.U., au fost numiți 
membri supleanți ai delegației.

Delegația este însoțită de con-; 
•ilieri și experți,

Republicii Populare Romtne a numit 
delegație la cea de-a XIII-a sesiune a

Foto : I. MICLEA

luționare ale muncitorilor mineri 
a dus la dezvoltarea dragostei și 
atașamentului față de mină, fața 
de întreaga Vale a Jiului. Tineri 
care provin din familii ce din tată 
in fiu au fost tot mineri cum sint 
astăzi candidații de partid Nico- 
lae Cosma, Iosif Petru etc. au în
vățat să prețuiască și mai mult 
munca lor, iar alții care au venit 
de curînd in Valea Jiului pentru 
a mări și întări rindurile bravilor 
mineri, au prins dragoste de aceste 
locuri cu o glorioasă tradiție re
voluționară, s-au atașat de noua 
meserie și s-au hotărît să se sta
bilească pentru totdeauna aici. De- 
zideriu Giurgiu, Nicolae Stan, Vir
ginia Popa, Constantin Militaru 
fiflt cîțiv* ftintrs pel pou yeni ți
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„In caracter
popular romînesc

Aceasta indicație o poartă, ca 
adaus al titlului, sonata a treia 
pentru vioara și pian de George 
Enescu, capodoperă a muzicii ro- 
minești și universale, care consti
tuie obiectul celei de a treia sec
țiuni a Concursului internațional 
„George Enescu'*. Este cea mai 
reprezentativă lucrare enesciană 
figurînd în tot concursul, întrucît 
geniul profund popular al lui 
Enescu și-a găsit aici întruchipa
rea cea mai măiestrită, pregnantă, 
personală. De-a lungul celor trei 
mișcări, ascultătorul este purtat în 
sfere emoționale variate, de la 
bucuria jocului la adîncimea doru
lui, de la răsunetul pe care-1 pro
voacă în inima compozitorului 
„atmosfera cîmpiei romînești în 
noapte** (partea a Il-a este astfel 
caracterizată de George Enescu) 
la voioșia și hazul mucalit. Prin 
însuși caracterul ei, este o lucrare 
de un fel special care, pentru a 
fi pătrunsă de un interpret, soli
cită o muncă depășind cu mult 
cea legată de o lucrare tradițio
nală a repertoriului muzical. Tre
buie să pătrunzi într-un univers 
spiritual caracteristic, plămădit și 
dezvoltat de-a lungul veacurilor 
pe aceste meleaguri, trebuie să 
pătrunzi acele caracteristici ale 
graiului muzical popular în care 
este scrisă sonata.

Caracterul popular al sonatei, 
forma națională în care este ex
primat conținutul ei bogat, nu nu
mai că nu apare ca o piedică a 
răspîndirii ei internaționale ci, 
dimpotrivă, ca un element pro
pti Isor.

Candidații au înțeles doi
nitul fir melodic, mucalitele 
strigături și poeticul cînt din 
fluier imitate de vioară „țiitu- 
rile“ stilizate. Iar pătrunde
rea acestei lucrări i-a apro
piat de gindirea poetică muzicală 
a poporului nostru. Și dacă este 
firească la muzicienii din țara 
noastră, este cu atit mai cuceri
toare la artiști de peste hotare.

Și, la prima etapă a concursului, 
în sala Dalles s-au prezentat în 
fața juriului nu mai puțin de 11 
cupluri, din țară (trei), din Uniu
nea Sovietică (unu), din Franța 
(două), Bulgaria (unu), Polonia 
(unu), Ungaria (trei). Printre ei 
sînt unii care nu l-au văzut și au
zit niciodată pe Enescu ; alții însă 
l-au cunoscut. De pildă, Ștefan 
și Valentin Gheorghiu al căror ta
lent a fost subliniat de George 
Enescu și pentru care a intervenit 
în cîteva rinduri, acum vreo 20 
de ani, pentru a li se crea condiții 
de dezvoltare a talentului. „Frații 
Gheorghiu" sînt fini cunoscători 
ai muzicii enesciene pe care o pro
pagă de mai mulți ani cu perseve
rență : Sonata ,a Il-a, Sonata a 
111-a, „Impresiile din copilărie", 
Cuartetul nr. 2 cu pian, simfonia 
de cameră sînt lucrări la a căror
popularizare au adus o prețioasă 
contribuție. In sonata „în caracter 
popular romînesc" ei par că se în
trec pe ei înșiși în poezie matură 
și virtuozitate. Sonata are la pri
ma vedere aspectul unui mozaic, 
alcătuit din multe elemente sepa-

rate. Cei doi interpreți romîni au 
reușit „s-o lege" în chipul cel mai 
strălucit, s-o construiască ca un 
tot unitar, dintr-un singur su
flu inspirat. Și Serge Blanc 
(Franța) l-a cunoscut pe Enescu 
de la care a primit îndrumări pre
țioase în dezvoltarea să muzicală, 
violonistică și cu care a și cîntat 
în public. Ba, chiar a înregistrat 
sonata a lll-a de Enescu cu com
pozitorul la pian ceea ce, evident, 
l-a apropiat mult de esența aces
tei muzici. In semn de pios oma
giu adus memoriei ma'relui muzi
cian Serge Blanc a hotărît să dă
ruiască muzeului „George Enescu" 
din București, aceste prețioase 
benzi imprimate în care sînt cu
prinse și alte sonate, pentru a fi 
audiate de vizitatorii muzeului.

Solomon Snitkovski și Olga Stu- 
pakova nu au avut fericirea unei 
comuniuni atît de mari cu George 
Enescu. Dar David Oistrah le-a 
fost îndrumător, i-a ajutat să în
țeleagă poezia, și farmecul crea
ției lui George Enescu, vraja enes
ciană. Tălmăcirea pe care ne-au 
dat-o ei a fost remarcabilă.

Cei doi interpreți sovietici 
clarau deunăzi: „Tălmăcirea 
cestei sonate este o reală desfătare 
artistică ; cu cit o cînți mai mult 
cu atît o iubești mai mult întrucît 
este una din cele mai interesante 
și complexe compoziții ale litera
turii muzicale pentru vioară și 
pian. Am vrea ca ea să fie cit 
mai larg cunoscută ; în ceea cc 
ne privește vom face tot ce ne este 
în putere sa realizăm această do
rință".

Solomon Snitkovski și Olga 
Stupakova ne-au cîntat sonata pe 
dinafară. Dar nu aceasta te im
presiona ci poezia, vibrația emo
ționala puternică, care se dagaja 
din această tălmăcire părînd spon
tană, improvizată parcă în acel 
moment și în același timp, vigu
roasă. Era evident că trăsăturile 
originale naționale ale unei lu
crări cu un miez tdeo-einoțional 
nobil și profund are largi rezo
nanțe în sunetele tuturor iubitori
lor de muzică, ducînd la o creștere 
a numărului celor ce se apropie de 
ea. Or, tocmai acest miez îl află 
tot interpreții talentați ai sonatei 
a lll-a fie că vin din Moscova și 
Paris, București și Varșovia, Pra- 
ga, Budapesta sau Sofia.

Buna pregătire a școlii noastre 
interpretative a fost evidentă în 
această probă nu numai în cazul 
unor artiști formați, cu experiență 
ca Ștefan și Valentin Gheorghiu, 
dar și în cazul unor proaspeți ab
solvenți de conservator ca Varu
jan Cozighian și Nicolae Brîn- 
duș, care au alcătuit un ansamblu 
de nivel înalt. Se poate spune, 
după această primă etapă, că la 
acest concurs s-a înregistrat nive
lul cel’ mai înalt. Cu atît mai grea 
este sarcina membrilor juriului, 
cu atît mai plăcută audierea con- 
curenților deși sînt puține lucrările 
care audiate de 11 ori la rînd 
să-și poată păstra comunicativi
tatea. Sonata enesciană și-a păs
trat-o : ceea ce a garantat-o este 
oglindirea măiastră a înțelepciunii 
și artei poporului, atît de veche 
și mereu nouă.

FR. SCHAPIRA

la formă și prost la conținut, 
rarea formei de conținut

tn curind la Moscova se va deschide Expoziția de artă plastică a țărilor socialiste, in fotografie :
sculptorul I. Jalea in fața lucrării „Enescu" pe care o va prezenta în cadrul expoziției.
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Avîntata cintare poetică
închinată

Marelui Octombrie *’

Dulcegărie 
mic - burgheză 
și un naiv Gățeluș 

de catifea

Cenaclurile literare sînt o expresie a grijii 
pe care o acordă partidul tinerelor talente, 
educării lor politice și artistice. Tinerii în

cepători bat Ia porțile literaturii, încearcă pe mă
sura posibilităților să stăpînească meșteșugul 
scrisului.

Aproape în fiecare săptămînă au loc ședințele 
de lucru ale cenaclului literar „Mihail Eminescu" 
din Botoșani. Dintre toți cei care vin la cenaclu 
cu prima poezie sau cu prima schiță unii vor 
ajunge mîine scriitori. In orice caz dacă nu toți 
vor deveni maeștri ai scrisului, toți pot deveni 
tineri cu dragoste de literatură, activiști devotați 
și pricepuți ai muncii culturale.

In cenaclul literar „Mihail Eminescu" au cres
cut cîțiva tineri talentați ca : Andi Andrieș, Vasile 
Bălașca și alții, care, deși sînt încă de
parte de a avea un profil poetic personal au do
vedit aptitudini reale prin poeziile publicate în 
revistele literare. A fost o vreme în care mem
brii cenaclului reușeau să realizeze periodic o

ÎN PRIMUL RIND
pagină literară 
în coloanele zia
rului local „Clo
potul". Șezăto- 
rile literare or
ganizate in fa
bricile și insti
tuțiile din oraș 
au făcut cunos
cute producțiile 
literare ale mem
brilor cenaclului.

In ultima pe
rioadă însă acti
vitatea cenaclu
lui nu mai e tot 
atît de vie și de 
bogată. Cenaclul 
literar s-a transformat într-un cerc izolat, inchis. 
In loc să fie antrenați oameni noi, care să aducă 
un suflu proaspăt, se adunau cam aceeași, discu- 

aceleași 
Membrii 
literare,

rului. Dar aici, ca ș> la celelalte lucrări, lipsa 
nivelului ideologic a făcut ca încercarea să nu 
poată fi socotită satisfăcătoare. Autorul satirizează 
figura acestui leneș, dar nu reușește să arate 
gravitatea păcatelor acestuia, esența concepției 
Sale. Nu vedem în această schiță că filozofia 
leneșilor și a chiulangiilor vine direct din filo
zofia moralei burgheze, care susține că omul se 
poate descurca și fără muncă, că „e moral să 
trăiești pe spinarea altuia**. Aceasta era esența 
fenomenului, aici trebuia să-și îndrepte tinărul 
începător focul satirei. Dar lipsit de claritate 
ideologică el s-a pierdut în lucruri neesențiale, 
satira n-a mai avut forța demascatoare cerută 
de importanța temei.

Neclaritățile ideologice se resimt foarte clar și 
în felul în care sînt analizate lucrările supuse dis
cuției. S-a înrădăcinat concepția greșită, potrivit 
căreia o lucrare nu trebuie judecată în ansamblu 
ci, pe de-o parte, forma, pe de altă parte, conți
nutul. Așa se face că au apărut specialiști, unii 

__ * _ ... X-------- '.

pregătirea
ideologică!

(Pe marginea activităfii cenaclului liferar 
„Mihail Eminescu" din Botoșani)

în domeniul for
mei, alții în do
meniul conținu
tului. De aceea 
se pot auzi dis
cuții de felul a- 
cestora :

— In privin
ța formei are 
cuvîntul tovară
șul X...

— In privin
ța conținutului 
are cuvîntul to
varășul Y...

Așa, un tînăr 
începător poate 
„să iasă bine" 

vice-versa. Sepa- 
contrarie esteticii

In suplimentul revistei „Fe
meia" cu nr, 6 de anul acesta 
a apărut o schiță de Florin Pe
trescu în care un cățel de cati
fea este pus să povestească 
întîmplările din viața unei pe
rechi de tineri.

Eroul „umplut cu paie" și 
stropit cu pete negre declară 
textual: „Sînt un cățel de ca
tifea dar nu sînt prost".

Cu părere de rău trebuie 
să-i spunem cățelului că n-a 
înțeles nimic. Dac-ar fi înțeles 
ceva, s-ar fi gîndit intr-adevăr 
la cititori, și le-ar fi explicat de 
ce se iubeau cei doi tineri, din 
ce cauză s-au certat și de ce, 
pină la urmă, Miana și-a căl
cat pe inimă și s-a întors și 
cum a reușit să facă iar ca fe
ricirea să lumineze viața cămi
nului lor. Noi o să încercăm 
să fim mai curioși, să cercetăm 
cauzele acestor stări de lucruri 
și să le arătăm. Părerea noa
stră este că Țuguilă n-a înțeles 
fiindcă n-a avut ce să înțelea- r* 
gă, fiindcă Florin Petrescu în 
boc să se apropie de viața și 
preocupările de azi ale tineri
lor noștri, și să le analizeze în 
adîncime, a fabricat o poves
tioară atemporală și aspațială 
după tot tipicul peltelelor lite
rare burgheze. Tinerii din po
vestirea lui, care se adăpostesc 
intr-o cămăruță cu perdeluțe 
de creton și-și spun palavre ju- 
cîndu-se cu un cățel de catifea, 
nu sînt tinerii noștri de azi și 
sînt introduși de către autor în 
contemporaneitate prin contra
bandă. Care sînt idealurile lor, 
ce scopuri îi animă in viață, 
pentru ce trăiesc ei ? Cu ce 
contribuie Miana la construirea 
socialismului în țara noastră și 
dacă nu se ocupă ou nimic de 
ce să ne mirăm că nu găsește 
înțelegere la Alexandru ? Dar, 
autorul nu și-a axat povestirea 
pe un asemenea conflict între 
morala unui constructor al vie
ții noi și un element înapoiat, 
parazitar, nu a căutat să arate 
cum dragostea poate face pe 
un tînăr să-și ajute iubita să-și 
lichideze concepțiile învechite, | 
determinînd-o pină la urmă să I 
muncească alături de el, împăr- j

tășind cu el idealurile 
muniste.
Petrescu _ „
formalistă, o acumulare de 
fapte care n-au nici o con- 
tigență cu realitatea, nu spun 
nimic. Autorul a preferat, în 
loc de a cerceta viața noastră 
și a arăta mersul ei revoluționar 
înainte, să însăileze un fel de 
joc de-a baba oarba, să prepare 
un fel de sirop zaharisit crezînd 
că va „duce de nas" pe citi
tori. Numai că cititorii și citi
toarele pretind literatură ade
vărată nu baliverne înflorite, nu 
dulcegării mic-burgheze com
plect rupte de viață, fără 
vreun rol educativ. Iată ce nu 
trebuie să uite nici Florin Pe
trescu și nici redacția revistei, 
care a dovedit o condamnabilă 
lipsă de răspundere publicînd 
această pseudo-povestire.

MIRCEA ANDREI

i co- 
Schița lui Florin 
este o mîzgăleală

Prin întreaga sa creație poeti
că de piuă acum. Al. Andrițoiu 
s.a dovedit un poet dăruit cu pa- 
siune marilor probleme ale epo
cii noastre, un poet legat organic, 
de viață și năzuințele poporului 
nostru, de lupta lui pentru con
struirea socialismului și apărarea 
păcii. Poezia lui Al. Andrițoiu este 
o poezie militantă, combativă, lu_ 
minată de- spiritul partinității, co- 
municîud idei și sentimente majo
re, de o autentică și largă vibrație 
iirică. De la primul volum de ver
suri „în țara moților se face 
ziuă", prin cel de al doilea „Dra
goste și ură" și pînă la recentul 
volum de versuri „Porțile de aur", 
apărut în Editura Tineretului, poe
tul a străbătut un drum ascen. 
dent, identificîndu.și tot inai mult 
arta sa cu năzuințele vremii noa
stre. In poemul inițial al acestui 
nou volum, A'. Andrițoiu mărtu
risește cu bucurie și mîndrie că 
s-a născut „Sub a Revoluției zo
die" și că viața lui „se confundă 
cu-a-ntregului nostru popor".

Noul volum de versuri al lui Al. 
Andrițoiu este închinat, aproape în 
întregime, Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, sub a cărei zo- 
die poetul a avut fericirea să se 
nască. Prin Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, prin luptele 
și sacrificiile zguduitoare ale pro
letariatului rus. omenirea întreagă 
a pășit în‘r-o nouă eră istorică, în 
era dreptății, a libertății și a fe
ricirii Aceasta este înalta semni
ficație a ciclului de poeme din vo
lumul lui Al. Andrițoiu.

In amp'ul ciclu „Mireasa roșie”, 
care constituie partea cea tnai 
mare a volumului, poetul realizea
ză o cronică vie, dinamică, a uria
șelor evenimente din timpul Marii 
Revoluții, evocă, în imagini cu lar
gă capacitate de emoționare, chi
pul de conducător comunist al lui 
Lenin, descrie cu dramatism pă
trunzător și accente pline de uma
nitate epopeea luptelor și jertfelor 
iomuniștilor. călăuziți de partid 
spre victoria finală. Poemele au 
fiecare în parte un profil și o va
loare de sine stătătoare, dar toate 
ia un loc dau imaginea complectă 
a grandiosului Revoluției, a mă-

reției semnificațiilor el. Ideea 
prin Marea Revoluție Socialistă

că 
din 

betombrie s-au deschisr,.porțile de 
aur” ale istoriei omenirii, cum su- 
geiează și titlul volumului, stră
bate ca un fir roșu toate poe
mele. Retrăind cu intensitate eve
nimentele Marii Revoluții, conto- 
pindu-se cu sufletul și năzuințele 
maselor revoluționare, Al. Andri
țoiu nu a recurs la o înșiruire cro
nologică, seacă, a faptelor, ei a 
extras esențialul, a întreprins ge
neralizări cu o impresionantă ca
pacitate de sugerare și evocate. 
Transfot marea întregii lumi prin 
Marea Revoluție e sugerată în po
emele „Colocviu cu globul” și „A 
doua geneză”, pieîrea țarismului 
tiranic este descrisă în poemul 
„Nebunia, oaspetele palatului de 
iarnă”, începutul unei noi vieți
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nin”, „îndrumarea comandantu
lui”, „Miiacolul armonicii” și al
tele. Chipul Iul Lenin apare lumi
nos, vestind seninul unei alte lumi:

„A venit Lenin
și primăvara eternă a lumii, 
au venit ainîndoi”.
Cu sobrietate și concizie. Al. An

drițoiu reliefează înaltele virtuți 
morale ale revoluționarilor, patrio
tismul și spiritul de sacrificiu al 
acestora, abnegația în luptă, se
tea lor nestinsă de dreptate și li
bertate. In poemele lui Al. Andri
țoiu roiul conducător al partidu
lui. conștiința și onoarea clasei 
muncitoare, sînt subliniate cu con
secvență și limpezime cîntîndu-se 
cu înflăcărare dragostea fierbinte 
și încrederea nețărmurită a revo
luționarilor față de partid:

„Și de-aș avea un miliard de 
inimi

ca, numărîndu-le, să-ncărunțesc. 
pe toate ți le-aș dărui, pe toate, 
partid muncitoresc”.
Al Andrițoiu scrie simplu, fi

resc, adresindu-se direct inimii oa
menilor. Poemele sale sînt străbă
tute de uri cald suflu de umani
tate, de optimism revoluționar. E- 
vocînd jertfele luptătorilor comu
niști, poetul se îndurerează în fața 
celor căzuți, le cinstește cu pie
tate memoria, dar glorifică lupta 
ce se duce mai departe spre bf- 
nele și fericirea întregii omeniri 
sub conducerea partidului, luptă ce 
va fi încununată de victoria de
plină, ca în poemul „Fără singe 
nu se putea” :

„Avem mulți răposați pe cîmpii, 
abia prididim cu-ngropatul, 
dar flutură steaguri de preț.

sau 
e 

marxist-leniniste, ea nu poate decît să stîrnească 
confuzii, să ducă la neglijarea caracterului mili
tant al literaturii. E reușită numai acea lucrare 
care într-o formă artistică îmbrățișează ideile cla
sei muncitoare. Orice fel de străluciri formale nu 
pot salva de la eșec o operă îndepărtată de 
viață sau confuză politicește.

După discuțiile purtate în jurul unei lucrări nu 
se trage o concluzie clară care să arate ce trebuie 
făcut pentru ca lucrarea să poată fi pusă la 
punct, nu se ia atitudine față de ideile echivcce, 
confuze. Sub pretextul respectării opiniei pe fi
nale și a personalității artistice, multe idei gre
șite rămîn necombătute.

E foarte bine că în cadrul cenaclului se țin 
conferințe despre tehnica versului, despre diverse 
probleme de specialitate. Dar e foârte rău că in 
cadrul cenaclului n-au fost discutate probleme atit 
de importante, hotărîtoare pentru activitatea ce
naclului, cum ar fi, spiritul de partid în litera
tură, realismul socialist etc.

Articolele importante apărute în presa de par
tid, privitoare la concepția marxistă-leninistă asu
pra valorificării moștenirii culturale, la întărirea 
caracterului militant și al spiritului de partid al 
criticii literare, combaterea concepțiilor revizio
niste in estetică, n-au fost studiate de către mem
brii cenaclului.

Membrii cenaclului literar au părăsit bunul obi
cei de a merge pe teren, de a participa activ Ia 
viața culturală a orașului : or, e știut că cel mai 
important lucru pentru un tinăr începător in ale 
scrisului ca și pentru un maestru al scrisului e cu
noașterea vieții, înțelegerea vieții în lumina politicii 
partidului. Membrii cenac.ului literar trebuie să 
participe mai activ Ia munca educativă ce se desfă
șoară in orașul și raionul Botoșani. Oare ar fi 
rău dacă tinerii poeți ai cenaclului ar scrie poezii 
în care ar combate chiulangiii și cosmopoliții și 
le-ar afișa în mijlocul orașului ? Socot că asta 
nu e de prestigiul lor ? Maiacovski a fost poet 
genial și nu s-a sfiit să facă asemenea versuri, 
îndepărtarea de viață, blazarea, disprețul față de 
sarcinile obștești nu sînt în măsură să ajute la 
înflorirea talentului, ci, dimpotrivă, la ofilirea lui. 
Conducerii cenaclului trebuie să-i fie clar că în 
mijlocul cenaclului nu trebuie să crească orice 
fel de tineri scriitori, ci tineri scriitori comuniști 
capabili să dea lucrări literare de pe pozițiile ferme 
aie realismului socialist.

Comitetul orășenesc U.T.M. nu s-a ocupat deloc 
de educația politică a membrilor cenaclului soco
tind, și greșit socotind că in probleme atit de gin
gașe cum ar fi cele ale poeziei și ale prozei crea
torii trebuie să se descurce „intre ei". E bine să în
țeleagă că nimic nu trebuie să-i fie indiferent, ca 
nu are dreptul să lase „la libera alegere" drumul pe 
care vor să apuce unii tineri: cel al muncii entu
ziaste, comuniste, sau cel al sterilității și al de
cadentismului. Unde slăbește munca de propa
gandă a ideologiei clasei muncitoare, apare influ
ența ideologiei burgheze; zone neutre nu există. 
Comitetul orășenesc U.T.M. trebuie să vegheze ca 
tinerii membri ai cenaclului să se dezvolte sub 
influența binefăcătoare a ideologiei marxist-leni

niste. T. MAZ1LU

tau cam aceleași lucruri, ajungeau la 
concluzii, de cele mai multe ori sterile, 
cenaclului n-au mai organizat șezători 
s-au dedicat cu trup și suflet discuțiilor searbede, 
n-au sprijinit activitatea culturală a orașului. 
Deși in fabricile din Botoșani există tineri mun
citori cu aptitudini reale pentru scris, deși în 
cadrul brigăzilor artistice s-au remarcat atîția 
tineri înzestrați, ei n-au fost stimulați să parti
cipe la ședințele cenaclului literar. Prezența tine
rilor muncitori înzestrați ar fi adus o mare con
tribuție la îmbunătățirea muncii cenaclului, la rea
lizarea unor producții literare izvorite nemijlocit 
din realitatea construcției socialiste. Ei ar fi reușit 
să-i antreneze și pe ceilalți tineri in mijlocul vieții 
adevărate, ar fi dat un ajutor substanțial la clari
ficarea lor ideologică.

Unul din tinerii care dovedește unele aptitudini 
și care, numai dacă se va clarifica din punct de 
vedere ideologic va putea realiza lucrări pu
blicabile, e Ion Crînguleanu. Tînărui înce
pător în ale poeziei, n-a fost suficient ajutat 
să se lămurească politic și ideologic. Fiind socotit 
„steaua cenaclului" a fost scutit, pe baza acestor 
considerente, de o critică principială, tovărășească. 
Tovarășii cred că stima pentru talent se mani
festă prin îndulcirea criticii. In versurile sale se 
mai află încă serioase influențe 
în versurile care se vor actuale 
sînt foarte vizibile. Tinărul poet 
„Drumeție" în caret după cîteva 
chiate și confuze, ne anunța că 
apropia de popor. Membrii cenaclului erau feri
ciți și sincer emoționați : „Crînguleanu s-a apro
piat de popor". In această poezie impregnată de 
misticism poetul e departe de viață, de metoda rea
lismului socialist.

Atașamentul față de cauza construcției socialiste 
nu se manifestă prin declarații, ci prin fapte, prin 
lucrări literare străbătute de patosul construcției 
socialiste. în poezia „Drumeție" intîlnim fel de fel 
de peisaje, lumini și îhtîmplări, numai munca pen
tru construirea socialismului n-o întîinim. Por
nind la drum, poetul s-a lăsat ispitit de tot felul 
de peisaje și a uitat de munca de fiecare 
zi a celor care făuresc o nouă orînduire, 
orînduirea socialistă. De altfel, în această poezie 
ca și în alte poezii ale acestui începător se resimt 
vizibile influențe ale poeziei decadente. Desigur 
la început de drum un poet încă nu este el însuși, 
mai este încă influențat de alți creatori. Dacă la 
început de drum tinărul poet e influențat de poeți 
reyoluționari ca Maiakovski, Atyla, Aragon, Be- 
niuc, e foarte bine. De la ei va învăța patosul 
dăruirii comuniste, pe măsura maturizării sale 
poetice el va cînta adevărurile socialiste cu pro
priul lui glas și temperament.

Lipsa de nivel politic, de înțelegere marxistă 
a fenomenelor pe care le scriu îi duc pe mulți 
începători la greșeli dintre cele mai grave.^ In
tr-o povestire a lui Popa Vasile, nu lipsită de 
anumite calități, autorul dovedește că nu a reușit 
să înțeleagă problemele ceie mai importante. 
Lupta comuniștilor pentru eliberarea poporului 
muncitor de sub tirania moșieriior și fabrican
ților e prezentată în povestirea sa foarte confuz

orașului.

mistice și chiar 
aceste influențe 

a citit o poezie 
versuri întorto- 
în sfîrșît se va

te

flutură steaguri de preț, 
vișinii, 

țară, 
lungul, 
latul, 

și se aprinde de

pentru poporul asuprit este subli
niată în poemele „Decretul numă
rul 1” și „Decret asupra pămiu- 
tului”, luptele energice din timpul 
războiului civil împotriva albilor 
și a intervenționiștilor străini silit 
descrise în „Cîntece” și „Alego
rie”. In aceste poeme,' Al. Andri
țoiu nu se avintă în abstracțiuni 
L ' . ' ____X___ :___ .*
crete, reușind să creeze ’ 
limpezi, convingătoare, de 
tă vibrație lirică. Alteori 
cînd genei alizările pe care 
ționează să le facă nu sînt 
nute de aspecte concrete ale ___
tații, poetul alunecă în discursi
vitate și retorism. In poemul 
„Mișcarea”, de pildă, vrînd să su
gereze începutul tumultului revo
luționar și al uriașelor, transfor
mări sociale, autorul se pierde în 
abstracțiuni, apeiează la elemente 
vagi cu o scăzută putere 
ționate.

Al. Andrițoiu este un poet în 
zestrat cu multă sensibilitate, dis- 
punînd de reale resurse artist'ce, 
putînd realiza, cu ajutorul meta
forei, imagini pline de prospeți
me și finețe poetică. Aceste cali
tăți și le dovedește mai ales în 
conturarea profilului moral al co
muniștilor, al înfăptuitorilor Revo. 
luției, în poeme ca „A venit Le.

goale, ci operează cu elemente con
versuri 

boga- 
însă, 

inten- 
susți- 
reali-

de emo-

prin 
de-a 
de-a

purpură 
tînăra 

putea”.
stea.

Fără sînge nu se
Acest poem, penultimul din ci

clu, vine ca o concluzie generali
zatoare. Intr-adevăr, fără jertfe nu 
ar fi fost posibilă grandioasa vic
torie a Marii Revoluții. Prin a- 
ceste jertfe s-au deschis „porțile 
de aur” ale omenirii, cum spune 
poetul în finalul volumului:

„Vi-s larg deschise porțile
de aur, 

Ga două mîini de aur primitoare 
Intrați, intrați pe porțile

de aur. 
Biruitoare inimi proletare”.
In ansamblul liricii noastre ac

tuale, noul volum de versuri al 
lui Al. Andrițoiu se înscrie prin
tre lucrările de cerlă și autenti
că valoare. Poetul a reușit să 
creeze versuri cu un profund con
ținut de Idei, cu înalte semnifica
ții social.umane, pătrunse de au
tentic spirit de partid, pline de 
forță emoțională, prin situarea sa 
activă în mijlocul marilor proble
me ale epocii noastre, prin conto
pirea sa cu viața și năzuințele 
poporului.

TEODOR V1RGOLIC1

și încâlcit, ca un fel de luptă a 
binelui contra răului, în general, 
ca un fel de acțiune filantropica 
pentru ajutorarea celor săraci. 
Necunoașterea vieții și a fenome
nelor de viață il fac pe autor să 
prezinte pe comuniști, oamenii cei 
mai înaintați ai epocii noastre in 
chip deformat și schematic.

Am ascultat la o ședință a ce
naclului o schiță satirică a tînă- 
rului elev. B. Petros. Schița avea 
meritul de a se ocupa de proble
me ale muncii de educație a tine
retului, criticind pe cei care-și iro
sesc timpul, nu se dedică Învăță
turii. Schița dovedea realele ap
titudini de autor satiric ale auto-

») Al. Andrițoiu: „Porțile de

Scenă din piesa „Ultimul tren" de E. Mirea și G. Kovacs cu care își va deschide stagiunea 
„Teatrul Tineretului**

Scenă din actul II al operei „Oedip“ de George Enescu.

SE ANUNJA

O boțyată stagiune 
TEAT KALA

Z Stagiunea teatrală din acest 
&an se anunță deosebit de bo- 
jpgată și interesantă. Teatrele își 
Q vor deschide stagiunea cu pie- 
Jț.se originale inspirate din ac- 
/ttualitatea construcției socialiste, 
n Noua stagiune va prilejui, c.
5 de obicei, cîteva noi debuturi:

Publicistul Victor Bîrlădeanu 
%va debuta la Teatrul Munici- 

. y pal cu „Dansatoarea, gangste
rul și necunoscutul" piesă în 
care supune unei aspre con
damnări morala lumii capita
liste. Teatrul Tineretului își 
va deschide stagiunea cu piesa 
„Ultimul tren" de E. Mirea 
și G. Kovacs, iar Teatrul C.F.R. 
„Ciulești" anunță debutul în ca- 

. litate de autor dramatic al tină- 
rului actor Ernest Maftei cu 
o piesă inspirată din munca ță
ranilor muncitori pentru făuri
rea unei gospodării colective.

Teatrul Național „I, L. Ca- 
rdgiale" va întreprinde un tur
neu la Moscova cu piesele 
„Anii negri" (noua versiune a 
piesei „Pentru fericirea po
porului") de Aurel Baranga și 
N. Moraru, „Steaua fără nu
me", „O scrisoare pierdută", 
„Revizorul" și „Bădăranii".

Dramaturgia sovietică va fi 
prezentă pe scenele noastre 
cu piesele „Zilele familiei Tur
bin" de N. Bulgakov, „De ce 
zîmbesc stelele" de A. Kornei- 
ciuk, alături de „Tragedia opti
mistă", „Uraganul", „Ploșni
ța", „Invazia" etc.

Marele dramaturg german

Berthold Brecht va fi prezent ț 
prin două din cele mai impor- ț 
tante lucrări ale sale : „Matter * 
Courage" și „Teroarea și mize- J 
ria celui de al Ill-lea Reich". 'ț 
Tot în această stagiune vom * 
vedea piesa cehoslovacă „Eu i
nu sînt el" de Pasek și Spacil, 
cea bulgară „Mina de aur" de * 
Kostov, precum și „Ciu-Yuan" J 
datorită cunoscutului poet și / 
dramaturg chinez Go Mo Jo, 
Nazim Hikmet va fi prezent J 
cu două piese „Legenda iubi- J 
fii" și „Orologiul din Praga". <

Ca întotdeauna clasicii dra- «c 
maturgiei se vor afla la loc de S 
cinste. Pe scena celor 36 de 
teatre vor fi prezenți Escliil, 5 
Sofocle, Racine, Goldoni, Mo- 
liere, Shakespeare, Ostrovski, 
Tolstoi, Gehov, Gorki.

Stagiunea teatrală se anunță 
deci deosebit de bogată și de 
variată. Tinerii spectatori sînt 
dornici să vadă mai multe piese 
legate de actualitatea construc
ției socialiste. Cele mai multe 
dintre teatre lucrează cu autorii 
dramatici în vederea perfecțio
nării unor piese și îmbogățirii 
repertoriului cu piese inspirate 
din realitatea imediată a con
strucției socialiste. Teatrele tre
buie să vegheze ca aceste pro
iecte să prindă viață; tinerii 
spectatori așteaptă ca tot mai 
multe piese închinate omului 
nou care făurește socialismul 
să vadă lumina rampei.

M. P.



Pe urmele materialelor publicate Aniversarea împlinirii a 10 ani

Reuniunile tovărășești sâ fie un mijloc de la reforma invățămîntului

de educare comunistă
A TINERETULUI

/ In ansamblul manifestărilor 
y destinate tineretului un loc 
5 important îl ocupă reuniunile 
/ de d.ans de la slîrșit de săp- 

tămînă. In Capitală sînt orga
nizate în special sîmbăta și 
duminica nenumărate asemenea 
reuniuni tovărășești care au 
în general un caracter educa
tiv, contribuind la educarea 
comunistă a tineretului și ofe- 
rindu-i totodată prilejui unei 
recreieri după o săptămînă de 
muncă.

Există însă cazuri cînd va
loarea educativă a acestor 
reuniuni este neglijată, cînd 
lucrurile sînt lăsate la voia în
tîmplării. cînd reuniunea se 
rezumă, la dans. Intr-un ase
menea caz este evident că or
ganizatorii au o singură grijă : 
să încaseze contravaloarea bi
letelor. Ziarul nostru n sezisat 
în urmă cu cîteva săptămini 
intr-un articol, situația existen
tă la unele din aceste reuniuni 
în care este comercializată pur 
și simplu distracția tineretului. 
Am socotit util să vedem ce 
efect a avut critica noastră re
venind prin locurile despre 
care am scris atunci. Din pă
cate, cei criticați nu au privit 
de pe poziția cea mai sănătoa
să crit'cile aduse, fapt care ne 
obligă să revenim asupra lor. 
Este vorba mai întil despre Ca
sa de cultură a Sfatului popu
lar raional „Gheorghe Gheor- 
gluu-Dej“ din bulevardul Dini- 
cu Goiescu nr. 43 unde au loc 
reuniuni în zilele de joi. stm. 
bătă și duminică. Există aici 
o categoric de „obisnuiți ai 
casei" ale căror manifestări co. 
regrafice atentează flagrant la 
bunul simț. Cît privește con-

I

i

ținutul reuniunilor, grija pen
tru educația tinerilor ce vin 
aici, acestea lipsesc din preo
cupările organizatorilor. E 
drept, în răstimpul care a tre
cut de la apariția reportajului 
nostru, după cum am fost in
formați, vechea conducere a 
casei de cultură a fost Schim
bată. fiind numită o conducere 
nouă. Această măsură admi
nistrativă nu s-a dovedit însă 
în măsură să rezolve atmosfe
ra nesănătoasă existentă în 
prezent la aceste reuniuni de 
dans. Ce părere are despre va
loarea educativă a acestor re
uniuni .actualul director, tova
rășul Cioran și tovarășa Ana 
Burduja șefa secțiunii cultura
le a sfatului popular raional? 
In mod normai era de așteptat 
și de dorit ca schimbarea con
ducerii casei de cultură să a- 
tragă după sine și o schimba
re radicală în atmosfera exis
tentă aici. Din păcate aceasta 
nu s-a vădit. Orchestra conti
nuă să cînte muzică decaden
tă, diverși indivizi se maimu
țăresc, un program artistic e- 
ducatfv lipsește. In aceste 
condiții repetăm legitima în
trebare : care este adevăratul 
scop ei acestor reuniuni Nu
mai Și numai dorința de a 
strînge fonduri ?

Cam aceeași situație o oferă 
și ringul de dans de la capă
tul căii Victoriei. Acum cîtva 
timp a fost organizată aici O 
reuniune de către Sf.atul popu
lar al raionului „V. I. Lenin" 
(deci — în raport cu reporta
jul nostru s-au schimbat Or
ganizatorii). Dar numai atît, 
căci am constatat că această

Cum sînt educați ț 
tinertă mineri 
în smritul conștiinței de ciasăf/

grădină se dovedește dm nou 
a fi locul de tnttlnire ai unor 
„pierde-vară". care după ce-și 
fac incursiunile pe bulevarde 
vin aici să-și manifeste velei
tățile coregrafice executînd „fi
guri" care nu au nici o con
tingență cu dansul. Se impune 
și aici aceeași întrebare : care 
a fost scopul acestei manifes
tări organizate prin „grija" 
secțiunii culturale a sfatului 
popular al raionului „V.I. Le
nin" ? In ce măsură s-a preo
cupat secția culturală a sfatu
lui popular raional (șeful sec
ției — Andrei Barta) de felul 
cum s-a desfășurat reuniunea 
amintită mai sus. Și aici lip
sește un program artistic e- 
ducativ, iar repertoriul orches
trei încurajează scălâmbăielile 
unor indivizi înapoiați. Pînă 
cînd își vor permite anumiți 
tovarăși din secțiunile cultu
rale ale sfaturilor populare să 
manifeste desconsiderare față 
de sezisările presei, să orga
nizeze reuniuni care sînt în 
flagrantă contradicție cu cele 
mai elementare norme ale e- 
duoației comuniste ?

In general, deci se remarcă 
că în cazurile citate situația 
a rămas neschimbată. In aces
te condiții cerem tragerea la 
răspundere a celor ce tolerea
ză continuarea unor asemenea 
stări de lucruri.

In general, reuniunile tovă
rășești urmate de dans consti
tuie una d'n manifestările cul
turale agreate de tineret și 
care atrag pe cei dornici de a 
petrece cîteva ore. Unii orga
nizatori de astfel de reuniuni 
dovedesc însă o totală lipsă de 
răspundere în organizarea lor 
considerînd că printr-o orches
tră (adesea cu un repertoriu 
inundat de producții decaden
te), au rezolvat problema. De 
educarea comunistă a ti
nerilor ce vin la asemenea 
reuniuni, din păcate, și unii 
din cei ce pregătesc programe 
artistice dinaintea dansului 
dovedesc lipsă de grijă rezu- 
mîndu-se, în ce! mai fericit 
caz. la 2—3 soliști oare în cî
teva minute epuizează un re
pertoriu anemic S-ar putea 
organiza concursuri — ghici-

Anul acesta se împlinesc 10 ani 
de la punerea în aplicare a legii 
pentru reforma invățămîntului.

Potrivit unei hotărîri « Consi
liului de Miniștri al R.P. Romine, 
acest eveniment va fi aniversat in 
perioada 15 septembrie—15 octom
brie 1958. M

Pentru organizarea aniversării 
se instituie un comitet sub preșe
dinția ministrului Invățămîntului 
și Culturii.

Hotărîrea Consiliului de Mi-

niștri prevede măsurile pe care 
trebuie să le ia Ministerul învăță- 
mintului și Culturii și Comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
regionale și al Capitalei.

Astfel in toate unitățile de în- 
vățămînt și de educație vor fi or
ganizate serbări, conferințe, com
petiții sportive etc. In Capitală și 
in centrele regionale vor avea loc 
ședințe festive, iar la căminele cul
turale și casele de cultură mani
festări culturale etc. n

Prințesa Rajkumari Amrit Kaur, președinta 
Crucii Roșii a Republicii India, 

a părăsit Capitala
a părăsit Ca-

/
/
I

I

Vineri dimineața
pitala prințesa Rajkumari Amrit 
Kaur, președinta Crucii Roșii a 
Republicii India, vicepreședintă a 
Ligii Societăților de Cruce Roșie 
care a făcut o vizită în țara noa
stră la invitația C.C. al Crucii 
Roșii a R. P. Romîne.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, prințesa Rajkumari Amrit 
Kaur a fost condusă de dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, dr. Oc
tavian Belea, președintele Crucii 
Roșii a R. P. Romîne, Aura Me- 
saroș, dr. Florica Bagdasar și 
general locotenent în rezervă 
Radu Rusescu, vicepreședinți ai 
Crucii Roșii, de membri ai Comi
tetului executiv și activiști ai Cru
cii Roșii.

înainte de a părăsi Capitala, 
într-o convorbire cu reprezentanți 
ai presei, prințesa Rajkumari Am
rit Kaur a declarat ■

Vizita mea în țara dumneavoa
stră a fost foarte 
că nu am putut 
Mi-am putut da 
succesele pe care

scurtă și regret 
sta mai mult, 
seama insă de 
le-a înregistrat

13 SEPTEMBRIE —
Ziua pompierilor din R. P. R.

4 Q septembrie. 
1_£) furtunosul

Romînia în ultimii ani. Am văzut 
însuflețirea cu 
mîn muncește 
patriei sale.

Oaspetele a 
putut convinge 
tate pe care o 
Roșie a R. P. Romine atît 
șe și in centrele populate, cît și 
în satele cele mai îndepărtate.

Cred că organizațiile de Cruce 
Roșie au un rol însemnat în a- 
părarea 
d-sa.

Intre 
șie din 
mare prietenie și cred că această 
prietenie ar putea fi întărită mai 
mult prin schimburi de vizite.

Nimic nu mi-ar face plăcere 
mai mare decît să mai reviu în 
țara dumneavoastră unde m-am 
bucurat de o primire foarte căldu
roasă. Sper de asemenea că vom 
putea întîmpina și noi pe membri 
ai Crucii Roșii și lumii medicale 
ramîne și să le oferim aceeași' 
caldă primire.

(Urmare din pag. l-a) 

selor pe care le obțin zi de zi în 
munca lor, unii dintre tinerii nou 
veniți in Valea Jiului, au fost de 
curînd primiți in rindurile candi- 
daților de partid.

Paralel cit cunoașterea trecutu
lui de luptă al Văii Jiului organi
zația U.T.M. s-a preocupat de 
creșterea continuă a nivelului po
litic al tinerilor mineri pentru a în
țelege mai clar politica partidului 
nostru, pentru a ințelege rolul pe 
care-l au ei in aplicarea în viața 
a acestei politici. Formele princi
pale folosite in această direcție au 
fost: învățămintul politic și in
formările politice. In cercurile de 
învățămînt politic au fost cuprinși 
toii utemiștii și o mare parte dm 
tineri. Cei ce aveau cunoștințe mai 
multe au fost încadrați in formele 
de uivățăinint politic ale organiza
ției de partid. Trebuie subliniat 
în afara lecțiilor predate — 
care s-a analizat întotdeauna 
modul cum sint aplicate cele 
vățate în munca de fiecare zi 
propagandiști ca Alexandru Waum, 
Ion Iordan, Elisabeta Stan au dis
cutat cu cursanții despre impor
tanța înaltei calități de membru de 
partid. Datorită preocupării .or, 
utemiști ca Gheorghe Rusu, A- 
lexandru Urzică, Nicolae Moraru și 
alții au reușit să înțeleagă mii 
bine sarcinile înalte ce stau în 
fața unui candidat de partid, lu
cru ce s-a observat la adunările 
generale ale organizației de partid 
care au confirmat intrarea lor în 
rindurile candidaților de partid.

Activitatea intensă și minuțioa
să pe care a dus-o organizația 
U.T.M. a minei Vulcan, sub îndru
marea și cu sprijinul activ al or
ganizației de partid, a dus la creș
terea unui tineret conștient de me
nirea sa. De aici, partidul a ales 
pe cei mai buni, pe muncitorii cei 
mai înaintați, fruntași în produc
ție și cu o înaltă conștiință mun
citorească, tineri care își mani
festă prin munca și activitatea de 
fiecare zi atașamentul lor față de 
cauza partidului, și i-a primit in 
rindurile candidaților de partid.

Candidați de partid găsim astăzi 
la Vulcan în fruntea întrecerii 
pentru a da patriei tot mai mult 
cărbune Tineretul și-a asumat 
răspândirea majorității sectoare
lor principale ale minei care au 
devenit acum sectoare de tineret. 
Și succesele lor sînt grăitoare. In 
luna august minerii sectoarelor

că 
in
Și 

in-

1, 3 și 4 — sectoare de tineret —y 
au extras peste planul lunar 1.758/ 
tone de cărbune cocsificabil și y 
energetic. In brigăzile fruntașe lu-y 
crează mulți candidați de partid/ 
tineri. Astfel, in brigada comunis-y 
(ului Csiki Enteric lucrează can-/ 
didații de partid Radu Constantin,/ 
Ion Dobrișan, iar in brigada co-Z 
munistului Boyte Pavel candidați, y 
de partid Livius Getner, Balaș £ 
Szabo, Iosif Gal și alții.

Creșterea nivelului politic 
masei de utemiști a dus nu 
mai la dezvoltarea simțului 
răspundere față de munca — _ 

au deve-Z

4nu«£

lor/
productivă. Utemiștii 
nit i „ . ‘ „
rile ce se mai manifestă, 
miștii de la mina Vulcan n-au pu
tut sta pasivi — de pildă — față 
de actele huliganice săvirșite de 
tinărul Vasile Negrescu. Intr-o a- 
dunare generală U.T.M. ei au 
discutat acest caz, considerindu-l 
ca o comportare nedemnă pentru 
— măsu-

asetne- 
partid 

atitudine 
în adunările generale și au criti
cat pe unii tineri pentru neinde- 
plinirea planului de producție, 
pentru lipsuri nemotivate sau în- 
tirzieri de la șut. Spirit combativ 
au dovedit candidații de partid 
Ion Sava de la sectorul 3, Ion 
Pardoș și Alexandru Urzică de la 
sectorul 5, Aurel Pietroiu, Con
stantin Vele și losif Nițulescu de 
la sectorul 4, Mocuța Teodor de 
la sectorul 8 și mulți alții.

Preocuparea față de creșterea 
nivelului politic al masei de ute
miști, dezvoltarea simțului lor de 
răspundere față de muncă și al 
intransigenței revoluționare față 
de lipsuri, au fost condițiile care 
au făcut posibilă intrarea in rin- 
dul candidaților de partid a 152 
dintre cei mai buni utemiști. In 
organizația de partid a sectorului 
5 de tineret au fost primiți în rîn- 
durile candidaților de partid toți 
utemiștii muncitori ce au virsta 
peste 18 ani. Această organizație a 
primit 41 candidați de partid. La 
sectoarele 3 și 4 — sectoare de 
tineret — situația este aproape 
asemănătoare. Acesta este un me
rit și al organizației U.T.M. de la 
mina Vulcan. De altfel, pentru 
întreaga ei activitate, organizația 
U.T.M. de ta mină este astăzi de
ținătoare a două drapele: organi
zație fruntașă pe raionul Petro
șani și fruntașă pe regiune.

ț toare, ar nutea fi solicitate e- 
i chipe artistice din întreprinderi 
/ (sînt sute de astfel de forma- 

ții în București) care pot oferi 
programe frumoase, variate și 
instructive.

Comitetele raionale U.T.M. și 
sfaturile populare raionale au 
datoria- să urmărească cu gri
jă felul în care se desfășoară 
astfel de reuniuni, să manifes
te o mai mare exigență fată 
de ele Conștiente de însemnă
tatea politică a acestor mani
festări, să se pună capăt atitu
dinii de gură-cască a celor ce 
admit continuarea practicilor, 
de-acum demascate, în organi 
zarea reuniunilor dansante. 
Distracții’e tineretului nu tre
buie privite izolat. în sine, ci 
ca o problemă a educării comu
niste a tineretului.

fntransigenți 'față de lipsu- .SXXXSXXXXXSXSXXXXXSSV
Ute-

un utemist și au adoptat 
rile corespunzătoare. De 
nea, multi candidați de 
și utemiști au luat
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In acțiune

4 Q septembrie. Ziua aceasta a 
LO furtunosului 1848 s-a în

crustat adînc în inima po
porului nostru fiindcă ea păstrea
ză mereu vie amintirea uneii înăl
țătoare pilde de dragoste de pa
trie, de vitejie și eroism. Se 
împlinesc astăzi 110 ani de la 
neuitata bătălie din Dealul Spirii, 
cind, roata de pompieri coman
dată de ofițerul patriot Paul Ză
gănescu a înfruntat cu neînfri
care puhoiul trufașilor cotropitori 
otomani, înscriind astfel o pagi
nă glorioasă și plină de lumină 
in cartea de aur a istorie patriei 
noastre.

Era la începutul lui septembrie 
1848. Turbînd de ură împotriva 
maselor populare care sub stea
gul revoluției se ridicaseră la 
luptă împotriva nedreptei orîn- 
duiri, boierimea reacționară din 
Țara Romînească înspăimîntată 
de moarte, nu pregetă să cheme 
intr-ajutor, intru ocrotirea privi
legiilor ei de clasă și sugrumarea 
revoluției, oștite turcești. Astfel 
la apelul perfid al boierimii, o 
numeroasă oștire otomană, înar
mată pînă în dinți, năvălește în 
Țara Romînească. Acest act mîr- 
șav face să clocotească de mînie 
și revoltă inimile celor ce luptau 
pentru libertate, în rindurile că
rora se aflau și tinerii ostași și 
ofițeri din roata de pompieri. Un 
incident provocat de turci a fost 
de ajuns pentru ca ura cumplită 
ce mocnea ca un foc în inimile 
pompierilor să erupă cu tăria 
unui vulcan. Militarii patrioți de 
sub comanda lui Paul Zăgănescu 
au pus mîna pe arme. Cu un cu
raj fără seamăn mica și eroica 
roată de pompieri sprijinită de 
masele populare s-a prins într-o 
luptă inegală pe viață și pe 
moarte, împușcînd sute de spahii 
și ieniceri.

. In ciuda persecuțiilor și umi
lințelor la care au fost supuși în 
timpul trecutelor regimuri, mili
tarii pompieri au purtat an de an, 
pe culmi tot mai înalte făclia 

(Agerpres) 1 luminoaselor tradiții ale glorioa-

care poporul ro- 
pentru înflorirea

subliniat 
de bogata 

desfășoară

că s-a 
activi- 

Crucea 
la ora-

păcii mondiale — a spus

Societățile de Cruce Ro- 
India și Romînia există o

de sub co- 
Zăgănescu. 
pildele de

PREȚUL DE COST
AL CONSTRUCȚIILOR
POATE FI R EDUS

Produsele întreprinderii „E-țJ 
lectromotor" din Timișoara — / 
motoare electrice, ventilatoare/ 
de mină, bunuri de larg con-S 
:sum ca de exemplu mașini e-/ 
lectrice de călcat, reșeuri și al-/ 

Tele — sînt cunoscute și apre-y 
xiate nu numai în țară ci și 5 
■peste hotare, în R.D. Germană,/ 
Trăk, Republica Arabă Unită,y 
;unde sînt exportate. /

In fotografie utemistul Ma-/ 
>ței Kropfeld, fruntaș pe secție,y 

Jîn timpul lucrului. /

I

(Urmare din pag. l-a)

»e1.FJE.T.-ului, rar transportul 
face cu trenul. Economiile lunare 
înregistrate la transportul materia
lelor se cifrează la suma de 6.000 
lei.

Inginerul Andrei Erdely a venit 
cu ideea construirii unui mecanism 
de descărcare a cimentului din va
goane. In gara Onești funcțio
nează acum acest mecanism. Urmă
rile sini reducerea pierderilor ad
misibile de ciment eu 4 la sută, 
reducerea timpului de descărcare a 
cimentului din vagoane cu 50 la 
sută. ■

Cînd își face loc risipa
Șantierul de construcții al lo

cuințelor de la Onești a obținut 
succese destul de importante în 
lupta pentru reducerea prețului 
de cost al lucrărilor. Realizările ar 
fi fost însă în mod incontestabil 
mult mai mari, dacă s-ar fi pus 
friu risipei și mai ales lipsei de 
grijă in manipularea materialelor. 
La cvartalul nr. 3, în sectoarele 
maiștrilor Gheorghe Vîjîitic și 
Mircea Economu există o condam
nabilă lipsă de grijă față de că
rămidă. Indicația dată ca aceasta 
să fie așezată în pachete și stive 
nu este respectată de către maiștrii 
respectivi. Cărămida este pur și 
simplu aruncată î»n grămezi, la 
voia întâmplării. Unde duce lipsa 
de grijă față de așezarea cărămi
zilor și descărcarea lor din ma
șini ? în primul rîud multe cără
mizi se sparg. în al doilea rind 
dezordinea prilejuiește pierderea 
unei părți din cărămizi și chiar 
furtul. Pentru a preîntâmpina a- 
cest pericol, cei doi maiștri cer 
cu insistență... dublarea pazei. Ce 
e necesar să se facă în realitate ? 
Cărămida să fie așezată în pachete 
sau în stive la locurile indicate. 
In acest fel există în permanență 
evidența cărămizilor și totodată 
este asigurată, paza. Fluturind 
mult combătută afirmație — că 
șantierul nu poate să fie „farma
cie** — maiștrii Economu și Vijiiac 
încurajează în realitate dezordi
nea, care are ca urmare distruge
rea și furtul de materiale.

Tendințe de risipă există și la

cvartalul nr. 1 Cimentul se trans
portă în căruțe și pentru că pe 
coșul acestora nu se pune prelată 
sau tablă, cimentul se scurge prin
tre scinduri. In unele locuri scin- 
durile demontate de la cofraje 
sânt acoperite de pămînt și mo
loz, fapt care duce la degradarea 
lor.

Asemenea situații 
dăinui. Se 
materialele nu sint așezate cu 
grijă, la locuri stabilite, ploaia va 
produce mari pagube. Or aseme
nea neajuns trebuie preintimpinat 
din vreme. Conducerea șantie
rului are datoria să înțeleagă că 
situații de felul celor enumerate 
mai sus, nu fac altceva, decît să 
îngreuneze lupta întregului colec
tiv pentru atingerea scopului 
pus : construirea de locuințe 
mai ieftine.

nu mai pot 
apropie toamna. Dacă 

nu sînt așezate

In amorțeală

pro- 
cil

deSint mulți tineri pe șantierul 
la Onești. Dorința marii lor ma
jorități e să pună toate forțele in 
lupta pentru reducerea prețului de 
cost al constucției de locuințe. 
Sint nenumărate exemple de ti
neri care la locurile lor de mun
că drămuiesc fiecare gram de ci
ment și vopsea, au grijă de că
rămizi și cherestea, sint exemplu 
in gospodărirea judicioasă a ma
terialelor de construcții. Printre 
aceștia sint și tinerii vopsitori con
duși de Dumitru Scurtu. Pe luna 
august ei au economisit 6 kg. de 

vedere can- 
mare, dar 
vopsi 17 

pentru uși și

vopsea. La prima 
litatea nu pare prea 
aceste 6 kg. se pot 
pătrați de lemnărie 
ferestre.

Lupta tinerilor pentru economii, 
pentru combaterea risipei se des
fășoară însă neorganizat. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. nu a 
întreprins nici o acțiune concretă 
in. vederea antrenării tineretului in 
lupta de economisire a materiale
lor de construcții. Nici in ceea ce 
privește crearea in rîndul tinere
tului a unei opinii combative, pu
ternice, împotriva risipei nu s-a 
făcut aproape nimic. Datorită aces
tui fapt, zeci de tineri, zeci de u- 
temiști trec nepăsători pe lingă 
cei care manipulează necorespun-

cu
rn.

zător cărămizile, risipesc cimen
tul, lasă să se strice cheresteaua. 
Ar fi trebuit pregătită o adunare 
generală 
tinerilor 
răș din 
tinerilor
țului de cost, despre ce pot face ei 
in mod practic pe șantier.

in prezent secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M. nu 
știe cite brigăzi de tineret are pe 
șantier. De îndrumarea și controlul 
lor nici vorbă. Sint aici numeroase 
colective de tineri, unde situația 
cere și unde posibilitățile permit 
să se organizeze brigăzi de tine
ret. Tencuitorii din echipa ute- 
mistului Niculiae Kișfaladi, con
structorii de schele conduși de ti- 
nărui Dumitru Toma și multi al
ții ar putea munci mult mai spor
nic, ar avea mai multă grijă față 
de materiale, dacă ar fi constituiți 
in brigăzi de tineret.

Pe șantier există un post ute
mist de control. Există numai pe 
hirtie pentru că de fapt nu și-a fă 
cut prin nimic simțită prezența. 
Postul utemist de control avea da
toria să fie primul care să ia a- 
titudine față de felul in care se lu
crează cu cărămida la cvartalul nr. 
3. El aVea datoria să fie primul 
care să se ridice împotriva risi
pei de ciment la transportul cu că- 
rufele. Dar n-a făcut-o. Acea' 
sta se datorește faptului că nici co
mitetul U.T.M. nu i-a îndrumat 
și controlat pe membrii postului 
utemist de control.

Comitetul U.T.M. de pe șantie
rul de construcții de locuințe din 
Onești trebuie să iasă de îndată 
din pasivitatea in care se află. 
Luînd din timp cele mai potrivite 
măsuri pentru organizarea muncii 
tineretului, va contribui din plin 
la succesul luptei dusă pe șantier 
pentru reducerea prețului de cost 
al construcțiilor. Antrenind tine
retul in primele rinduri ale lup
tei pentru economii, educindu-l in 
spiritul combativității față de ri
sipa de materiale, organizația 
U.T.M. de la Șantierul construc
țiilor de locuințe de la Onești se 
va putea mindri cu un aport în
semnat la clădirea acestei noi lo
calități a țării.

deschisă a utemiștilor și 
în cadrul căreia un tova- 
conducere să fi vorbit 
despre căile reducerii pre-

INFORMAȚII
La invitația Ministerului Sănă

tății și Prevederilor Sociale și al 
C.C. al Crucii Roșii a R.P. Ro
mîne vineri a sosit în Capitală dr. 
Petăr Kolarov, ministrul Sănătății 
Publice și Prevederilor Sociale al 
R.P. Bulgaria, președinte al Cru
cii Roșii Bulgare, care ne va vi
zita țara.

★
La invitația Combinatului si

derurgic din Hunedoara, vineri a 
sosit în țară o delegație sindicală 
din Uniunea Sovietică, în frunte 
cu D. V. Kirilin, membru al Pre
zidiului C.C. al Sindicatului 
citorilor din metalurgie 
U.R.S.S.

sei roate de pompieri 
manda căpitanului 
Neuitate vor rămîne 
eroism ale militarilor pompieri, 
credincioși patriei și poporului, 
care în războiul de la 
turi de ostașii ruși, s-au acope
rit de glorie pe cîmpul de luptă. 
Neșterse vor rămîne de asemenea 
în mintea cetățenilor Capitalei 
faptele pline de curaj ale pom
pierilor care în timpul bombarda
mentului barbar dezlănțuit de 
hitleriști, înfruntînd zi și noapte 
moartea, au luptat cu eroism îm
potriva flăcărilor. Tradiția lumi
noasă a lui 13 septembrie trăieș
te și se îmbogățește mereu mai 
ales prin faptele minunate ale 
militarilor pompieri din zilele 
noastre și ale formațiilor de pa?ă 
contra incendiilor care stau de 
veghe cu vigilență la securitatea 
proprietății socialiste a poporului 
și a bunurilor cetățenilor împotri
va flăcărilor mistuitoare. Spre 
deosebire de trecut, în anii regi
mului democrat-popular, tradiția 
luminoasă a luptătorilor din Dea
lul Spirii și munca plină de ab
negație a urmașilor lor și-a găsit 
adevărata prețuire. In semn de 
recunoaștere a meritelor dovedite 
în paza contra incendiilor și 
drept răsplată a vigilenței și cu
rajului cu care pompierii militari 
și civili își îndeplinesc înalta lor 
misiune de a păzi bunurile po
porului de furia mistuitoare a 
flăcărilor, printr-o hotărîre a Con
siliului de Miniștri al R.P.R., 13 
septembrie a fost proclamată drept 
„Ziua pompierilor din R.P.R.". 
Ca în fiecare an, sărbătorirea lui 
13 septembrie constituie pentru 
pompierii din patria noastră pri
lejul de a raporta partidului, po
porului și guvernului că și-au în
deplinit în mod exemplar misiu
nile, că au dobîndit noi izbînzi 
pe drumul pregătirii lor profesio
nale și politice. Succesele obți
nute de pompieri sînt roadele fi
rești ale grijii permanente pe care 
partidul și guvernul o acordă 
unităților de pompieri și forma
țiunilor de pază contra incendii
lor de la orașe și sate. în anii 
puterii populare, paza contra in
cendiilor — apreciată ca o im
portantă problemă de stat — re
organizată pe baze științifice, a 
fost întărită an de an. Astăzi, ca 
urmare a dezvoltării industriei 
noastre socialiste producem în 
țară mașini, utilaje și materiale 
de cea mai bună calitate, nece
sare pazei contra incendiilor. 
Succese deosebite au fost dobîn- 
dite pe linia muncii de prevenire 
a incendiilor. Datorită educării 
pompierilor în spiritul unei pro
funde dragoste față de patrie și 
popor, în conștiința celor ce stau 
de veghe împotriva flăcărilor a 
pătruns adînc ideea că paza 
contra incendiilor nu trebuie să 
se limiteze la intervențiile de 
stingere, ci meritul unităților și 
formațiilor de pază contra incen
diilor este cu atît mai mare a- 
tunci cînd previn incendiul și 
evită astfel orice fel de pagube. 
Hotărîtor în dobîndirea succese-

1877, ală-

lor este ajutorul neprețuit pe cars 
organele de partid și de stat îl 
acordă pompierilor. Sub conduce
rea și cu sprijinul organelor da 
partid și de stat, la sate și ora
șe se desfășoară o largă și rod
nică activitate de propagandă și 
agitație menită să sădească în 
conștiința fiecărui om al muncii 
înalta îndatorire patriotică de a 
lupta pentru apărarea bunurilor 
poporului împotriva incendiilor, 
Sînt grăitoare în această privin
ță următoarele cifre: aproape 
220.000 muncitori, țărani munci
tori, intelectuali, bărbați și femei, 
fac parte din formațiile de pază 
contra incendiilor, organizate în 
diferite localități, întreprinderi și 
instituții. De bună seamă că b atît 
de largă participare a oamenilor 
muncii la acțiunea de pază contra 
incendiilor este un fenomen nou, 
caracteristic și posibil numai în
tr-o țară socialistă, în care po
porul este unicul stăpîn al avu
țiilor patriei.

Educați de partid în spiritul 
dragostei înflăcărate față de paJ 

nemăr- 
spiritul 
dușma- 

se dă 
odioase

trip și a devotamentului 
ginit față de popor, în 
urii de moarte împotriva 
nului de clasă care nu 
înapoi de la cele mai _____
mijloace pentru a lovi în viața 
noastră nouă, urmînd pilda celor 
mai buni dintre ei, comuniștii, mi
litarii pompieri stau zi și noapte 
la datorie, veghind cu vigilență 
la securitatea vieții cetățenilor și 
avutului împotriva incendiilor. 
Prin fapte de înaltă bravură, 
vrednicii și vigilenții apărători ai 
bunurilor, mîlitarii-pompieri s-au 
dovedit demni urmași ai luptelor 
din Dealul Spirii. Vii vor rămî- 
ne în amintirea noastră pildele 
soldatului Ameximoaie Ilie, sol
datului fruntaș 
drei, care 
poporului 
lor tînără 
flăcările mistuitoare. Numele 
cestor doi tineri ostași patrioți 
s-au încțustat pe vecie în cartea 
de aur a istoriei, iar înalta lor 
faptă de eroism va servi drept 
pildă și îndemn pentru toți mili
tarii pompieri. Neuitate vor ră- 
mîne și acțiunile pline de un 
exemplar curaj ale utemiștilor: 
sergentul Leoveanu Gheorghe, 
soldatul-fruntaș Răduță Paul, ca
poralul Hurmuz Gheorghe și ale 
altor militari, care înfruntînd pri
mejdia flăcărilor și a dărîmături- 
lor nu au dat nici un pas îndărăt, 
îndeplinindu-și cu cinste misiunea.

La baza tuturor acestor suc
cese au stat conducerea, îndru
marea și educare de către partid 
a militarilor pompieri în spiritul 
răspunderii față de înaltele lor 
îndatoriri și legătura strînsă, in
destructibilă dintre militarii pom
pieri și oamenii muncii care par
ticipă la marea acțiune patriotică 
de pază contra incendiilor cu 
ferma convingere că și în modul 
acesta ei își aduc aportul lor la 
construirea socialismului, la îfn- 
belșugarea și înflorirea patriei.

Balticei An- 
apărînd bunurile 

și-au jertfit viața 
în înfruntarea cu

a-

Căpitan L. ZAICESCU

★
Ansamblul de cîntece și 

suri al Asociației studenților. ‘ polo
nezi, care se află în țara noastră 
la invitația Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P. Romîn.ă, a 
prezentat vineri seara, la Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" din Capitală, cel de-al 
doilea spectacol din cadrul 
lui pe care îl întreprinde 
nbaștră.

mun-

I

turneu- 
în fara.

Ar
Vineri seara a avut loc _____

trul de Vară „23 August" primul 
spectacol extraordinar prezentat în 
Capitală de Ansamblul „Tanzre- 
vue" din R.D. Germană, care se 
află în turneu în țara noastră.★

Ca și în serile anterioare, con
certul dat vineri seara de Orches
tra Simfonică Radio în seria ma
nifestărilor Festivalului internațio
nal „George Enescu" s-a bucurat 
de concursul a doi artiști de sea
mă : dirijorul Sașa Popov, artist 
al poporului din R.P. Bulgaria, și 
pianistul sovietic Iakov Zak.

★
In cursul zilei de joi au sosit 

în București în cadrul planurilor 
de muncă pentru aplicarea con
vențiilor culturale, ziariștii alba
nezi Shpressa Leka și Anastas 
Ziso, pictorii polonezi Mucharski 
Jan și Munzka Marian și directo
rul muzeelor din Ministerul Cul
turii din R. P. Ungară, Aradi 
Nora.

lln frumos succes 
al voleibaliștilor romîni 
seara a luat sfîrșlt la „Zi-

la Tea-
revelația campionatelor, corn por-

1 în ultima
Joi

mny Stadion*1 din Praga campio
natul european masculin de vo
lei. în meciul decisiv pentru de
semnarea echipei campioane, for
mația R. Cehoslovace a învins cu 
3-2 (15-7; 10-15; 15-10; 14-16 ; 
15-9) echipa Uniunii Sovietice^ In 
urma acestei victorii, echipa ceho
slovacă cîștigă pentru a treia 
oară titlul european.

In clasamentul final, echipa
R. P. Romîne a ocupat locul doi. cial Roman, 
Voleibaliștii romîni au constituit și

Turul ciclist al R.P. Romîne

tîndu-se excepțional
parte a competiției. Echipa R. P. 
Romine a obținut 5 victorii în 
turneul final asupra R. P. Unga
re, Franței, R.P.F. Iugoslavia, 
U.R.S.S. și R. P. Polone, victorii 
care i-au adus titlul de „vice- 
campioană" europeană. In de
cursul jocurilor membrii echipei 
R. P. Romîne au luptat cu multă 
însuflețire, remareîndu-se în spe- 

, Cherebețiu, Nicolau 
Rusescu.

Turul ciclist al R.P. Romine a 
continuat vineri cu desfășurarea 
etapei a Vl-a Cluj—Sibiu (168 
km.). Etapa a fost deosebit de 
rapidă și a avut ca principal ani
mator pe tînărul C. 
(Constructorul) care, i 
la ieșirea din Turda, 
unul singur peste 90 
nul a acționat energic

Slobozeanu 
evadînd de 
a rulat de 
km. Pluto- 

: și fugarul

a
Din nou cel
s-a dovedit a fi dinambvistul L. 
Zanoni care a trecut primul pe 
vîrfurile de la Feleac și Apold. 
Pe ultimii 70 km. plutonul a ru
lat compact și învingătorul a fost 
cunoscut la sprintul final unde A. 
Șelaru l-a întrecut pe purtătorul 
tricoului galben, Gabriel Moi- 
ceanu.

fost ajuns după Alba Iulia. 
mai bun cățărător



Tineretul lumii în știri si imagini

potrivă R« P. Chineze!

Și

refuză 
John 

siii în 
pragul

Opinia publică mondială cere:

ne poate 
să trecem

BRITANICE
I „PEACE NEWS"
12 (Agerpres). —

Să înceteze provocările 
agresorilor americani

A.1
Senatorul american 

H. Humphrey: Politica 
externă a S. U. A. este 

complect falimentară
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

Senatorul american Hubert Hum
phrey l-a criticat în termeni se
veri pe secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, pentru politica primejdioa
să pe care o duce în Extremul 
Orient. Această politică, a spus el, 
„este o dovadă concludentă a fap
tului că politica externă a guver
nului este complect falimentară".

„Vom avea, a spus el, același 
președinte încă doi ani, pentru că 
a fost ales pe patru am. Dar nu 
este necesar să avem același se
cretar de stat. Dacă am scăpa de 
el, am scăpa cel puțin de una din 
grijile noastrc“,

Agresorii primesc 
riposta

TAIPE 12 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că 
patru nave gomindaniste escortate 
de nave militare americane, tri
mise să întărească garnizoana go- 
înindanistă din Quernoy, au trebuit 
să facă cale întoarsă datorită ti
rului artileriei forțelor populare 
care le-a împiedicat să se apropie 
de insulă, izgonindu-le din apele 
teritoriale ale Chinei. Comunicatul 
gomindanist și american anunță 
că navele respective au trebuit să 
se înapoieze în insulele Penhu- 
ledao (Pescadores).

SĂPTAMÎNALELE
„TRIBUNE" Șl

LONDRA 1
Săptăminalul laburist „Tribune" 
cere intr-un articol redacțional 
ca guvernul englez să se izoleze 
categoric de acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Extremul Orient.

„Dacă poporul englez nu va 
lăsa să se înțeleagă absolut clar, 
scrie săptăminalul, că el 
să riște să fie exterminat, 
Foster Dulles 
orice moment 
războiului".

Răspunderea pentru această si
tuație absurdă și primejdioasă, a- 
rată „Tribune", o poartă direct 
acea politică pe care America a 
dus-o după terminarea războiului, 
față de R. P. Chineză.

Un alt săptămînal, „Peace 
News", relevă într-un articol re
dacțional că poziția agresivă a 
S.U.A. este absurdă. „Repetatele 
crize din cauza insulelor Quemoy 
și Matsu, scrie „Peace News", sînt 
o consecință directă a politicii 
impuse lumii, împotriva voinții 
sale, de politica încrezută 
egoistă a Statelor Unite".
SCRISOAREA LUI M. GREEN, 

FOST CORESPONDENT
AL ZIARELOR AMERICANE 

Șl ENGLEZE ÎN CHINA
LONDRA 12 (Agerpres). — 

Ziarul „Birmingham Post" publi
că o scrisoare a fostului corespon
dent al ziarelor americane și engle
ze în China, Mak Green, în care 
acesta arată că „a risca un război

Provocările militare
ale S. U. A. continuă

NEW YORK 12 (Agerpres). — navele naționaliștilor chinezi, care 
Corespondentul din Washington 
al ziarului „New York Times", 
Raymond, referindu-se la infor
mații provenite din partea purtă
torilor de cuvînt ai Pentagonului, 
relatează că „la cererea coman
dantului suprem al forțelor armate 
americane în Oceanul Pacific, 
miratul Felt, s-a dat ordinul 
forțele armate americane din 
ceasta regiune să fie dotate 
o cantitate suplimentară de mu
niții, inclusiv bombe". După cum 
relatează corespondentul, Felt a 
anunțat la Washington că are ne
voie de o cantitate suplimentară 
de muniții, „mai cu seamă pen
tru cele mai moderne tipuri de 
arme".

Știrea cu privire la expedierea 
de noi muniții, scrie Raymond, „a 
coincis cu declarația ministrului 
Apărării, Mc Elroy, că Statele 
Unite vor continua să escorteze

efectuează transporturi militare la 
Quemoy".

a- 
ca 
a- 
cu

★
CAIRO 12 (Agerpres). — Di

strugătorul „Hunt** al marinei a- 
mericane a trecut joi prin Cana
lul de Suez, îndreptîndu-se spre 
Extremul Orient unde se va alătu
ra flotei a 7-a a S.U.A. După tri
miterea de port-avioane și crucișă
toare, S.U.A. întăresc flota a 7-a 
și cu alte nave în cadrul acțiuni
lor de provocări armate împotriva 
R. P. Chineze.

★
TAIPE 12 (Agerpres). — La 

11 septembrie un purtător de 
cuvînt al forțelor armate ame
ricane din Taivan a anunțat că 
un număr de avioane de vînă- 
toare cu reacție au sosit în Tai
van pentru a întări escadrilele 
americane care se găseau deja 
în Taivan.

mondial de dragul apărării rămă
șițelor zdrobite ale naționaliștilor 
chinezi și regimului ciankaișist 
trădător ar fi nu numai stupid 
dar și tragic. Aceasta ar însemna 
de fapt una din cele mai mari cri
me din istorie".

Green subliniază că ciankai- 
șiștii mai există numai datorită 
sprijinului Statelor Unite, oferit 
„de fapt pe seama contribuabilului 
american".

A justifica acest ajutor prin 
aceea „că este în joc prestigiul 
Americii este pur și simplu o ab
surditate. Nu există nici' cea mai 
infimă speranță că Cian Kai-și, 
împreună cu detașamentul său 
slăbănog, — scrie în continuare 
Green — se vor putea întoarce 
pe continent".

Autorul își încheie scrisoarea 
adresînd Statelor Unite chemarea 
de a recunoaște guvernul Republi
cii Populare Chineze și de a res
tabili drepturile legitime, ale R.P. 
Chineze la O.N.U.

ZIARUL 
„STOCKHOLM TIDNIGEN"

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Ziarul suedez „Stockholm Tidni- 
gen“ condamnă într-un articol re
dacțional provocările militare a- 
mericane împotriva Chinei. Ziarul 
subliniază că majoritatea opiniei 
publice din Europa occidentală nu 
sprijină acțiunile S.U.A. în Extre
mul Orient ți scoate în evidență 
că actualele acțiuni americane sint 
ți mai nejustificate decît interven
ția anglo-franceză în Suez.

ZIARUL „LIBRE BELGIQUE"
BRUXELLES 12 (Agerpres). — 

Ziarul catolic „Libre Belgique" 
din 11 septembrie a publicat ar
ticolul „Jocul periculos din strîm- 
toarea Taivanului" cu subtitlul : 
„Incăpățînarea americanilor va 
duce S.U.A. în impas" semnat de 
corespondentul său din America. 
Corespondentul critică intențiile 
americanilor de a menține prin 
orice mijloace „guvernul" mario
netă al lui Cian Kai-și și caracte
rizează ca fiind „nerealistă" po
ziția S.U.A. față de Republica 
Populară Chineză, precum și re
fuzul lor de a recunoaște guver-

Directivele C. 0.
al P. C. Chinez

PEKIN 12 (Agerpres). China 
Nouă anunță că C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez a dat publi
cității directivele cu privire la a- 
rătura adîncă și la îmbunătățirile 
funciare, cu privire la desfășura
rea la sate a mișcării pentru edu
cația socialistă și comunistă în iar
na care vine și în primăvara anu
lui viitor ; cu privire la lucrările 
în domeniul economiei apelor ; cu 
privire la problema îngrășăminte
lor și cele privitoare la continuarea 
campaniei pentru înlăturarea de
finitivă a „celor patru rele".

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez a hotărît ca în 
iarna care vine și în primăvara 
anului viitor să se desfășoare pre
tutindeni la sate mișcarea pentru 
educarea socialistă și comunistă a 
țăranilor.

C.C. al P.C. Chinez arată că în 
cadrul acestei mișcări trebuie să 
se desfășoare o campanie pentru 
îmbunătățirea stilului de muncă în 
rîndul membrilor de partid și ai 
Uniunii Tineretului Comunist, 
pentru îmbunătățirea situației din 
cooperative, pentru ridicarea nive
lului de gospodărire și de condu
cere a gospodăriei.

Exprimîndu-și părerile și în ca
drul unor discuții, se spune în di
rective, masele largi de țărani își 
vor da pe deplin seama că comu
nele populare oferă avantaje și 
mai mari decît cooperativele agri
cole.

In directivele cu privire la acti
vitatea în domeniul economiei ape
lor se arată că în iama care vine 
și în vara anului viitor volumul 
lucrărilor pentru construirea de in
stalații hidroameliorative va fi 
considerabil mărit.

Instalațiile de irigație construite 
în China cu începere din iama 
anului trecut vor permite ca supra
fața totală a terenurilor irigate 
din țară să atingă 64.600.000 de 
ha, ceea ce reprezintă 57 la sută 
din suprafața totală a terenurilor 
arabile din China și o treime din 
suprafața terenurilor irigate din 
întreaga lume.

Imperialiștii americani și englezi în colaborare cu

Israelul urzesc un nou complot împotriva Iordaniei

Delegațiile studenfești și observatorii Iacei de-al V-lea Congres 
al U.I.S., în semn de solidaritate cu poporul chinez, au parti
cipat la mitingurile de masă din Pekin, protestînd împotriva 
provocărilor militare ale S.U.A. în Extremul Orient.

Declarația guvernului 
bulgar

SOFIA 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.T.B., gu
vernul Republicii Populare Bul
garia a dat publicității o declara
ție în care protestează impotriva 
acțiunilor imperialiștilor in regiu
nea insulei chineze Taivan, și de
clară că va sprijini orice eforturi 
îndreptate spre înlăturarea perico
lului de război in Extremul Orient 
și întărirea păcii în această parte 
a lumii.

DAMASC 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „AI Djum- 
hur“ relatează că potrivit știrilor 
din Amman, imperialiștii ameri
cani și englezi în colaborare cu 
autoritățile israeliene și trădătorii 
iordanieni pun la cale un nou 
complot împotriva poporului Ior
daniei.

Acest complot, scrie ziarul, pre
vede ocuparea de către trupele 
Israelului a țărmvflui de vest al 
fluviului Iordan. In cazul cînd 
statele arabe vor pomi vreo acțiu-

ne împotriva Israelului trupele en
gleze și americane care se află pe 
teritoriul Iordaniei și Libanului vor 
interveni imediat în scopul de a 
ocupa regiunea siriană a R.A.U, și 
de a lichida unitatea dintre Egipt 
și Siria. La rîndul său, pentru a 
îtnpedica armata iordaniană să se 
opună atacuf.ui israelian, regele 
Hussein a ordonat să se retragă 
munițiile de la unitățile armatei 
iordaniene aflate pe țărmul de 
vest al fiuviului Iordan.

După cum relatează „Al-Djum-

hur“, în timpul vizitei în Europa 
a ministrului Afacerilor Externe al 
Israelului, Golda Meyer, membrii 
pactului do la Bagdad — Turcia, 
Iranul și Pakistanul — și-au dat 
consimțămîntul la înfăptuirea a- 
cestui atac împotriva poporului 
iordanian.

Sint alături de lupta 
tineretului chinez

La 11 septembrie 
organizația de tine
ret Pemuda Rakjat 
a dat publicității o 
declarație în care 
„sprijină întrutotul 
lupta tineretului

chinez și își expri
mă convingerea că 
poporul chinez va 
obține victoria*6. Ti
neretul indonezian, 
se subliniază în de
clarație, a cunoscut 
unde duc provo

cările imperiali
ste și a luptat 
împotriva agresiunii 
S.U.A., împotriva 
gomindaniștilor și 
rebelilor din Indo
nezia.

Activitatea subversivă
a ambasadei americane la Beirut

DAMASC 12 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „An 
Nasr“, in cadrul ambasadei 
S.U.A. la Beirut există o secție 
specială care desfășoară o acti
vitate subversivă împotriva noului 
regim din Irak.

Ziarul arată că această secție 
finanțează pe criminalii fugiți din 
Republica Irak în vederea pregă
tirii lor pentru organizarea unor 
acte diversioniste și, în ultimă in
stanță, a unei lovituri de stat în 
Irak.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : In cadrul con
ferinței de presă care a avut loc 
la 12 septembrie la Comitetul de 
stat pentru relațiile culturale cu 
țările străine au fost aduse la cu
noștință fapte privind propaganda 

antisovietică provocatoare, de 
Subminare desfășurată de posturile 

de radio americane.
„Propaganda antisovietică ostilă, 

a declarat în cadrul conferinței de 
presă Konstantin Zincenko, șeful 
Secției de presă a Comitetului, 
este desfășurată de posturile de ra
dio americane situate pe teritoriul 
țărilor N.A.T.O. și al unor altor 
state. Se alocă milioane de dolari 
pentru crearea unei rețele de pos
turi de radio al căror unic țel este 
amestecul în treburile interne ale 
altor state și agravarea situației 
internaționale.

Konstantin Zincenko a citat ex
trase din instrucțiunile oficiale cu 
privire la organizarea emisiunilor 
propagandistice» instrucțiuni tri
mise de către Washington posturi
lor de radio „Europa Liberă** pre
cum și altor posturi. în aceste in
strucțiuni se propune în mod fățiș 
să se ațîțe unele grupuri ale popu
lației împotriva altora, să se seme
ne învrăjbire între minoritățile na
ționale.

Konstantin Zincenko a arătat că 
Vocea Americii** este difuzorul 

principal al propagandei antiso- 
yietice.

Konstantin Zincenko a citat 
printre posturile create în mod 
special pentru desfășurarea propa
gandei de subminare împotriva 
U.R.S.S. și țărilor socialiste : „Eu
ropa Liberă**, „Eliberarea** (Miin- 
chen), posturile de radio din 
Frankfurt pe Main, Atena și alte 
orașe din Europa. Unele posturi de 
radio, a declarat Zincenko, poartă 
denumiri camuflate — „Kaukaz**, 
i,Rusia noastră**, „Noua Ucraina**.

Konstantin Zincenko a adus la 
cunoștință procedeele tîlhărești fo
losite de postul de radio american 
purtînd denumirea de „Baikal** 
de pe insula Okinawa. Acest post 
de radio se dă drept un post de 
radio sovietic, situat cînd la Ha- 
barovsk cînd vla Vladivostok, 
emite pe lungimile 
posturilor de radio sovietice.

de undă ale

Propaganda provocatoare 
împotriva ll. P. S. S

desfășurată de S.U.A. la posturile de radio americane

PE DEPLIN DEMASCATĂ
La conferința de presă au luat 

parte cetățenii sovietici Boris Vi
nogradov, Galina Olenik, Nikolai 
Zibrov, Vladimir Jukov, Ghenrih 
Pelekais și alții care au fost siliți 
să ia parte la emisiunile propagan
distice ale posturilor de radio a- 
mericane.

Boris Vinogradov, care a figurat 
printre persoanele strămutate și a 
lucrat în calitate de crainic la pos
tul de radio „Eliberarea**, luînd 
cuvîntul la conferința de presă a 
declarat :

Am fost martor cum la indicația 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
se fabrică cele mai murdare fal
suri împotriva Uniunii Sovietice și 
celorlalte țări din lagărul socia
list. La postul de radio „Elibera
rea** toate funcțiile de conducere 
sînt deținute de americani, dintre 
care mulți sînt subordonați direct 
Departamentului de Stat și servi
ciului de spionaj al S.U.A. Șeful 
postului de 
care Kelley, 
cercurile de 
rectorul ei 
fost funcționar al ambasadei S.U.A. 
din Moscova.

Boris Vinogradov s-a întors re
cent în U.R.S.S. și în prezent este 
actor la un teatru din Leningrad.

Galina Olenik, care a lucrat la 
postul de radio „Eliberarea**, a 
calificat emisiunile acestui post de 
radio care se află la Miinchen 
drept niște falsuri josnice.

Eu și ceilalți care lucrau la a- 
cest post de radio, a declarat ea, 
știm foarte bine că el nu primește 
din Uniunea Sovietică nici un fel

de scrisori; americanii fără nici o 
jena fabricau insă răspunsuri la 
scrisorile pe care tot ei le inven- 
taul

Conferința de presă 
de la 

stat 
pentru 
rale cu

Comitetul de 
al U.R.S.S. 
relații cultu- 
țările străine

ra-

de 
Pe-
de

radio a fost un oare- 
foarte apropiat de 

la Washington, iar di- 
— spionul Williams,

Orice nouă acțiune a guvernului 
sovietic care urmărea ridicarea ni
velului de trai al oamenilor so
vietici, a declarat Galina Olenik, 
provoca atacuri înverșunate din 
partea postului de radio „Elibera- 
rea“. Postul de radio a declarat 
de pildă că planul de valorificare 
a pămînturilor înțelenite a eșuat și 
că oamenii sovietici se opun ace
stei acțiuni, deși se știe că ea se 
bucură de sprijinul uriaș al între
gului popor.

Galina 
emisiuni 
de radio 
chen. Ea
aceeași zi unii funcționari ai po
stului de radio luau cuvîntul la 
microfon sub nume diferite, dîn- 
du-se drept persoane care au fugit 
din Uniunea Sovietică. Așa au fost 
de pildă declarațiile pretinsului 
„tanchist** Okteabriov, care a în-

Olenik a citat 
calomnioase ale 
„Eliberarea*4 de 
a declarat că în una și

și alte 
postului 
la Mun-

demnat pe oamenii sovietici să 
dea foc semănăturilor, să nimicea
scă vitele și să lupte pentru pro
prietatea particulară. Pîlaev, auto
rul acestei emisiuni, a recunoscut 
că a acționat la indicația persona
lă a directorului postului de 
dio.

Apoi în cadrul conferinței 
presă a luat cuvîntul Ghenrih 
lekais, care a lucrat la postul 
radio „Vocea Americii“.

Avînd mari greutăți materiale, 
a declarat Pelekais, am acceptat 
să citesc la postul de radio o de
clarație falsă în numele unui oare
care Igor Trofimov, care era pre
zentat auditorilor drept un militar 
sovietic, fugit din armată. Ameri
canul Russel, care mi-a propus să 
citesc această declarație, a recuno
scut că în realitate nu există nici 
un Igor Trofimov. Acest text fa
bricat conținea informații născo
cite despre batjocura la care ar fi 
supuși militarii in armata sovietică.

Glienrih Pelekais a povestit de 
asemenea cum a fost înșelat pen
tru a fi folosit în cadrul acestei 
emisiuni. Sub pretextul că este su, 
pus unei probe i s-a dat să citea
scă un text plin de calomnii la 
adresa armatei sovietice. Fără să 
bănuiască nimic, el a citit acest 
text care a fost înregistrat pe ban
dă și transmis în aceeași zi prin 
radio.

Cetățeanul sovietic Rostislav Ko- 
peicikov, care a figurat printre 
persoanele strămutate, a comuni
cat că după doi ani și jumătate 
de șomaj a fost nevoit să accepte 
propunerea americanului Williams 
de a deveni tehni an la postul de

radio „Eliberarea** din Miinchen. 
Amenințat cu concedierea, Kopei- 
cikov a trebuit să va cuvîntul la 
radio sub diferite denumiri năs
cocite ale cetățenilor sovietici care 
ar fi fugit în Occident.

Ca tehnician, a declarat Rostis
lav Kopeicikov, știam că america
nii interceptează sistematic emi
siunile stației de radio telefon din 
Moscova și folosesc înregistrările 
convorbirilor pentru ticluirea 
născociri antisovietice.

Vladimir Jukov a povestit la 
conferința de presă cum Boicevski 
agent al serviciului american de 
spionaj „C-I-C“ a încercat să-l 
convingă de a nu pleca în patrie. 
Boicevski i-a propus lui Jukov să 
facă la postul de radio „Elibera- 
rea“ declarații antisovietice, promi- 
țîndu-i în schimb o mare sumă de 
bani. Cînd Jukov a refuzat, împo
triva sa au început persecuțiile. 
El a fost de două ori arestat, in
terogat și perchiziționat.

Nikolai Zibrov, marinar din 
echipajului petrolierului „Tuapse**, 
luînd cuvîntul în cadrul conferin
ței de presă a vorbit despre acti
vitatea centrelor de propagandă 
americană subversivă prin radio 
din Extremul Orient.

Timp de două luni marinarii 
din echipajul petrolierului „Tuap
se** au fost torturați crud în mod 
sistematic în închisoarea specială 
din Tai pe de pe insula Taivan. 
Promițînd că va înceta torturile, 
ciankaișistul Ciju Si-siun a propus 
marinarilor să ajute, după expre
sia sa, „lumea liberă** să lupte îm
potriva regimului politic din 
U.R.S.S. El a declarat în mod fă
țiș că trebuie făcute la microfon 
declarații cu conținut antisovietic. 
„Să nu vă jeneze faptul, a decla
rat el, că astfel de fapte nu există 
în realitate**.

întreaga această activitate a fost 
dirijată de Lasarius, ofițer la ser
viciul american de spionaj, unul 
din organizatorii capturării petro
lierului „Tuapse**.

într-o noapte, a declarat Niko
lai Zibrov, marinarii aproape dez- 
brăcați și legați la ochi au fost 
duși sub o puternică escortă la 
postul de radio aflat în afara ora
șului și obligați să citească decla
rații false în fața microfonului.

de

LEIPZIG. — Intr-un interviu a- 
cordat corespondentului agenției 
A.D.N. Victor Ionescu, conducă- 
toru] delegației economice romî:ie 
la Tîrgul internațional de toamnă 
de La Leipzig, a declarat printre 
altele că în anul 1959 relațiile co
merciale dintre R.D. Germană și 
Romînia se vor lărgi considerabil.

Țara noastră va participa și la 
viitorul Tîrg internațional de la 
Leipzig care va avea Ioc în pri
măvara anului 1959.

VARȘOVIA. — La II septembrie 
ziua a doua a Conferinței interna 
ționale a juriștilor consacrată pro. 
bletnelor legalității socialiste, de
legatul R. P. Romine, prof. Ion 

. Vîntu, a făcut o expunere în 'egă- 
tură cu asigurarea legalității pen
tru cetățenii Republicii Populare 
Romine. ț :\ ' . •

CAIRO. — La 9 septembr e Bi- 
blioteca Națională din Cairo -j ;r. 
ganizat o seară cu'turală romi- 
nească cu prilejul inchide-'l expo
ziției de pictură romînească t,-> re
produceri și de fotografii art'stice 
despre București.

LONDRA. — Ministerul Aviației 
și cel a| Aprovizionării din An
glia au anunțat în seara zilei de 
11 septembrie că în cadrul desfă
șurării experiențelor nucleare en
gleze în insulele Christmas din 
Oceanul Pacific, la 11 septembrie 
s-a efectuat la mare înălțime o 
explozie a unui dispozitiv nuclear.

VARȘOVIA. — Recent a opărut 
în editura „Iskry" în traducerea 
Janinei Wrzoskowa, romanul scrii, 
torului rom'tn Radu Tudornn, 
„Toate pînzele sus".

SOFIA. — La 9 septembrie a.c. 
a avut loc în comuna Zlatița, 
din raionul Lom (R. P. Bulgaria), 
un concert dat de ansamblu' de 
stat „N. Bălcescu" din Craiova. 
La concert au participat ministrul 
Invățămlntului și Culturii al R. P. 
Bulgaria, Jivko Jivkov.

PARIS. — Agenția Associated 
Press anunță că în dimineața zi
lei de 11 septembrie, 100 de alge
rieni din Paris și împrejurimi au 
fost arestați. S-a făcut cunoscut 
că ,,pentru a fi interogați" aceștia 
vor fi trimiși la Alger împreună 
cu alți 220 de algerieni arestați 
miercuri pe teritoriul Franței.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Ziarul „Izvestia" din 12 septem
brie a publicat următorul comu
nicat al Ministerului Apărării al 
U.R.S.S.

„In conformitate cu planurile 
de pregătire militară, în septem- 
brie-octombrie a.c. flota de nord 
va efectua în Marea Barenț și Ma
rea Kara manevre cu participarea 
navelor militare și unităților din 
forțele aeriene care vor folosi di
ferite tipuri de arme moderne.

Ministerul Apărării al U.R.S.S. 
avertizează pe toți proprietarii de 
nave și avioane sovietice și străine 
că el nu va fi • răspunzător pen
tru pagubele materiale cauzate 
navelor sau avioanelor care ar pă
trunde în limitele zonei primej- 

' dioase".
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Din activitatea studenților
japonezi

La 5 septembrie și-a încheiat 
lucrările la Tokio Congresul 
extraordinar al Federației na
ționale a Asociațiilor pentru 
conducerea autonomă a stu
denților din Japonia.

Participanțiî la congres
cerut guvernului să nu înzes
treze armata japoneză cu arma 
nucleară și să nu admită ca

au

pe teritoriul Japoniei să tie a- 
dusă această armă.

Congresul a adoptat de ase
menea o rezoluție de protest 
împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. în regiunea Taivan. 
Studenții din Japonia, se spune 
în rezoluție, sînt în mod ho- 
tărît de partea poporului chi
nez.

Tineretul argentinian în apărarea 
culturii

In Argentina se desfășoară o 
largă campanie în apărarea 
culturii naționale. La această 
campanie, participă deosebit de 
activ tineretul argentinian. In 
numeroase regiuni ale țării au 
loc mari mitinguri, adunări și 
demonstrații.

naționale
La 6 septembrie a avut loc 

o demonstrație la Buenos Aires 
în fața clădirii Congresului na
țional. Au participat peste 
10.000 de persoane. In timpul 
demonstrației s-au produs cioc
niri cu poliția. Au fost arestați 
peste 40 de studenți.

Pe șantierele construcției 
socialismului în R. Cehoslovacă

Membrii Uniunii Tineretului Cehoslovac au hotărît să con
struiască o mină modernă în cel mai mare bazin carbonifer al 
R. Cehoslovace — regiunea Ostrava. Imaginea noastră repre
zintă un aspect de ia începerea lucrărilor de construcții.
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