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J rt septembrie începe să ca- 
15 pete semnificația unei 

sărbători. Copii, părinți, 
întregul nostru popor, sărbă
toresc deschiderea anului șco
lar. cind mii și mii de elevi 
pășesc pe porțile școlilor de 
pe întreg cuprinsul patriei. 

Așa începe în fiecare an 
școala — Ia fel și totuși alt
fel. In anii regimului nostru, 
de la înfăptuirea reformei în
vățămîntului, cînd școala a 
devenit a poporului, deschizîn- 
du-și larg porțile pentru fiii 
oamenilor muncii, începutul de 
an aduce mereu ceva nou, me
reu alte îmbunătățiri. Elevii 
își găsesc școala reînnoită, cu
rată, găsesc școli noi, labora
toare mai bine înzestrate, bi
blioteci cu un număr sporit de 
cărți, mahuale mai multe, mai 
bune. Succesele pe care le ob
ține poporul muncitor, sub 
conducerea partidului, in lupta 
pentru făurirea vieții sociali
ste, au creat toate condițiile 
pentru continuul avînt al școlii 
noastre.

Reforma învățămîntului, ini
țiată de partid, de la înfăptui
rea căreia se împlinesc acum 
zece ani, a pus bazele învăță- 

Tu care înveți...
Te bați cu neștiința și uitarea 
Pe-un cîmp de luptă fără de orori.
Și totuși, fără singe chiar, viitoarea 
Ți-a însemnat de-atîtea zeci de ori 
Și locul unde-ai plîns cîndva de ciudă, 
Și locul unde ți-a-nflorit, cu trudă, 
Scrisul celor tari, învingători.

Din an în an desfereci înțelesuri 
Viu întețind al cugetării foc, 

% Din an în an cetățile împresuri
In lungi asedii, .pînă la soroc, 
Cînd steagurile tainei ți se-nchină 
Și-o zare nouă, ce ți-a fost străină, 
Găsește uimitor în tine loc.

Dar dacă string! imensele trofee
N-o faci pentru ca-n pivniți să le-ascunzi. 
Doar nu sînt pietre scumpe ce seîntee, 
Nici vinuri ale ducilor burgunzi.
Ce! Parcă poți înfăptui minunea
Ferind de mucegai înțelepciunea 
S-o ții în lăzi? In sticle s-o înfunzi ?

Știința ta, tot astfel, să refuze
AI vanității prea nedemn tumult, 
înghețe grabnic lauda pe buze.
Ori cite știi, știu alții și mai mult.
In patosul baladei anonime
Sînt generații ce-au gîndit în rime
Iar codrul cel bătrîn e foarte cult...

Poporului fiind dator recolta
Maturizării tale, să înveți
Sub steaua ce ne străjuiește bolta 
Decît un cer de stele mai de preț: 
Luceafărul cel roșu care naște 
Ș‘ cărți, și dorul cald de-a le cunoaște 
Sorbind din ele forțe, frumuseți.

mîntuhii nou, științific, care să 
răspundă necesităților patriei, 
să pregătească cadrele nece
sare industriei și economiei 
noastre în plină dezvoltare, 
în anii care s-au scurs de la 
înfăptuirea reformei învăță
mîntului școala a străbătut un 
drum plin de succese.

Toate acestea constituie 
un îndemn pentru * elevi, 
îndemn pentru a-și dărui toate 
forțele, cu entuziasm și per
severență, muncii, învățăturii, 
pregătirii temeinice pentru a 
deveni slujitori devotați pa
triei, constructori hotăriți ai 
socialismului.

Partidul a încredințat orga
nizației revoluționare de tine
ret sarcina de a-și aduce apor
tul, alături de școală, de pro
fesori, la educarea elevilor în 
spiritul înaltelor trăsături mo
rale ale omului comunist, ti
neri devotați patriei, partidu
lui, cetățeni demni ai patriei 
noastre socialiste. I-a încre
dințat sarcina să -îndrume or
ganizațiile de pionieri pentru 
a desfășura in rindul copiilor 
o activitate educativă, menită 
să cultive la ei dragostea pen
tru muncă, pentru învățătură, 

cinstea, curajul, perseverența, 
dirzenia de a învinge greută
țile, să-i pregătească pentru a 
se integra cu avint in munca 
constructivă a poporului.

Ca urmare» a creșterii preo
cupării organizațiilor U.T.M. 
pentru întărirea educației 
marxist-leniniste, a educației 
politice în rindul elevilor, a 
crescut și mai mult conștiința 
politică a elevilor, spiritul răs
punderii pentru îndatoririle ce 
le au de îndeplinit, pentru în
vățătură.

Aceasta se vădește în rezul
tatele tot mai bune pe care le 
obțin majoritatea elevilor la 
învățătură, în atitudinea disci
plinată, in grija cu care folo
sesc bunurile ce le sînt puse 
la dispoziție. S-a format o 
opinie mai puternică împotriva 
celor ce dau dovadă de atitu
dini înapoiate, care muncesc 
superficial, sînt indisciplinați, 
au o atitudine de dispreț față 
de muncă.

In nou! an care începe, or
ganizațiile U.T.M. din școli 
vor trebui să-și îndrepte efor
turile pe linia continuei îmbu
nătățiri a muncii de educație 
ideologică-politică a elevilor. 
Și in acest an, în școli, se va 

\ desfășura învățămîntul politic 
♦ U.T.M. In acest sens, organi- 
| zațiile U.T.M. vor trebui să-și 

1T îndrepte atenția spre îmbu
nătățirea conținutului acti
vității în cercurile poli
tice. Trebuie acordată o 

I deosebită atenție alegerii 
și pregătirii propagandiști
lor, care să fie capabili

„Scînteia tineretului"
I (Continuare în pag. 2-a)
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Spor la muncă, 
dragi elevi!

S-a terminat va- Prof. dr. ing. tovarăși, pentru da- 
canța și în toate " t» 1 ' sa noastră mun-
satele și orașele Ștefan Bălan citoare, care con- 
țării se deschid 4 .. , , . . 2 , dusă de Partidul
școlile. învățate- AdJu,nc‘ al ministrului Invă- Muncitoresc Ro- 
rii și profeso- țamintului și Culturii, mîn, se îngrijește
rii vă așteaptă cu _ ;
nerăbdare să reve
niți în clasele de studiu, în labora
toare, în biblioteci, în sălile de 
sport.

Regimul nostru demorcat-popular 
creează an de an condiții tot mai 
hune de învățătură pentru voi. S-au 
construit anul acesta școli noi, 
s-au pregătit noi săli de studiu, 
laboratoarele au fost utilate cu a- 
parataj tehnic modem, în rafturile 
bibliotecilor școlare au apărut noi 
lucrări științifice și literare.

Muncitorii din uzine, fabrici, 
întreprinderi, de pe ogoare, nu 
precupețesc nici un efort atunci 
cînd e vorba de condițiile de viață 
și învățătură ale tinerei generații, 
ale celor care vor veni să întă
rească rîndurile constructorilor so
cialismului.

Voi, dragi elevi și eleve, trebuie 
să răspundeți grijii deosebite a 
partidului, a statului democrat- 
popular, dăruindu-vă din primele 
zile ale noului an școlar toate for
țele măreței opere de cucerire a 
științei și tehnicii modeme, dobîn- 
dirii unor temeinice cunoștințe 
culturale, pe care să le puneți în 
slujba construirii socialismului, în 
slujba păcii.

învățați din ce în ce mai bine, 
ascultați sfaturile educatorilor, în
vățătorilor și profesorilor voștri, 
participați cu tot elanul la acțiu
nile inițiate de Uniunea Tineretu
lui Muncitor. învățați și iubiți pa
tria noastră și poporul nostru. Ară- 
tați toată dragostea voastră, tineri

Plecarea delegației R.P. Romîne 
la cea de a XIII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre New 
York, delegația Republicii Popu
lare Romîne în frunte cu tovarășul 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe al R. P. Romîne, 
care va participa la cea de-a 
XIII-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Ștefan Voitec, 
membru supleant în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R. și Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinți ai Con

Plecarea tovarășului Paul Scholz, 
vlce-președinfe al Consiliului de Miniștri 

al R. D. Germane
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala îndreptîndu-se spre pa
trie, tovarășul Paul Scholz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Paul Scholz a fost 
condus de tovarășii Mihai Flores- 
cu, ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Alexandru Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor

Au început Campionatele internaționale 
de atletism ale R. P. Romîne

(Citiți reportajul în pagina a IlI-a)

Un aspect de la deschiderea festivă
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x_  de viitorul vostru,
de împlinirea nă

zuințelor voastre.
Deschiderea școlilor coincide 

anul acesta cu un eveniment im
portant în istoria învățămîntului 
din țara noastră : aniversarea unui 
deceniu de la reforma învățămîn
tului, inițiată de partidul nostru 
și care a marcat hotarul dintre 
școala veche burgheză și școala 
nouă a regimului de democrație 
populară. Reforma învățămîntului 
a deschis larg porțile pentru fiii 
poporului muncitor, care se în
dreaptă în număr tot mai mare 
spre instituțiile de învățămînt 
unde primesc o concepție științi
fică despre lume, li se sădește în 
suflet dragostea nestrămutată față 
de patria socialistă și sînt educați 
în spiritul moralei comuniste. Săr
bătorirea reformei învățămîntului 
trebuie să fie un prilej deosebit 
pentru manifestarea recunoștinței 
voastre față de partid și guvern, 
pentru sporirea eforturilor voastre 
la învățătură și un nou imbold de 
a vă însuși cu hărnicie și dîrzenie 
calitățile necesare cetățeanului noii 
societăți care se construiește în 
țara noastră.

Astăzi, la deschiderea noului an 
școlar, vă urez dragi elevi și eleve, 
mult spor la muncă și depline pu
teri pentru a face față marilor 
speranțe pe care și le pune po
porul nostru în voi. Prin munca 
voastră să contribuiți cu avînt la 
înflorirea patriei noastre socialiste 
și la consolidarea păcii în lume.

siliului de Miniștri at R. P. Ro
mîne, Petre Costache, ministrul 
pentru Problemele organelor loca
le ale administrației de stat, 
Gheorghe Diaconescu, ministrul 
Justiției, Aurel Vijoli, ministrul 
Finanțelor, Aurel Mălnășan și Ale
xandru Lăzăreanu, adjuncți ai mi
nistrului Afacerilor Externe, Dio- 
nisie lonescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, I. Moruzi, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

Externe, Dionisle lonescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, I. Mo
ruzi, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Extern», I. 
Acs, șef de secție ad-interim în 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
alții.

A fost de față Wilhelm Blck, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

(Agerpres)

I

1

s

$ SSSS

Proletari 3in toate țările, uniți-vă!

| In corpul ziarului: g

SlNHM SOLIDARI 
cu lupta dreaptă 
a poporului frate chinez

In numeroase mitinguri oamenii muncii din [ara noastră înfierează 
acțiunile agresive ale imperialiștilor americani împotriva R. P. Chineze

întregul nostru popor este pro
fund indignat de noile acțiuni 
provocatoare ale S.U.A. în Extre
mul Orient. Sîmbătă în Capitală 
și în numeroase localități din 
țară au avut loc mari mitinguri în 
care mii și mii de oameni ai mun
cii și-au unit glasul lor cu acel al 
întregii omeniri iubitoare de pace, 
cerînd cu hotărîre retragerea tru
pelor americane din insulele ce a- 
parțin R.P. Chineze și încetarea 
provocărilor agresive îndreptate 
împotriva Chinei Populare. Expri- 
mînd voința întregului nostru 'po
por oamenii muncii, participant,' 
la mitinguri, au sprijinit întru- 
totul declarația președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P.R., 
Chivu Stoica, care a arătat că 
țara noastră condamnă cu toată 
hotărîrea acțiunile agresive ale 
S.U.A. îndreptate împotriva R.P. (Continuare în pag. 111-a)

La mitingul muncitorilor de Ia uzinele „23 August" din Capitală

Toate forțele 
pentru urgentarea lucrărilor 
din campania dc toamnă I

Zilele acestea în toate regiuni
le țării a început însămînțarea ce
realelor de toamnă. Din datele 
primite de la Ministerul Agricul-

$ 1

Chineze și este solidară cu lupta 
nobilă a poporului chinez pentru 
apărarea securității și integrității 
teritoriale a patriei sale. Conside- 
rînd acțiunile nesăbuite ale milita- 
riștilor americani, ca o nouă în
cercare de a aprinde în lume flă
cările unui război, oamenii muncii 
și-au demonstrat din nou cu pute
re voința lor de neclintit de a face 
totul pentru a zădărnici uneltirile 
agresive ale imperialiștilor, de a 
sta ferm de strajă apărării păcii.

La marele miting care a avut 
loc la uzinele „23 August" din 
Capitală, metalurgiștii acestei im
portante unități a industriei noas
tre socialiste au protestat energic 
împotriva acțiunilor provocatoare 
pe care le desfășoară imperialiștii 
americani și slugile lor ciankaișis- 
te la hotarele Republicii Populare 
Chineze.

turii și Silviculturii rezultă că 
gospodăriile agricole de stat au 
însămînțat pînă acum peste 30.000 
hectare, gospodăriile colective a- 
proximativ 22.000 ha, iar întovă
rășirile agricole 3.500 hectare.

Din aceleași date ale M.A.S. re
zultă insă că timpul prielnic lu
crărilor de toamnă, în special în ‘raîo po cîmp și pregătirea semin- 
ultimele zile, după căderea ploi
lor, n-a fost folosit din plin pen
tru urgentarea arăturilor pentru 
însămînțări. Pînă la 12 septembrie, 
planul de arături pe întreaga țară 
a fost realizat in proporție de nu
mai 28,6 la sută. Intr-un ritm 
neîngăduit de încet se execută a- 
ceastă lucrare în sectorul indivi
dual. In gospodăriile de stat și 
colective, cu toate că s-au obținut 
rezultate mai bune la arături (44% 
și respectiv 60,8% din pian), vi
teza zilnică de lucru la această 
lucraro rămîne încă mult sub ni
velul posibilităților. Acum, după 
ploi, cînd terenul se poate lucra 
ușor, trebuie depuse țoale efortu
rile pentru terminarea grabnică a 
arăturilor pentru 'însămînțări în 
toată țara și în deosebi în regiuni- 
lo: Craiova, Bacău, Oradea, Pi
tești, Iași, Suceava și Baia Mare, 
care au rămas mult în urmă cu 
această lucrare. Alături de orga
nele tehnice agricole, o datorie 
patriotică de a sprijini intensifica- (Continuare în pag. lll-a)
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— Omenirea — a spus tov. Tă- 
nase Constantin, vicepreședinte al 
comitetului de întreprindere al u- 
zinelor — revoltată și adînc neli
niștită de noua acțiune agresivă â 
imperialiștilor americani, luptă 
pentru a apăra pacea lumii și cere 
S.U.A. să pună capăt provocărilor 
îndreptate împotriva R.P. Chineze 
retrăgîndu-și de îndată flota și a- 
viația din regiunea Tai'vanukii. 
Dacă imperialiștii americani, ne- 
ținînd seama de avertismentele și 
protestele popoarelor, vor continua 
provocarea și vor impune poporu
lui chinez un război, ei vor primi 
o dreaptă și nimicitoare ripostă. 
Noi metalurgiștii din uzinele „23 
August" ca și întreg poporul 
romîn, ne exprimăm deplinul nos
tru acord cu poziția guverrlului

rea ritmului arăturilor o au orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.S., S.M.T., G.A.C., întovără
șiri și comitetele comunale U.T.M. 
Fără nici o întîrziere aceste or
ganizații trebuie să mobilizeze tot 
tineretul la toate lucrările din 
campanie, și îndeosebi la arături, 
transportul îngrășămintelor natu- 

ț®i. Fiecare tînăr mecanizator din 
G.A.S. și S.M.T. să-și depășească 
în aceste zile cu regularitate nor
mele de lucru, folosind întreaga 
capacitate de lucru a tractoarelor. 
Fiecare tînăr colectivist conductor 
do atelaje să-și intensifice efortu
rile, să lucreze intens din zori și 
pînă în noapte.

Toți tinerii din sectorul indivi
dual să-și are imediat suprafețele 
destinate însămînțării cerealelor de 
toamnă.

Este deosebit do util ca organi
zațiile U.T.M. să organizeze bri
găzi și echipe de tineret care să 
sprijine intensificarea recoltării 
porumbului, florii-soarelui, carto
filor pentru a elibera terenurile în 
vederea executării arăturilor.

O altă acțiune urgentă de o 
deosebită importanță economică 
este transportul îngrășămintelor 
naturale pe cîmp, lucrare mult 
rămasă în urmă. Continuînd tra
diția, este bine ca organizațiile 
U.T.M. din agricultură să organi
zeze echipe de șoc formate din 
tineri, care să depisteze toate re
zervele de gunoi de grajd și să 
transporte la cîmp acest îngrășă-
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156.290 elevii au învățat în anul școlar 
1957—1958 în clasele VIII—XI. In anul școlar 
1938—1939 învățau în clasele similare numai 
29.004 elevi.

Silvia Pefrescu 
învățătoare emerită

Școala elementară de 7 ani nr. 5 
din Galați

—xx—

învățăm

Către tovarășii mei 

care pășesc mîine la catedră

Două bucurii: elevii și-au cumpărat rechizite 
noi, manuale noi și acum iată că este gata și 
școala lor nouă.

Nenumărate sînt construcțiile de școli noi care 
s-au ridicat în acest an în întreaga țară. In car
tierul Laminorul, din București, de pildă, a fost 
construită o nouă școală elementară. Școala tre
buia să fie gata abia la 1 octom
brie. Constructorii au depus însă 
mari străduințe să o termine mai 
repede pentru ca elevii să învețe 

zi de școală într-un
începem un nou an școlar. îl 

întâmpin cu bucurie și cu emoție i 
ou bucuria pe care i-o dă dască
lului revederea copiilor care-i sînt 
atît de dragi, cu emoția dascălului 
oare pășește la catedră pentru a-și 
îndeplini misiunea de mare
einsțe, încredințată lui de către partid. Deopo
trivă de greu e să-ți stăpînești și bucuria și emo
ția ; dar nici nu vreau să le stăpînesc oi, dimpo
trivă, să le împărtășesc tuturor.

Eu am apucat multe începuturi de an școlar de 
ntunc-i, din ’930 cînd, proaspătă absolventă a școlii 
normale din Galați pornisem să-mi iau în primire 
postul de învățătoare. Au trecut însă vreo doi 

.Pta® m-am văzut la catedră — spuneau ofi
cialitățile că nu sînt posturi pentru dascăli. Nici 
nu se sinchisea de altfel regimul burghezo-mo- 
șieresc să le creeze : numai în 1933, au rămas 
în afara școlii 1 milion de copii de vîrsta școlară, 
fii ai oamenilor muncii ! Cu clase mici, întune- 
coase și reci, cu copii puțini — așa începea îna
inte anul școlar.

Puterea populară a creat toate condițiile pen
tru oa noi, dascălii, să ne putem îndeplini meni
rea. Se cere de aceea ca noi, tineri și vîrstnici. 
aă folosim din plin aceste condiții, să fim la 
înălțimea sarcinei ce ni s-a încredințat de către 
partid de a face educație comunistă generației 
tinere, de a pregăti noile detașamente de con
structori activi ai patriei noastre socialiste

începem un nou an școlar. Pe copii îi cunosc, 
rint elevii mei încă din clasa I și vom merge 
așa împreună pînă în ultima clasă. Cîte vom 
avea de făcut anul acesta ! Am răsfoit manuale
le lor. Sînt mai multe la număr decît în anul 
trecut și mai grele. Vom pătrunde mai adînc în 
tainele vieții plantelor și animalelor ; nu numai 
în yursul lecțiilor, în clasă, dar și în natură, pe 
lotul școlar. Și va fi acesta încă un pas spre îm
plinirea acelei sarcini de mare răspundere care 
revine fiecărui învățător de a forma la copii o 
concepție științifică despre lume și viață. Vom 
avea de aprofundat anul acesta cunoașterea limbii 
romîne, iar la lecțiile de geografie și istorie 
copiii mei vor afla în acest an mult mai multe 
despre frumusețile și bogățiile patriei noastre și 
despre marile înfăptuiri din anii puterii popu
lare, despre istoria glorioasă a poporului nostru. 
Iată deci nn larg cîmp pentru educarea lor în 
spiritul dragostei fierbinte față de patrie. Nu am 
uitat și cred că pentru noi, cadrele didactice, 
trebuie să rămînă mereu viu îndemnul pe care 
ni l-a adresat tovarășul G-h. Gheorghiu-Dej la 
Congresul învățătorilor : „Tineretul nostru tre
buie învățat să cunoască și să iubească minunar

Acum, cînd sub soarele blind de 
toamnă, în toată țara sutele de 
mii de copii se îndreaptă veseli 
spre sălile luminoase ale șoolilor, 
nu știu cum și de unde, — de 
peste o jumătate de veac — au 
năvălit în mine amintirile copilă
riei mele.

Satul meu, Hulub, e împrăștiat 
pe niște dealuri brăzdate de rîpi 
în raionul Trușești pe marginea 
șesului Jijiei din nordul Moldo
vei. Acestuia i se zicea „Hulubul- 
vechi" căci mai era unul „nou“ 
pe alt coclaur spre Strabotin. 
Șooala era în vale, în partea astă- 
laltă. Una singură, cu o biată sală 
pentru două sate (în cealaltă ju
mătate a clădirii, dincolo de o tin
dă, era locuința învățătorului Lă- 
zărescu). Văd totul ca acum: sală, 
colegi și profesor.

Din cele două ■ cătune, urmam 
la școală o mînă de băieți. Unii 
apucau a veni un an și pe urmă, 
ca și cum alfabetul ar fi fost un 
institut de mînat boii la plug, a- 
jungeau la arat, la boier.

In legi ca și în legea legilor, 
scriă că învățămîntul primar e un 
drept pentru toți, ba chiar că ar 
fi și obligatoriu. Dar, cum să vie 
la școală copiii care aveau pentru 
trei frați o singură pereche de 
opinci cu care să iasă, iarna, din 
casă, cp rîndul, Și cum să taie tro
ienele de zăpadă pe viscole sau 
noroaie, kilometrii care despărțeau 
cătunul lor de satul în care era o 
biată școală neîncăpătoare ? Obli
gativitatea se transforma într-o 
nouă pacoste, fiindcă părinții co
pilului desbrăcat și desculț care 
nu avea cu ce meTge la școală, 
mai erau urmăriți și de perceptor 
pentru amendă că nu-și trimite 
copilul la școală.

Dreptul la învățătură era doar

tele frumuseți și bogății ale țării 
noastre... Să înarmăm pe tinerii fii 
ai Patriei noastre cu puterea știin
ței, să aprindem în sufletul fie
cărui tînăr mîndria de stăpîn al 
acestor bogății nesecate și rîvna de 
a le pune în slujba poporului, pen

tru binele omului, pentru înflorirea Patriei noa
stre".

Voi face totul pentru ca micii mei tovarăși să 
devină adevărați patrioți, oetățeni de nădejde ai 
patriei noastre — cinstiți, buni tovarăși, curajoși, 
cu dragoste de muncă. Știu că nu-i ușor : cîți 
copii, atîtea probleme educative de rezolvat. 
Anul acesta însă, voi avea în muncă un ajutor 
nou, de nădejde : detașamentul de pionieri. Cei 
mai mulți dintre copii au împlinit vîrsta de 9 
ani și încă de anul trecut discutam împreună 
despre ziua când vor primi și ei cravata roșie, 
despre ce trebuie să facă pentru a merita acea
stă cinste. Clasa va fi plină de roșul aprins al 
cravatelor de pionier. împreună eu pionierii, 
vom crea în clasă un colectiv puternic și unit. 
Socot că este de datoria noastră să ne bizuim cu 
toată încrederea pe organizația pionierilor, să 
sprijinim la rîndul nostru activitatea acestora în 
școală și în afara școlii. în activitatea noastră 
instructiv-educativă Va trebui de asemenea să 
atragem sprijinul activ al părinților. Numai în 
felul acesta, colaborând, școala, organizația și fa
milia, acești trei factori de educație vor culege 
roade bune în opera de educație comunistă a 
nerei generații.

Iată, doar cîteva din planurile mele legate 
noul an școlar. Ele seamănă fără îndoială 
acelea ale miilor de învățători și profesori de 
întreg cuprinsul țării, care mîine pășesc la ca
tedră.

Mîine, deci, vom preda cea dinții lecție, din 
noul an școlar, in fața noastră se află ceea ce are 
poporul mai de preț : copiii, generația care 
crește, se formează, generația din care vor ieși 
mîine muncitorii, tehnioienii, inginerii, profeso
rii, savanții patriei noastre. Poporul ni i-a dat 
în seamă. Din acești copii, azi neștiutori, dar 
stăpîniți de curiozitatea de a ști, din acest fraged 
aluat, cu dragoste, cu convingere, cu perseve
rență, cu elan, să modelăm omul zilelor noastre 
să-i pregătim pentru ca jnîine să se alăture pă
rinților lor în frontul măreț al constructorilor so
cialismului.

Este acesta un îndemn al unui coleg cu ani în
delungați de experiență, adresat celor tineri, ace
lor care abia acum, sau de puțină vreme, au în
ceput să pătrundă în măiestria muncii nobile a 
dascălului.

40.769 cadre didactice au predat în anul 
școlar 1957—1958 la clasele V—-XI. In anul 
școlar 1938—1939 au predat la clasele similare 
9.776 cadre didactice.

6.641 grădinițe au funcționat în anul școlar 
1957—1958. In anul școlar 1938—1939 existau 
numai 1.577 grădinițe.

99.383 elevi au absolvit clasa a VH-a în 
anul școlar 1956—1957. In anul școlar 1938— 
1939 au absolvit clasa a VH-a numai 17.225 
elevi.

S î8 localuri noi de școală au fost date ta fo
losință în noul an școlar
12.300.600 exemplare manuale s-au tipă
rit numai pentru anul școlar 1957—1958.

n-o f u r ă m

Demostene Botez
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o frază pompoasă oare umplea 
gura demagogilor.

Cine ar putea să spună, câți oa
meni de știință, câți inventatori, 
cîți mari artiști și scriitori nu s-au 
pierdut așa. dintr-un început, în 
miile și miile de sate de-atunci ?

Acum vreo opt ani, cred, m-am 
dus pentru un scenariu de film 
documentar într-un sat, Sălcuța, 
nu departe de Bistrița Năsăud, sat 
așezat pe firul unui pîriu între 
două șiruri de dealuri aride, pline 
de stîni.

Acolo, de departe, am zărit lu
cind în soare, tabla de pe clădirea 
nouă a școlii. Avea patru săli uria
șe, și fusese făcută cu banii sta
tului dar și cu munca voluntară a 
oamenilor. , Alături, mai era pe- 
atunci, o casă veche și nenorocită 
acoperită cu paie înegrite: fosta 
școală. Cine o lăsase să mai dăi
nuie, n-a făcut o faptă rea, ci în
țeleaptă. Cele două clădiri, alătu
rate, reprezentau concret, mai grăi
tor ca orice: trecutul și prezen
tul.

Altă dată am fost la Poiana Si
biului. Am găsit acolo în zat. 22 
de învățători; cîți altă dată In
tr-un județ întreg.

Prin grija și interesul partidului 
și al guvernului, școli noi încăpă
toare și luminoase s-au ridicat în 
toate satele. Se văd de departe ca 
niște monumente ale timpului de 
astăzi. Și, ca o complectare parcă, 
alături se ridică tot mai frecvent, 
pretutindeni, căminele culturale.

Acum doi ani, am fost în mai 
multe sate din jurul Bucureștiului. 
In satul Herăstrău e o școală care 
echivalează cu liceul de altă dată, 
înainte vreme, satul acesta era un 
cuib de mizerie și analfabetism.

Acum trei ani am 
îmbrățișat 
de strungar. La școa
la profesională „23 

unde în. 
străduiesc 
un 

să
activ 
construcției

meseria

Cerșetoria era profesiunea pentru 
care se pregătea o mare parte 
din copii.

Avea dreptate directorul gene
ral adjunct de la U.N.E.S.C.O. a- 
tunci cînd, vizitwidu-ne țara acum 
două săptămîni, a formulat lapidar 
într-o franceză simplă: 
neavoastră este o altă 
despre cultură 1“

Concepția aceasta e 
regimului socialist de 
concepția partidului și 
lui, și despre cultură și despre om.

„La dum- 
concepție

nouă, e a 
astăzi, e 

a guvemu-

August", 
văț, mă 
să devin 
muncitor, 
luptător 
fronttil 
socialiste.

îmi 
ria pe 
ales-o. 
școală 
demă, 
organizate pe specia
lități. Avem profe
sori și maiștri care ne 
îndrumă îndeaproa
pe să ne formăm ca 
oameni adevărați, și 
ne însușim și cunoș
tințe de cultură ge
nerală', să devenim

pre- 
noas- 

sub

bun 
devin 

pe

iubesc
care
învăț 

frumoasă, mo-
cu cabinete

mese- 
mi’am 
într-o

nerală; să 
muncitori bine 
gătiți. Munca 
tră a devenit,

îndrumarea dascăli
lor și muncitorilor 
comuniști, o datorie 
de onoare.

Efectuarea 
ticii 
ne-a 
noașterea 
mânuirea 
moderne 
pregătirea 
oameni cu experien
ță, posibilitatea de 
a învăța să păstrăm 
și să dezvoltăm tra
dițiile de luptă ale 
clasei muncitoare. Cu 
fiecare an școlar 
terminat am încercat 
sentimentul de mîn- 
drie că am contri
buit și eu la crește
rea și dezvoltarea w 
zinei.

La terminarea șco
lii ne așteaptă 
școlile tehnice, de 
maiștri pentru per-

vrac- 
in producție 
prilejuit 

directă 
celor

agregate, 
alături de

cu-
Și 

mai

fecționarea 
profesională, 
spre cele mai înalte, 
școli, ne este deschis 
fiecărui tînăr. Astăzi 
învățăm meseria, n-o 
furăm.

M-am gîndtt că nu 
pot răspunde acestor 
condiții în care mă 
dezvolt decît mun
cind în așa fel incit 
să obțin in fiecare 
an diploma de merit 
și insigna 
fruntaș.

Pornesc 
pregătită 
te să ne 
propunîndu-mi 
port din nou insigna 
de elev fruntaș.

noastră 
Drumul

de elev

la școala 
sărbătoreș- 
primească 

să

ION SORESCU 
elev ucenic anul III 
Școala profesională 

,23 August" 
București

Sarcini de răspundere
noul an școlar

po- 
școll

(Urmare din pag. l-a) 
să transforme cercurile 
litice in adevărate 
de educație politică.

Activitatea în cercurile politi
ce va trebui să ducă Ia dez
voltarea respectului față de 
trecutul revoluționar de luptă 
al partidului nostru și U.T.C., 
la dezvoltarea sentimentului 
de mîndrie pentru realizările 
regimului democrat-popular, la 
intărirea vigilenței și combati
vității revoluționare, a atitu
dinii de luptă împotriva in
fluențelor ideologiei și moralei 
burgheze.

In acțiunea de politehniza- 
re organizațiile U.T.M. vor 
trebui să sprijine mai mult

...Numai eu nu merg la jțcoală!

școala in activitatea pe care o 
duce pentru a-i învăța pe elevi 
să minuiască sculele, piesele și 
mașinile simple. Trebuie să se 
creeze legături mai strînse in
tre elevii din școală și tinerii 
muncitori din întreprinderea 
care-i patronează.

S-a încetățenit în activitatea 
organizațiilor U.T.M. și a or
ganizațiilor de pionieri o anu
mită tradiție care a contribuit 
la îmbunătățirea atitudinii ele
vilor și școlarilor față de 
munca fizică. Se organizează, 
de pildă, tot mai des acțiuni 
cu caracter patriotic, elevii și 
școlarii sînt mobilizați să par
ticipe direct la munca con
structivă pe șantiere, la acțiu
nile de strîngere a recoltei. 
Elevii și școlarii trebuie a- 
trași să participe la ac
țiunile de înfrumusețare a 
școlii^ a orașelor, la acțiunile 
de îngrijire a monumentelor 
în tot timpul anului.

Rolul organizației U.T.M. 
nu se termină odată cu sune
tul clopoțelului, odată cu ple
carea elevului acasă. Ea răs
punde de întreaga comportare 
a tînărului în viață. De aceea 
va trebui să acorde mai multă 
atenție organizării raționale a 
timpului elevilor, să organi
zeze acțiuni care să le olere 
școlarilor și elevilor posibili
tatea să-și petreacă timpul li
ber în activități folositoare. în 
mijlocul și sub supravegherea 
colectivului. Activitatea cultu- 
rai-artistică și sportivă trebuie 
să capete un larg caracter de 
masă, să cuprindă pe toți șco
larii și elevii.

Organizațiile U.T.M. vor 
trebui să se ocupe mai serios 
pentru ca elevii să învețe cîn- 
tecele noastre revoluționare șl 
de tineret, să pregătească în 
programele lor artistice, dan-

auri și cintece inspirate din 
folclorul nostru.

Anul acesta se vor împlini 
zece ani de la crearea prime
lor detașamente de pionieri in 
țara noastră. Pentru școlari 
și pionieri acest eveniment 
trebuie să constituie un prilej 
de sărbătoare, de intensificare 
a eforturilor lor.

Odată cu deschiderea anu
lui, se va aniversa zece ani 
de la înfăptuirea reformei în- 
vățămîntului. Organizațyle 
U.T.M. vor trebui să organi
zeze manifestări închinate a- 
cestui eveniment însemnat: 
conferințe, în care să se vor
bească elevilor despre învăță- 
mîntul în țara noastră — în 
trecut și astăzi — manifestări 
artistice, competiții sportive.

In curînd vor începe alege
rile organelor conducătoare 
U.T.M., în școli, alegerea ac
tivului pionieresc. Orgadiza- 
țiile U.T.M. vor trebui să a- 
corde toată atenția pregătirii 
acestor alegeri, pentru ca ele 
să marcheze Intr-adevăr o 
creștere a activității organiza
țiilor U.T.M. din școli și a or
ganizațiilor de pionieri. Adu
nările generale U.T.M. de ale
geri și adunările pionierești 
de alegeri trebuie să ducă la 
îmbunătățirea vieții interne de 
organizație, ia discutarea cu 
spirit de răspundere a activi
tății utemiștilor și pionierilor. 
Ele vor trebui să dezbată se
rios sarcinile care 
fața pionierilor și 
în noul an școlar.

In prima zi a
școlar, tineretul nostru vă do
rește din toată inima spor la 
muncă, depline biruințe pe mi
nunatul drum al cuceririi știin
ței și tehnicii moderne, ai pre
gătirii pentru a deveni con
structori al socialismului.

vor sta în 
utemiștilor

noului an

I Intru în clasa întâia și 
mă așed într-o bancă. în
chid ochii și aștept să 
se întâmple un miracol 
pe care îl cunosc din a- 
nul trecut, de acum doi 
ani și de cînd mă știu 
cu carnetul de însem
nări în buzunar, pregă
tind reportajul cu titlul 
invariabil: „începe școa
la!" II cunosc și îl aș
tept și azi.

Simt mir o stil „de
curat**  al terebentinei, al 
varului și uleiului proas
păt, dar clipele trec și 
miracolul întârzie. Nu mi 
se scurtează pantalonii, 
gulerul alb cu fundă al
bastră nu-mi strînge gî- 
tul, nu mi-e dor de ma
ma, nu mă gîn
desc la cîinele 
care m-a petre
cut pînă la poar
tă și a rămas 
acolo „pentru 

că, băiețaș, în 
școală nu se in
tră cu animale** ... 
Nimic din toate 
acestea. Ceva, 
la început nu-mi 
dau seama ce, 
nu mă lasă să
mă desprind de prezent, 
Curînd găsesc explicația 
și zîmbesc : e pentru 
prima oară cînd nu mai 
intru aici doar ca fost 
elev ; tâmpul a făcut 
să devin anul acesta pă
rintele unui școlar în 
clasa întâia.

Mi-aș permite ca acea
stă vizită în școală — 
Școala mixtă de 7 ani 
numărul 143 — pe care 
o proiectasem ca repor
ter, s-o fac, cu voia 
dumneavoastră, în re
centa calitate de părinte 
dl unui școlar.

Așadar... între noi, pă
rinții !

încă de la poartă îmi 
dau seama că am multe, 
foarte multe de învățat 
de la, ca să zic așa, „co
legii cu vechime, cu ex
periență în ale școlii**,  
părinții copiilor din cla
sele mai mari. Mulți 
dintre ei au desprins un 
adevăr pe care mi-l co
munică noua clanță a 
porții, varul încă umed 
de pe zidurile clădirii. 
„Dacă vrei ca școala să 
fie cu adevărat a doua 
casă a copilului tău, a- 
tunci fă pentru școală ce 
faci pentru propria ta 
casă". N-ar fi fost, desi
gur, un capăt de țară 
dacă din fondurile școlii 
s-ar fi tocmit un lăcătuș 
care să repare clanța 
porții și un zugrav care 
să văruiască pereții. Dar 
comitetul de părinți s-a 
opus. „Nu, treaba asta 
trebuie s-o facem noi. E 
bine să știe copiii noștri 
că am muncit noi, cu 
mîinile noastre, ca să le 
înfrumusețăm școala. E 
bine să știe copiii noștri 
că prețuim școala așa 
cum ne prețuim casa. 
Exemplul nostru e cel 
mai înțelept educator**.

Și adevărul descoperit 
de „colegii cu vechime**  
mă întovărășește pretu
tindeni, în curte, pe co
ridoare, în clase. Dintr-un 
șir fără sfîrșit de nume de

părinți care au pregătit 
școala pentru emoționan
ta sărbătoare a începerii 
cursurilor, îl aleg pe a- 
cela al tîmplarului de la 
„Acumulatorul", tovară
șul Serghie Șurghie, pă
rinte al unui elev din 
clasa a șasea. In timpul 
său liber a reparat toate 
băncile stricate. Și nu nu
mai pe cele din clasa fiu
lui său. Din toată școala. 
II văd pe fiul său tre- 
cînd țanțoș prin curte. 
„Eh, ce mai încoace și 
încolo... Tata e mare 
meșter. Ce iese din mina 
lui ține o sută de ani. 
Și băncile astea or să 
țină ! Să mai prind eu 
pe vreunul sapă

fiul său, elev într-a șap
tea, s-a înhăitat cu niște 
derbedei și acum fumea
ză, fură mâncarea din 
ghiozdanele copiilor mai 
mici, e necuviincios cu 
profesoarele. T atăl n-a 
găsit vreme. A venit la 
școală abia atunci cînd, 
după toate acestea și ca 
o consecință a lor, a mai 
aflat că băiatul e ame
nințat să rămină repe
tent. Se mira de tot ce 
auzea ca și cum dirigin
tele îi vorbea nu despre 
fiul său, ci despre fiul 
cuiva din Australia sau 
din Alasca. Era convins 
că făcuse totul. „11 îm
brac, îl hrănesc, îi cum-

Ocfav Pancu-lașl
fiecare
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Școalanumele în 
nu-și bată 
munca tatălui meu 

in cancelarie răsfoiesc 
caietul cu dări de seamă 
de la ședințele comitetu- 
lui de părinți din anul 
trecut. Și mai iau con
tact cu un adevăr desco
perit aici și pe care 
cinci minute mai tîrziu 
am prilejul să-l verific. 
El — transcriu cîteva 
rînduri din cuvîntul u- 
nui părinte — se enunță 
astfel : „Anul școlar în
cepe în septembrie. Nu 
după anul nou, nu după 
vacanța de primăvară, 
nu în preajma examene
lor. Asta înseamnă că 
legătura noastră cu școa
la nu poate începe decît 
tot in septembrie". Cinci 
minute mai tîrziu fac 
cunoștință cu tovarășul 
E. Ștefănescu. A venit 
la școală să se intere
seze de situația fiicei 
sale.

— Care situație ? în
treb uluit. Anul școlar 
încă nici n-a început !

— Pentru mine a înce
put. Intrînd într-o nouă 
clasă fetița va avea ma
terii noi, ore în plus... 
Dacă le aflu de pe acum 
am mai multă vreme s-o 
ajut. Vacanță, vacanță, 
dar un exercițiu, două, 
la un obiect mai greu 
nu-i strică..,

Mă gîndesc imediat s-o 
caut pe învățătourea fiu
lui meu. E necesar să 
trec și acest examen. 
E unul dintre acele exa
mene grele la care și 
aici și în alte școli, au 
căzut, din păcate, destui 
părinți. Pe unul din ei 
l-am întilnit pe același 
coridor, in primăvară. 
Dirigintele l-a invitat de 
la începutul anului școlar 
trecut de nenumărate ori 
ca să-i atragă atenția eă

pupitru... Să 
nimeni joc de 

" î«4
co cel 

adevăr
mai 

cu 
mii

păr cărți... 
facă om !**

Dar poate 
important 
care iau contact azi
prilejuiește discuția cu 
profesorul diriginte Va- 
sile Patriciu. E un om 
intre două vîrste, cu pă
rul albit, vorbește rar, 

curgător, privindu-te 
drept m ochi și invitîn- 
du-te, din clipa în care 
iți declari calitatea de 
părinte al unui elev, să 
te bucuri de toată prie
tenia sa. „Ceea ce încep 
să înțeleagă cei mai 
multi părinți este că nu 
pot exista două feluri de 
educație. Una la școală 
și în organizația comu
nistă de tineret și de co
pii și alta acasă. Una la 
școală și în organizație, 
științifică, plină de răb
dare și tact, alta a- 
casă, la întâmplare, „așa 
cum am crescut și eu*  și 
tata și tata mare", lip
sită de grijă și atenție. 
Aceste două feluri de e- 
ducație nu pot merge 
împreună. Ele se res
ping, se ciocnesc și vic
tima ciocnirii e 
na copilul**.

II ascult și, 
peste cuvintele 
suprapune zgomotul unui 
tren in mers. Retrăiesc 
o scenă căreia i-um lost 
martor nu de mult Sînt 
într-un compartiment și, 
printre alții, am tovarăși 
de călătorie o mamă cu 
fiica ei, școlăriță în cla
sa a patra. S-a înserat 
și de la fereastră fetița 
privește cerul. Numără 
cu glas tare stelele. „Ze
ce, unsprezece, dois
prezece... paisprezece...**  
Surprins că l-a sărit pe 
treisprezece îi atrag a- 
tenția că a greșit. In lo
cul ei îmi răspunde 
mama : „N-a greșit.» 
Lasă, mai bine să nu ros-

totdeau-

deodată, 
sale se

tească cifra diavolului**,  
„Și la școală ce face ?**  
întreb. Mă lămurește fe
tița: „M-a învățat mania 
cum să fac la școală ca 
să nu-l supăr pe diavol: 
de cîte ori spun treispre
zece, încalec la mina stin
gă inelarul cu arătăto
rul. ..“ Un bărbat de a- 
lături pufnește în rîs. 
Mie mi se pare situația 
cit se poate de tristă. 
Încerc să-i explic fetiței 
că în asemenea bazaconii 
nu cred decît oamenii 
mapoiați, îi povestesc 
istoria cifrei cu pricina. 
Mama o trage brutal de 
mină și o ceartă : „Nu 
te lua după dumnealui. 
Dumnealui trebuie să fie 

vreun profe
sor Comen
tariile îmi par 
de prisos.

Rețin ultimele 
cuvinte ale di
rigintelui „Victi
ma ciocnirii e 
totdeauna copi
lul. „E limpede. 
Copilul e înse
tat de cunoștin
țe, vrea să afle 
adevărul despre 
îl înconjoară, 

clipă îi aduce 
pe buze o altă în
trebare. Dar cînd ceea 
ce îi spune școala, fa
milia contrazice, pe cine 
să creadă ? Pe amîndoi 
e imposibil. Soluția, pen
tru copil, a ieșirii din 
dilemă e simplă : „dacă 
tot nu mă lămuresc, de 
ce să-mi mai bat capul? 
Pe maidan toate lucru
rile sînt clare. Nimeni 
nu susține că mingea de 
cîrpă e făcută din alt
ceva decît din cîrpă. 
Hai, băiete, pe maidan!**  
Dilema însă trebuie s-o 
soluționăm noi, părinții. 
E necesar ca educația 
dată de noi să concorde 
cu cea a școlii pînă în 
cele mai mici amănunte.

E un lucru pe care l-a 
înțeles și ultima mea cu
noștință de azi, tovară
șul Gheorghe Marin, 
muncitor la „Mao Țze- 

dun**  tatăl unui elev 
din claia a șaptea. „Ală
turi de fiul me$P mă so
cotesc eu însumi șco
lar^.

Vizita în școală se a- 
propie de sfîrșit. în ur
ma atâtor lucruri inte
resante aflate, puterea 
obișnuinței îmi dă ghes 
să-i pun directoarei o în
trebare de 
„Unde trebuie 
vorul acestor 
descoperite de 
elevilor de aici și desi
gur, nu numai de aici ?**  
Renunț însă. Răspunsul 
Care îl cer ca reporter 
m:-l pot da eu însumi ca 
părinte. Este și școala un 
șantier și încă unul din
tre cele mai importante 
ale construcției socia
liste. „A învăța" în
seamnă astăzi la noi a 
învăța să construiești so
cialismul. Țelul școlii al 
organizației revoluționa
re de tineret și copii și 
al familiei este comun. 
Desfășurarea lui cere e- 
forturi comune, o cola
borare vie, trainică.

reporter, 
căutat iz- 
adevăruri 
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George Enescu avea cuvinte foar

te amare la adresa perfecțiunii 
tehnice lipsite de vibrație emoțio
nală și care nu are nimic comun 
cu adevărata artă; „...perfecțiunea 
care pasionează atîta lume, nu mă 
interesează în artă, important este 
să vibrezi tu însuți și să-i faci să 
vibreze pe ceilalți". în opoziție cu 
tendința perfecțiunii reci, marii 
muzicieni, pornind de la un înalt 
nivel de pregătire tehnică, pun ac
centul pe conținutul profund al 
muzicii. Aceasta este și o carnete- 
ristică a școlii sovietice interpreta
tive al cărui strălucit reprezentant 
e Jakov Zak.

în concertul în fa minor de 
Chopin, interpretat în cadrul festi
valului, dincolo de o virtuozitate 
excepțională, Jacov Zak a căutat 
și găsit poezia chopiniană, cu a- 
mestecul ei de forță, elan, lirism 
meditativ, eleganță, Jakov Zak este 
departe de cei care tratează obiec- 
tivist, rece, „tehnic" muzica lui 
Chopin ca și de cei care o abor
dează ca o muzică de salon, sen
timentalist — galantă. La el ele
ganța, gingășia, sensibilitatea rafi
nată nu ajung niciodată la revăr
sări lirice salonarde, lipsite de 
vlagă și factice, ci se mențin în 
sfera unui lirism nobil, echilibrat. 
A cînta ca un „virtuos" presupune 
o pregătire tehnică la care ajungi 
după mulți ani în care zi de. zi 
studiezi multe ore la rînd la pian; 
a cînta ca un „poet-virtuos“ pre
supune însă dincolo de această do- 
bîndire a tehnicii, calități artisti
ce excepționale. Și tocmai acestea 
le întîlnești in nobila artă a lui 
Zak. Ele au fost evidente în splen
dida tălmăcire a concertului de 
Chopin ca și a nocturnei marelui 
compozitor polonez. Fuga de Șos
takovici, dată ca supliment, ca și 
Toccata de Prokofiev, confirmă o- 
dată mai mult că Jakov Zak, vir
tuosul care aparent nu cunoaște

(Urmare din pag. I-a) 

mînt prețios. Această acțiune tre
buie să se desfășoare zilnic, folo- 
sindu-se în acest scop toate mij
loacele disponibile. O activitate 
deosebită în această direcție tre
buie să o desfășoare organizațiile 
U.T.M. din agricultura regiunilor: 
Timișoara, București, Craiova, 
Iași, Suceava, Galați, Constanța, 
unde transportul îngrășămintelor 
naturale la câmp este mult întir- 
ziat.

Paralel cu aceste lucrări, în toa
tă țara trebuie urgentată pregăti
rea semințelor. Ca și in alți ani, 
organizațiile U.T.M, să ia în în
grijirea lor centrele de condițio
nare și tratare a semințelor și să 
mobilizeze tineretul la terminarea 
grabnică a acestei lucrări deosebit 
de importante pentru reușita cam
paniei de toamnă.

Pentru ca toate aceste acțiuni 
tinerești să dea roadele așteptate 
fiecare tînăr să primească din 
partea organizației U.T.M. o sar
cină precisă de producție în com
plexul lucrărilor din această cam
panie 1

Adunarea festivă 
pentru sărbătorirea

Zilei Pompierilor 
din R.P. Romînă

Sîmbătă seara In sala C.C.S. a 
avut loc adunarea lestivă pentru 
sărbătorirea Zilei Pompierilor din 
R. P. Romînă.

Despre Însemnătatea zilei de 13 
Septembrie — Ziua Pompierilor 
din R.P. Romînă — a vorbit gene- 
ral-maior Pamfil Tatu, șeful Direc
ției pază contra incendiilor din 
Ministerul Afacerilor Interne, care 
a arătat însemnătatea acestei ani
versări și importanța muncii pom
pierilor In țara noastră.

A urmat un program artistic 
prezentat de Ansamblul C.C.S. și 
de orchestra Barbu Lăutaru a Fi
larmonicii de Stat George Enescu.

La G.A.S. „Scînteia" din comuna Drăgăneștl-Olt, regiunea Pitești, 
a început semănatul orzului și secarei. Pînă în prezent au fost în- 
șămînțate 400 hectare. In fotografie: Brigada condusă de Barbu 

Dumitru însămînțează zilnic peste 50 hectare.

Jakov Zak
— un profund 

și sensibil
MUZICIAN

greutate tehnică, este în primul 
rind un profund și sensibil muzi
cian. Deobicei in felul de a cînta 
al unui virtuos există o „celebra
re", o „glorificare" a infringerii 
greutăților, se simte că există o 
victorie împotriva dificultăților 
tehnice, dar la Jakov Zak acest 
element auxiliar lipsește : el nu 
vrea să arate că domină greutățile; 
el lasă loc pe primul plan ciutu
lui compozitorului, fie că e vorba 
de poetica nocturnă de Chopin, 
Fugii de Șostakovici șiToccatei de 
Prokofiev, atit de pline de tensiu
ne. Există aici, în felul de a gindi 
în muzică, o atitudine de modestie 
in sensul cel mai nobil și profund 
al cuvântului. Această modestie — 
care presupune, cum spunea Sta
nislavski. nu a te vedea în artă 
ci a vedea arta in tine, nu a-ți ve
dea cariera cînd creezi ci a te dă
rui trup și sufli artei — o avea 
și Enescu și o intilnim și la alți 
mari muzicieni care au venit să-i 
aducă omagiul lor la acest Festi
val. O intilnim și la talentele afir
mate din rîndurile candidaților la 
concurs.

Este una din marile învățături 
pe care le putem extrage de la 
acest Festival, care dincolo de mo
mente muzicale de înaltă calitate 
ne prilejuiește și gînduri despre 
atitudinea față de artă, despre 
știința răspunderii artistului 
de educarea bunului gust. Și, 
colo de desfătarea artistică 
care ne-a prilejuit-o în seara

con- 
față 
din- 

pe 
con

certului, îi mulțumim lui Jakov 
Zak pentru exemplul pe care ni 
l-a dat muzicianul sovietic de poe
zie și modestie în virtuozitate.

FR. SCHAPIRA

„Muzica romînească
are un viitor luminos../'

admi- 
tineri 
de a 

Ca și

Intr-o clipă de repaus, vechii 
prieteni ai marelui Enescu, stră
lucitul compozitor parizian Mar
cel Mihalovici și maestrul Geor
ge Georgescu au reînceput o 
mică discuție. Ca peste tot însă, 
în zilele Festivalului, nimeni nu 
poate scăpa de asaltul gazetari
lor... Și dintr-o excesivă amabi
litate, maestrul Mihalovici între
rupe discuția dîndu-ne posibilita
tea unui mic interviu...

— încep cu o întrebare obiș
nuită în aceste zile: Ce părere 
aveți despre Concurs' și Festival ?

— Excelentă. Organizarea unor 
asemenea manifestări, consacrate 
memoriei marelui Enescu, repre
zintă un demn omagiu adus ma
relui muzician și asigură 
rabile posibilități multor 
artiști din lumea întreagă 
cunoaște opera enesciană. 
multe alte concursuri internațio
nale, Concursul Enescu va crea 
cu siguranță o emulație deosebită 
între tinerii artiști care va contri
bui Ia înțelegerea tot mai pro
fundă a operei enesciene. Perso
nalitățile de prim ordin care par
ticipă la Concurs și Festival do
vedesc în același timp prețuirea 
deosebită de care se bucură ma
rele muzician romîn în străină
tate.

— Cum regăsiți școala 
cală romînească ?

— Intr-o excepțională 
tare pe drumul atît de 
deschis de Enescu prin celebra 
Sonata III. Am văzut și auzit 
lucrări de M. Jora, 
dricu, C. Silvestri, I. 
Paul Constantinescu, 
sohn, Zeno Vancea, 
Ludovic Feldman.

— Și dintre cei tineri ?
— In ultima mea călătorie 

Romtnia am vizitat clasele 
compoziție ale Conservatorului 
„Ciprlan Porumbescu". La cla
sele profesorilor Jora, Andricu, 
Klepper, Marțian Negrea am gă
sit elemente remarcabile. Am as
cultat pare-se cîteva lucrări ale 
tinerilor Pascal, Capoianu. 
s-au părut excepționale. Muzica 
romînească are un viitor luminos. 
După călătoria pe care am fă
cut-o în Romînia, am vizitat Con
servatoarele din Paris, MCnchen, 
Colonia și alte cîteva orașe. Mu-

muzi-

dezvol- 
glorios

Mihail An- 
Dumitrescu, 
A. Mendel- 
L. Klepper,

In 
de

Ml

Utemistele Ioana Marin și Maria Nicolae din brigada de tineret a fabricii „Flora" din Capitală 
sînt fruntașe în muncă ca și tinerele lor tovarășe

Sînt amănunțit informat asupra 
uriașelor realizări ale poporului 
frate chinez care rîvnește pacea 
și progresul mai mult ca orice.

China populară, poporul chinez 
poate zdrobi însă în același timp

pe oricare agresor, pe oricare din acei ce vor în
drăzni să stînjenească munca sa pașnică.

Ca om de știință, ce-mi dedic toate puterile pro
gresului, mă alătur tuturor oamenilor cinstiți de pe 
întreg globul, care cer cu hotărîre în aceste zile, să 
se pună capăt provocărilor S.U.A. în Extremul 
Orient.

Doresc ca prietenii mei matematicieni din China, 
Chen Ken Kwong, Su Bu-chin, Min Teh-chen și 
alții, să știe că sînt alături de ei și de tot poporul 
chinez in lupta pentru apărarea demnității și a fron
tierelor marii lor patrii.

Semnarea unei Convenții între Academia R.P. Romîne 
științe Agricole a R. Cehoslovaceși Academia de

Sîmbătă la amiază a avut loc în 
Capitală semnarea Convenției de 
colaborare științifică directă între 
Academia R.P. Romîne și Acade
mia de științe Agricole a R. Ceho
slovace. Convenția prevede măsu
rile de colaborare dintre cele două 
instituții științifice și oamenii de 
știință din R. P. Romînă și R. 
Cehoslovacă în domeniul agricultu
rii și silviculturii.

Din partea R.P. Romîne conven-

ex

ali

am

De vorbă cu maestrul M. Mihalovici
zlcienii străini au ascultat cu 
multă atenție cuvintele mele de
spre remarcabilele compoziții ale 
tinerilor dumneavoastră artiști.

— După cîte știu ați fost cî
teva zile în casele de creație ale 
Uniunii Compozitorilor. Ce pă
rere aveți despre condițiile de 
creație ale muzicienilor romîni ?

— Condițiile pe care statul de
mocrat-popular le oferă compozi
torilor dumneavoastră sînt 
cepționale.

— O ultimă întrebare. Ce 
lucrat în ultima vreme ?

— La sflrșitul lui 1957
scris un balet pe textul lui Clau
de Restand. La 1 octombrie va avea 
loc la opera din Colonia premiera 
unui alt balet pe care l-am scris 
în ultimul timp : „Istoria lui Te- 
zeu“ cu colaborarea scriitorului 
Karl Heinz Ruppel.

Mulțumesc maestrului pentru 
cele cîteva clipe pe care mi 4e-a 
pus la dispoziție. ‘ E pe deplin 
bucuros că a spus cîteva cuvinte 
unui redactor al unui ziar de ti
neret. Pe blocnotesul meu, M. 
Mihalovici scrie cîteva cuvinte 
simple, pornite din dragostea 
ce-o poartă poporului nostru: 
„Transmit prin intermediul „Scîn- 
teif tineretului" un cordial salut 
tineretului romîn".

I. SAVA 

IN PRIMA ZI A „INTERNAȚIONALELOR ((

III

ția a fost semnată de acad. I. S. 
Gheorghiu, vicepreședinte al Aca
demiei R.P. Romine, iar din par
tea R. Cehoslovace de acad. An
tonin Klecka, președintele Aci 
miei de Științe Agricole din 
ceasta țară.

La semnare au fost de față 
Stancu, adjunct al ministrului 
griculturii și Silviculturii, O. Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
I. Rab, șef de secție în Ministerul

M
A-

Importante succese 
ale tinerilor brigadieri

de pe șantierele naționale
Tinerii brigadieri de pe șantie

rele naționale ale tineretului aduc 
o contribuție însemnată la grăbi
rea ritmului lucrărilor de construc
ție a obiectivelor ce li s-au încre
dințat.

Tinerii de pe șantierul magistra
lei de est. de pildă, au montat 
conducta de gaz metan pe o por
țiune care reprezintă aproape trei 
sferturi din lungimea ei totali-. 
Hotărîți să lucreze cu același avînt 
și cu eroismul tinerilor de la 
Agnita-Botorca, Bumbești-Livezeni., 
Salva-Vișeu, ei s-au angajat să ter
mine pină la 7 Noiembrie monta
rea conductei magistralei de est pe 
porțiunea Nadeș-Onești. Printre alți 
fruntași sînt tinerii din echipele 
conduse de Mihai Gentemir și 
Constantin Lupașcu, din sectorul 
Sinzieni.

Munca tinerilor brigadieri, care 
lucrează pe șantierul național de 
la Năvodari, este de asemenea 
spornică. Termenul fixat pentru 
construcția multor obiective de la

.•SPDRT-SPDRT-SMDRT-SPORT-

La mai puțin de o oră de la în
ceperea „internaționalelor" asistăm 
la una din cele mai spectaculoase 
probe ale zilei : săritura în înăl
țime bărbați. Această probă tre
buie să resolve rivalitatea dintre 
suedezul Dahl și cehul Lansky. 
Primul este cîștigătorul titlului eu
ropean, iar secundul posesorul me
daliei de argint la Stockholm. De 
astă dată este rîndul lui Lansky 
să-și ia revanșa. El reușește să sari 
peste ștacheta ridicată la 2,08 m. 
Dahl trebuie să se mulțumească cu 
2,04 m. și deci numai cu locul 
doi. Trebuie să notăm că juniorul 
Eugen Ducu sărind 1,85 m. ega
lează recordul R.P.R. juniori cate
goria 15-16 ani.

*

*
4 victorii romîneștl 
Ploaie de recorduri 

la sulifă femei
* Surprizele n-au 

lipsit totuși».
WLSLSLWLWUULJ^^

Alergătorii pe 100 m. plat îfi 
dispută șansele în serii. Avem pri
lejul să remarcăm în serii compor
tarea destul de bună a juniorului 
Nițu Stan. Semifinalele revin lui 
Mahlendorf Walter (R.F.G.) —
10,8 și polonezului Zenon Bara
nowski cu 10,9. Ștein Mircea 
(R.P.R.) se clasează în prima se
mifinală pe locul III cu timpul 
de 10,9. Mărșăluitorii pornesc în
tre timp în întrecerea lor de-a 
lungul a 20 km.

Proba marilor surprize este cea 
de aruncare a suliței femei. Tribu
nele vor răsuna mereu de aplauze. 
Ovații ce străpung văzduhul câte
va minute acoperă vocea crainicu
lui atunci cînd acesta anunță că 
Dana Zatopkova a realizat un nou 
record european : 56,67 m. Puține 
minute mai tîrziu din nou oplauze: 
Figwer a stabilit cu 53,65 m. un 
nou record polonez. Mulțimea frea
mătă entuziastă cînd crainicul ves
tește din nou t Maria Diți ■ do
borî! recordul R.P.R. aruncînd au- 
lița la 52,59 m. Celor trei record
mane — sincere felicitări !

Atleții sovietici îfi dovedesc mi

Afacerilor Externe, academicieni, 
profesori universitari, alți oameni 
de știință și cultură.

Au fost de asemenea prezenți 
Ivan Rohal-llkiv, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. Cehoslovace la București și 
alți mebri ai Ambasadei, precum 
și ceilați mebri ai delegației de 
oameni de știință din R. Ceho
slovacă, care ne vizitează țara cu 
acest prilej.

linia de acid sulfuric ca de exemplu 
depozitele de pirită, depozitul de 
acid sulfuric și grupul social, a 
fost scurtat cu 40 de zile. La con
strucția pavilioanelor liniei de acid 
sulfuric tinerii au executat peste 
2500 mc. de zidărie și zeci de mii 
de metri pătrați de tencuială, rea- 
lizind economii de peste 1.000.000 
lei. In prezent tineretul sprijină 
din plin activitatea de pe șantier 
concentrată pentru terminarea con
strucțiilor la a doua linie tehnolo
gică a uzinei — linia de superfos- 
fați. La depozitul pentru materia 
primă necesară fabricării superfos- 
faților s-a terminat construcția 
scheletului de rezistență, lucrările 
de zidărie s-au executat în propor
ție de peste 80 la sută, iar înve- 
litoarea din chesoane prefabricate 
în proporție de 85 la sută. Printre 
noii fruntași de pe șantier se nu
mără tinerii dulgheri din brigada 
condusă de Radu Bălăbăneanu, zi
darii din brigada condusă de Flo
rian Graure și instalatorii din bri
gada condusă de Ion Grigorescu.

Nicola*  Ivanov cu

Capriciile vremii M părea că vor 
pune la grea încercare pe ama
torii de atletism. Emoțiile meteo
rologice n-au fost însă de durată. 
Cînd coloana participanților la cea 
de-a Xl-a ediție a Campionatelor 
internaționale de atletism ale țârii 
noastre și-au făcut apariția pe sta
dion devenise clar că natura se.„ 
cumințise.

în colane celor ce defilează întil- 
nim figuri cunoscute, nume cu lar
gă circulație în atletismul mon
dial ; Dana Zatopkova campioană 
europeană la suliță femei, suede
zul Richard Dahl, deținătorul tit
lului european la înălțime bărbați, 
olandezul Henk Filter care pe a- 
cest stadion a stabilit recordul eu
ropean, sovieticul Grigalka, arun
cător de greutate. Alături de ei în 
coloană — atleții noștri. lat-o pe 
loli. Nu lipsește nici „veteranul" 
Dinu Cristea, alături de care zărim
juniori, ce trădează in priviri e- 
moția primelor mari confruntări.

in sfîrșit, proba inaugurală a 
„internaționalelor" : 400 m. gar
duri. La startul probei 6 concu- 
renți. Start... După 200 m. parcurși 
în 25 secunde conduce Ilie Savel. 
Zecile de mii de spectatori îl poartă 
spre victorie pe alergătorul romîn. 
Prima probă, prima victorie a cu
lorilor patriei noastre. Notăm pe 
carnete — Ilie Savel ; 52,1. Ilie 
Savel este primul concurent care 
cucerește titlul de campion inter
național al R.P.R. pe anul 1958. 
Peste cîteva minute pe cel mai 
înalt catarg este urcat drapelul 
R.P.R.

Peste gazonul dungat pleacă me
reu în zbor discul. A început în- 
trecerea la aruncarea discului fe
mei. Cel mai bun rezultat îl obține 
Doris MOller (R.D.G.) cu 50,97 
m. Reprezentanta noastră P. Simio- 
nescu se clasează a patra cu 46,85 
m. In acest timp se aliniază la start 
concurentele la proba de 100 m. 
plat. Cele 4 serii oare se dispută 
vădesc forma bună a Barbarei Me
yer (R.D.G.), Cian-Iu-min (R. P. 
Chineză), Bloemhof Hannie (Olan
da). Dintre concurentele noastre 
rezultatul cel mai bun îl obține 
Ioana Luță. Semifinalele sînt cîș- 
tigate de Cian-Iu-min și Meyer Bar
bara. Din păcate nici una din re
prezentantele noastre nu s-a clasat 
in finală,

lungime bărbați pri- 
rezultai neașteptat, 
îl cucerește Auga

iestria la aruncarea greutății cuce
rind primele două locuri prin 
Grigalka și Varanauskas, Dealtfel, 
Grigalka nu este prima oară cînd 
își înscrie numele pe lista campio
nilor internaționali de atletism ai 
R.P.R. In 1955 a cîștigat cu 16.69. 
De data aceasta obține victoria cu 
17,08. Locul 3 revine reprezentan
tului nostru 
15,67.

Săritura în 
lejuiește un 
Locul prim 
(RJJ.G.) cu 7,27 m, urmat de re
prezentantul R.P.R. Ion Sorin cu 
7(24 m. Slabă comportarea record
manului european Henk Visser, 
clasat pe locul 4. La 800 m. băr
bați remarcăm victoria lui Zoltan 
Vamoș în seria 111-a a probei.

O nouă victorie aduce culorilor 
patriei Georgeta Dumitrescu la 
800 m. plat femei. Cu 2:13,0 ea 
întrece la capătul unei lupte pa- 
sionanle pe Walaszk Sofia, cîști- 
gînd titlul de campioană interna
țională a R.P.R.

Se înserase. Lumina reflectoarelor 
destramă brusc umbrele serii. Pe 
stadion răsună ; „Bravo Greces
cul". Tribunele aclamă în picioare 
pe fondistul nostru care într-o 
impresionantă dăruire de eforturi 
reușește pe ultimii 300 m. din pro
ba de 5000 m. să preia conduce
rea și să obțină victoria. Finlan
dezul Saloxunta avusese la un mo
ment dat 20 de secunde avans. 
Dar voința, patriotismul lui Gre- 
cescu au biruit. Spectatorii fac o 
caldă manifestație de simpatie 
sportivului nostru.

Se întorc mărșăluitorii după lun
gul drum de 20 km. Primul intră 
pe stadion Ion Baboie care înscrie 
a patra victorie romînească din 
prima zi a „internaționalelor". 
Explozii de bucurie răsuni în tri
bune.

Un scurt bilanț al sportivilor 
noștri:

fr patru titluri de campioni in
ternaționali.

fr un nou record R.P.R.
fr un record R.P.R. de juniori 

egalat
Este un bilanț pentru care le 

adresăm încăodată felicitările noa
stre.

EUGENIU OBREA 
VAS1LE RANGA

SÎNTEM SOLIDARI

Cl) LUPTA DREAPTA
A POPORULUI FRATE CHINEZ

ALAIURI DL VOI, PRIETENI!
negri s-au adunat la Ră- 
bătrînei Asii. Ziarele, ra-săritul 

dioul, presa, televiziunea, ne aduc 
zi de zi noi știri care arată cum 
cercurile agresive americane pun 
la cale cu ajutorul epavei cian- 
kaișiste — de mult izgonită de poporul chinez — 
mîrșave acțiuni provocatoare împotriva puternicului 
stat democrat-popular chinez.

Toți oamenii de bună credință din întreaga lume, 
privesc cu crescîndă îngrijorare desfășurarea opera
țiunilor militare ale S.U.A. în regiunea Taivanului 
și a insulelor de coastă care aparțin de veacuri și 
veacuri poporului chinez.

Dușmanii străvechiului popor chinez trebuie să 
țină seama de faptul că Republica Populară Chineză 
este un stat liber, care face parte din marele lagăr 
al socialismului și păcii. Nimeni nu are dreptul să 
se amestece în treburile interne ale unui stat suve
ran.

(Urmare din pag, l-a) 
nostru și condamnăm cu in
dignare acțiunile agresive ameri
cane în Extremul Orient. Sîntem 
solidari cu lupta nobilă a marelui 
popor chinez pentru apărarea 
securității și integrității teritoriale 
a patriei sale.

Lăcătușul fruntaș Constantin 
Jerea, de la secția vagoane, a 
înfățișat cu căldură uriașa muncă 
constructivă, pașnică pe care o 
desfășoară marele popor chinez, 
dragostea lui fierbinte de pace

Și pe șantierul uzinei de pro
duse sodice de la Govora ritmul 
lucrărilor se intensifică zi de zi 
datorită activității rodnice a tine
rilor brigadieri. în afară de mun
citori ai întreprinderilor de con
strucții, lucrează peste 120 de bri
gadieri din cuprinsul regiunii Pi
tești.

Pină în prezent a fost complect 
acoperită hala compresoarelor 
unde lucrările de zidărie la roșu 
se apropie de sfîrșit.

în alte secții se fac lucrări de 
finisaj în vederea începerii insta
lării utilajelor. însuflețirea tineri
lor pentru grăbirea acestei con
strucții se concretizează în succe
sele lor de zi cu zi. Echipa de la 
stația de beton condusă de Con
stantin Predoiu își depășește zilnic 
sarcinile de producție cu 18 la su
tă, cea de zidari condusă de Victor 
Stoica, cu 5 la sută, iar cea de 
instalatori condusă de Dumitru 
Roman, cu 8 la sută.

(Agerpres)

Turul ciclist 
al R.P. Romîne

(medie orară

Penultima etapă a Turului ci
clist al R.P. Romîne disputată 
sîmbătă între Sibiu și Orașul Sta
lin (140 km), nu a adus nici-o 
schimbare în clasamentul general. 
In ciuda trenei rapide plutonul s-a 
menținut compact pînă la Orașul 
Stalin’ unde spectatorii au avut 
satisfacția de a aplauda victoria 
unui localnic : N. Mușa. Tînărul 
alergător de la Orașul Stalin a 
reușit să învingă într-un specta
culos sprint pe Aurel Șelaru (Di
namo), V. Dobrescu (C.C.A.), L. 
Zanoni (Dinamo) și alții. Timpul 
realizat de Mușa, Șelaru, Dobres
cu, Zanoni și grosul plutonului a 
fost de 3h43’40...............
37.550 km).

înaintea 
Moiceanu are 
termina învingător competiția a- 
vînd 2T7” avans asupra lui L. 
Zanoni (Dinamo) și 3’42” față de 
M. Voinea (Dinamo). In clasa
mentul general pe echipe conduce 
Dinamo, urmată de C.C.A. și Pro
gresul. In clasamentul cățărători
lor primul loc este ocupat de L. 
Zanoni cu 42 puncte urmat de G. 
Moiceanu, cu 9 puncte. Astăzi are 
loc ultima etapă: Orașul Stalin- 
București (174 km). Sosirea cicliș
tilor se va face în jurul orei 13 
pe velodromul Dinamo.

ultimei etape, G. 
șanse mari de â

sportive
Astăzi va avea loc la Leipzig 

întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele reprezentative ale 
R.P. Romîne și R.D. Germane. 
Repriza a doua a acestui joc va 
fi retransmisă de stațiile noastre 
de radio cu începere de la ora 20. 
Retransmiterea se va face pe pro
gramul II.

de juniori ale R.P. Ro
și R.D. Germane. Fotba- 
germani au obținut vic- 
cu scorul de 2—0 (1—0) 

punctele marcate de

lt
In prezența a peste 10.000 

de spectatori sîmbătă s-a dis
putat la Franckfurt pe Oder 
întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele selecțio
nate ..................... -
mine 
liștii 
toria 
prin
Bauchspiess în minutele 22 
și 62.

Acad. prof. Miron 
Nicolescu

———'X/Q'X/'

și frăția care leagă poporul romîn 
de poporul chinez. Strategii ameri
cani nesocotesc răbdarea legenda
ră a poporului chinez — a spus 
vorbitorul — dar greșesc profund. 
China Nouă,' nu mai este o țară 
care poate fi intimidată prin ame
nințări. Dacă patria îl va chema 
întregul popor chinez va lua arma 
în mînă și va da o lecție drastică 
agresorilor. Sîntem siguri că Re
publica Populară Chineză poate 
infringe definitiv provocarea răz
boinică, apărînd suveranitatea și 
integritatea ei teritorială. Alături 
de China Populară este puternicul 
lagăr socialist Jn frunte cu marea 
Uniune Sovietică, milioane de 
oameni de bună credință din în
treaga lume, majoritatea covîrși- 
toare a omenirii.

— Imperialiștii americațji, a 
subliniat ing. Fr. Dorea, să nu se 
joace cu focul. Taivanul este 
pămînt al Chinei Populare și po
porul chinez are tot dreptul să e- 
libereze prin orice mijloace va 
găsi de cuviință teritoriile care-i 
aparțin și să nu tolereze ameste
cul străin în treburile patriei sale.

★
Deschizînd mitingul metalur- 

giștilor de la uzinele „Mao Țze- 
dun“ tov. Ion Crăciun, secretarul 
Comitetului de partid, a arătat 
că muncitorii uzinelor care poar
tă numele președintelui R.P. Chi
neze se solidarizează cu toată 
convingerea cu lupta dreaptă a 
poporului chinez pentru integrita
tea teritoriului marii sale patrii, 
pentru apărarea păcii în Extre
mul Orient și în lume. Noi înfie
răm cu tărie acțiunile S.U.A. de 
provocări războinice și de ame
stec în problemele interne ale sta
tului chinez — a spus vorbitorul.

„Provocările 
S.U.A. nu pot

chinez — a spus în cu- 
său tov. Alexandru Go- 
directorul general al uzi- 

Dimpotrivă, ele întăresc

războinice ale 
intimida marele

popor 
vîntul 
moiu, 
nelor. 
hotărîrea de a lupta pînă la ca
păt împotriva provocatorilor a- 
mericani. întregul lagăr socialist 
se solidarizează cu poziția fermă 
a 'Uniunii Sovietice, exprimată în 
mesajul recent adresat de tovară
șul Hrușciov, președintelui Eisen
hower în care se arată că un 
atac împotriva R.P. Chineze este 
considerat ca un atac împotriva 
Uniunii Sovietice. Uniunea Sovie
tică, R. P. Chineză, toate țările 
lagărului socialist sînt capabile 
astăzi să dea riposta cuvenită 
oricărui agresor care amenință 
pacea.

Sprijinim din toată inima — a 
spus vorbitorul — poziția guver
nului nostru, exprimată de preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, tovarășul Chivu 
Stoica, în ziua de 9 septembrie. 
Poporul romîn condamnă cu toa
tă hotărîrea acțiunile agresive 
ale S.U.A. îndreptate împotriva 
R.P. Chineze. împreună cu cele
lalte popoare frățești ale marii 
familii a țărilor socialiste, în 
frunte cu puternica Uniune So
vietică, poporul nostru este ală
turi de poporul chinez, solidar cu 
lupta nobilă a acestuia pentru 
apărarea securității și integrității 
teritoriale a patriei sale. Aceste 
cuvinte dau glas voinței întregu
lui nostru popor.

In semn de simpatie față de 
cauza dreaptă a poporului chinez 
și a luptei sale, muncitorii uzi
nelor noastre au hotărît ca toate 
produsele pe care întreprinderea 
le exportă în R. P. Chineză — 
utilaje petrolifere, 
ment, cazane

mori de ci- 
de aburi pentru 

termocentrale electrice — să fie 
executate și expediate la desti
nație înainte de termen. In acest 
fel noi vom aduce contribuția 
noastră modestă la întărirea și 
mai rapidă a economiei socialiste 
a R.P. Chineze".

La miting au mai luat cuvîntul 
muncitorii Grigore Bondoc, An
drei Cismaș și alții.

★
La marele miting de la Fila

tura Romînească de Bumbac tov. 
Antonia Balaban, președintele co
mitetului de întreprindere a spus: 
Ațîțările războinice de la porțile 
Republicii Populare Chineze nu 
pot intimida pe nimeni. Uriașul 
val de indignare care străbate 
poporul chinez și întreaga ome
nire iubitoare de pace în fața 
provocărilor imperialiste din

Infor
Sîmbătă s-au încheiat la lași 

lucrările primei conferințe pe țară 
de neurologie, psihiatrie și endocri
nologie infantilă. In cele 3 zile 
ale conferinței, participanții la lu
crări, academicieni, profesori uni
versitari, cercetători științifici și 
medici specialiști din țară, au pre
zentat peste 70 de comunicări care

Taivan este un serios 
dat ațîțătorilor lă

strîmtoarea 
avertisment 
război. Poziția țării noastre este ; 
limpede, a spus vorbitoarea. Ea a 
fost exprimată cu tărie de preșe
dintele Consiliului de Miniștri ăl
R. P. Romîne în cuvîntarea sa din a 
9 septembrie. Aprobăm din inimă 
această poziție a guvernului noS- ■ 
tru.

Taivanul și celelalte insule din 
apropierea coastei chineze în 
care s-au aciuit acum dușmanii 
poporului chinez sînt o parte in
tegrantă a teritoriului Chinei 
a spus mecanicul Ion Savu. Ho- 
tărîrea poporului chinez de a eli
bera teritoriul său nu poate fi- 
zdruncinată de nici un fel de 
provocare a fantomelor ciankai- 
șiste și a patronilor lor imperia
liști.

Filatoarea Maria Sava a spus: 
„Poporul chinez s-a eliberat pen
tru totdeauna din lanțurile robiei 
și construiește cu succes socialis
mul. Aceste succese stîrnesc furia 
oarbă a imperialiștilor americani 
care vor să întoarcă roata isto
riei. Dar să știe că focul războ
iului pe care vor să-l aprindă va 
frige mai întîi pe agresori. 
Forțele păcii și socialismului sînt 
azi uriașe, de nebiruit".

★
La mitinguri au fost adoptate 

moțiuni prin care oamenii muncii 
și-au exprimat solidaritatea lor 
frățească cu lupta nobilă și 
dreaptă a marelui popor chinez 
pentru apărarea securității și inte
grității teritoriale a patriei sale' 
și au înfierat cu toată indigna
rea și energia acțiunile agresive'. 
ale imperialiștilor americani care- 
încearcă să împingă omenirea, 
spre război. Popoarele țărilor din 
lagărul socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică — se arată în • 
moțiuni — nu vor pregeta să-și. 
aducă contribuția lor activă la* *;  
stăvilirea agresiunii imperialiste**  
pentru a salva soarta păcii.

★
Sîmbătă, după terminarea lu

crului peste 4.000 de constructori 
de autocamioane de la uzinele 
„Steagul Roșu" din Orașul Stalin 
au participat la mitingul de pro
test împotriva provocărilor răz
boinice ale S.U.A. și clicii cian- 
kaișiste în Extremul Orient. Mi
nute în șir în curtea uzinelor au 
răsunat lozinci care exprimau 
ura și indignarea muncitorilor de 
aici față de actele provocatoare 
ale imperialiștilor.

„Noi, muncitorii uzinelor „Stea
gul Roșu", înfierăm cu hotărîre 
provocările imperialiștilor ameri
cani împotriva poporului frate 
chinez care luptă pentru elibera
rea teritoriilor sale — a spus 
muncitorul Ștefan Cunst. Știm că 
aceste acțiuni constituie un atac 
îndreptat nu numai împotriva- 
Chinei Populare, ci și împotriva 
întregului lagăr socialist, a arătat 
inginerul Dumitru Popovici, Așa 
cum a subliniat tovarășul Chivu 
Stoica, asigurăm poporul frate 
chinez de atașamentul nostru 
fierbinte la lupta nobilă pe care 
o duce pentru apărarea securității 
și integrității teritoriale a patriei 
sale".

Intr-o atmosferă însuflețită 
constructorii de autocamioane au 
adoptat o moțiune de protest prin 
care cer imperialiștilor americani 
să înceteze provocările războini
ce și să-și retragă flota și tru
pele din regiunea Taivanului.

★
La mitingul de la uzinele „Ja- 

noș Herbak" din Cluj peste 3000 
de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari romîni și maghiari 
și-au manifestat indignarea față 
de acțiunile provocatoare ale
S. U.A. împotriva R.P. Chineze. 
Participanții la miting purtau nu
meroase pancarte pe care erau 
înscrise în limbile romînă și ma
ghiară lozincile: „Să se pună ca
păt aventurii imperialiste ameri
cane în Extremul Orient", „Jos 
mîinile de pe Taivan".

In apărarea păcii, alături de- 
China Populară, veghează Uniu-. 
nea' Sovietică și celelalte țări ale’ 
lagărului socialist.

Au mai luat cuvîntul munci
torii Ludovic Bandi, Kiss Ghizela; 
Fekete Ernst și alții.

(Agerpres)

mafie
au fost urmate de ample, discuții.

Oamenii de știință de peste ho
tare care au luat parte la lucră
rile conferinței au prezentat de a.; 
semenea lucrări reflectînd activi
tatea curativă și profilactică în do
meniul neurologiei, psihiatriei și 
endocrinologiei infantile, care se 
desfășoară în țările lor.
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Poporul chinez este gala
să dea o lovitură

Oamenii sovietici 
întîmpină cu entuziasm 
Congresul al XXI-lea 

ai P.C.U.S.

zdrobitoare agresorilor
In R. P. Chineză crește avîntul 

mișcării pentru înarmarea poporului
PEKIN 13 (Agerpres). — In 

legătură cu acțiunile militare 
provocatoare ale imperialismului 
american, agenția China Nouă a- 
nunță că în ultimele zile printre 
muncitori, membri ai comunelor 
populare și cooperativelor, stu
denți și elevi, muncitori și locui
tori ai orașelor din întreaga Re
publică Populară Chineză crește 
avîntul mișcării pentru înarmarea 
întregului popor. Poporul chinez, 
indignat de amenințarea război
nică a imperialismului american, 
consideră că este datoria sa să 
devină ostaș pentru a apăra ma
rea sa patrie și a fi gata ori- 
cînd să dea o lovitură zdrobi
toare agresorilor care ar îndrăzni 
să invadeze teritoriul țării sale.

Primii au început să se înar
meze locuitorii din provinciile de 
pe litoral. Ei sînt acum și mun
citori și țărani și milițieni popu
lari.

In provincia Fuțzian a fost or
ganizată o armată de milițieni 
populari din care fac parte cîte
va milioane de muncitori, țărani, 
comercianți, studenți și elevi. Nu
mai în orașul Fucijou au fost 
create peste 100 de regimente de 
milițieni populari. Locuitorii din 
eroicul oraș Siamîn se străduiesc 
ca întreaga populație să fie înar
mată și să facă instrucție mili
tară. Ei au hotărît să transfor
me insula Siamîn într-o fortă
reață de oțel. Profesorii și stu
denții de la Universitatea din 
Siamîn, care recent a fost bom
bardată de trupele ciankaișiste, 
au format o divizie de milițieni 
populari și au început să facă în 
mod activ instrucție militară-.

Sute de mii de muncitori, ță
rani, studenți și femei din pro
vincia Guandun au cerut zilele 
acestea să fie primiți în detașa
mentele de milițieni populari sau 
în unitățile de -rezerva. In Hu- 
aneijou au fost, create sute de 
detașamente de milițieni popu
lari, în împrejurimile Guancijou- 
lui în fiecare comună populară a 
fost organizat un regiment de 
milițieni populari.

Pe linia de apărare de pe li
toralul provinciei Cijețzian mase
le largi populare, care au eroice 
tradiții de luptă, stau de veghe 
alături de luptătorii Armatei popu
lare chineze de eliberare apărînd 
frontierele patriei. ”

In provinciile din 
Chinei se desfășoară 
nea mișcarea pentru 
întregului popor. 
Heilunțzian din 18 milioane de 
locuitori, 6 milioane s-au și în
cadrat în detașamentele de mili
țieni populari. In fiecare oraș și 
plasă din provincia Liaonin au 
fost create detașamente de mili
țieni populari din*care  fac par
te în total cîteva milioane de 
oameni.

Milițienii populari din provin
ciile din China de nord, care au 
săvîrșit fapte nemuritoare de 
eroism în timpul războiului anti- 
japonez, participă în mod activ 
la producție și la instrucția mi
litară. In ultimele zile în vechile 
centre revoluționare Taihanșan și 
Liuilianșan milioane de milițieni 
populari au organizat demon
strații de protest împotriva pro-

nord-estul 
de aseme- 
înarmarea 

In provincia

vocărilor militare ale imperialis
mului american.

In fiecare comună populară 
din provincia Henan, unde toate 
cooperativele agricole au și fost 
transformate în comune popu
lare, a fost creată cîte o secție 
a miliției populare.

In provinciile Sîciuan, Anhuei, 
Hunan, Hubei, Iunnan și Ținhai 
au și fost înarmate cîteva mili
oane de locuitori.

In capitala Chinei se desfășoa
ră pe scară largă mișcarea pen
tru înarmarea întregului popor. 
Pînă în prezent la Pekin au fost 
formate peste 50 de divizii de 
miliție populară, care numără a- 
proximativ 700.000 persoane.

înarmarea întregului popor 
este expresia nobilului spirit pa
triotic și comunist al poporului 
chinez de 600 milioane, Noii mi
lițieni populari sînt o rezervă pu
ternică pentru apărarea securi
tății patriei.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
După cum anunță TASS, Prezidiul 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică a adoptat 
o hotărîre cu privire la desfășura
rea întrecerii socialiste în cinstea 
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S.

Minerii de la combinatul „Lu- 
gaskugol" se spune între altele în 
hotărîre au adresat tuturor mineri
lor din Ucraina apelul de a înce
pe, în cinstea Congresului, între
cerea pentru sporirea extracției de 
cărbune.

Constructorii fabricii de cauciuc 
sintetic de la Kuibîșev, una dintre 
cele mai mari fabrici de acest fel, 
și-au luat angajamentul să înde
plinească planul anual pînă la 15 
decembrie și să dea în exploatare 
cu 6 luni înainte de termen prima 
parte a acestei fabrici.

Constructorii de mașini din Mos
cova, Leningrad, Sverdlovsk, Har
kov, siderurgiștii din Magnito
gorsk, oamenii muncii din Kiev, 
Minsk și din multe alte orașe au 
organizat schimburi de onoare în 
cinstea Congresului.

Prezidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovie
tică și-a exprimat convingerea că 
desfășurînd amplu întrecerea so
cialistă pentru a întîmpină cel 
de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S., 
organizațiile sindicale vor aduce 
o și mai mare contribuție la cauza 
construirii comunismului.

%l

Guvernul R. P. Chineze 
a adresat agresorilor cel de-al 

cincilea avertisment serios
PEKIN 13 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a fost 
autorizat de guvernul chinez să 
dea publicităfii cel de-al cincilea 
avertisment serios al guvernului 
chinez privind violarea in dimi
neața zilei de 13 septembrie a a- 
pelor teritoriale chineze în regiu
nea Țzînmîndao și Siamîn de că
tre o navă militară americană care 
proteja nave de transport cian
kaișiste.

★
FUKIEN 13 (Agerpres). — 

După cum anunță China Nouă, la 
13 septembrie, sub protecția nave*  
lor militare americane, nave cian
kaișiste au încercat de două ori 
să aducă noi întăriri pe insula

Țzînmîndao. Artileria armatei 
populare de eliberare de pe fron
tul Fukien a deschis un foc con
centrat împotriva transportului 
ciankaișist care a fost silii să se 
retragă fără să fi reuști să-și de
barce încărcătura.

★
PEKIN 13 (Agerpres). — Co

respondentul de pe frontul Fuțzian 
al agenției China Nouă trans
mite: Trupele ciankaișiste care au 
ocupat poziții pe insula Țzînmîndao 
au bombardat in după amiaza zi
lei de 11 septembrie in mod bar
bar pe locuitorii satului Țziantou 
și din alte sate situate în vecină
tatea orașului Siamîn. A fost ucis 
un locuitor iar alți 18 au fost ră
niți.

Deputății laburiști cer:

Convocarea parlamentului englez 
pentru desolidarizarea de agresorii americani■ ■

Nota guvernului U.R.S.S. 
adresată S.U.A.

în legătură cu violarea spațiului aerian 
sovietic de către avioane americane

MOSCOVA 13 (Agerpres), — 
TASS transmite: Guvernul sovie
tic, într-o notă remisă la 12 sep
tembrie ambasadei S.U.A., insistă 
ca guvernul Statelor Unite ale 
Americii să adopte măsuri active 
pentru a nu mai admite pe viitor 
încălcarea frontierelor de stat alo 
Uniunii Sovietice de către avioa
nele americane.

Ca răspuns la cererea guvernu
lui S.U.A. de a i se furniza orice 
informație posibilă în legătură cu 
un avion al forțelor aeriene mili
tare ale S.U.A. care s-a prăbușit 
la 2 septembrie în timpul unui 
zbor deasupra Turciei, guvernul 
U.R.S.S. a comunicat:

După cum au arătat cercetările 
în legătură cu nota americană a- 
mintită, la 53 km nprd de Ere
van (Armenia) au fost descoperite 
rămășițele unui avion care s-a

prăbușit și a ars și pe cit se pare 
ale cadavrelor celor șase membri 
ai echipajului.

Avionul aparținea forțelor ae
riene militare ale S.U.A. El a pă
truns pe o mare distanță în spa
țiul aerian al U.R.S.S. și a căzut 
pe teritoriul acesteia. In nota so
vietică se subliniază că avionul a 
încălcat în mod premeditat fron
tiera de stat a Uniunii Sovietice, 
lucru pentru care guvernul sovie- 
tio adresează guvernului S.U.A. 
tui protest hotărît.

In notă se arată că încălcările 
repetate de către avioanele ame
ricane a spațiului aerian al Uniu
nii Sovietice și faptul că autori
tățile americane nu iau măsuri 
pentru preîntâmpinarea unor ast
fel de încălcări nu pot fi apre
ciate altfel decît ca o politică 
îndreptată spre înrăutățirea rela
țiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Unificarea Germaniei - 
problemă a poporului german 

sfîrșit în jurul aceleiași mese pen
tru discutarea tuturor problemelor 
naționale ale poporului german 
gate de pregătirea tratatului 
pace cu Germania.

LONDRA 13 (Agerpres). — In 
Anglia ia amploare mișcarea de 
protest împotriva acțiunilor pro
vocatoare ale S. U. A. față de
R. P. Chineză. O serie de depu- 
tați laburiști, condamnînd politica 
agresivă a S.U.A. în Extremul 
Orient, au declarat într-un inter
viu acordat ziarului „Daily Wor
ker" că Anglia trebuie să se de
solidarizeze total de această poli
tică, iar R. P. Chineză trebuie 
să-și ocupe în sfîrșit locul legal 
în O.N.U.

Criticînd comportarea guvernu
lui englez, care aprobă în mod ta
cit acțiunile provocatoare ale
S. U.A., deputății laburiști au ară
tat necesitatea convocării imediate 
a parlamentului englez. „Parla
mentul trebuie convocat, a decla
rat Horace Holmes, pentru a se 
arăta că nu sîntem cîtuși de puțin 
amestecați în acest pericol de răz
boi din Extremul Orient".

A. Roberts, cerînd convocarea 
imediată a parlamentului, a de-

clarai: „Deși se vorbește despre 
un război limitat, trebuie să se 
țină seama de laptul că putem fi 
atrași într-un conflict înainte ca 
opinia publică din Anglia să aibă 
posibilitatea să se pronunțe’1.

John Byrd a declarai: „Dis
cursul președintelui Eisenhower a 
fost o echilibristică în pragul răz
boiului... Lumea este amenințată 
de pericolul grav al războiului, iar 
discursul președintelui a fost dis
cursul cel mai lipsit de răspundere 
pe care l-ar fi putut ține vreun 
om de stat“.

BERLIN 13 (Agerpres). — 
In seara zilei de 12 septembrie, 
W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a rostit o cuvîntare 
radiotelevizată pe tema „Tratatul 
de pace și unificarea “ în care a 
declarat că numai slăbirea încor
dării internaționale poate să con
tribuie la cauza unificării Germa
niei. Străduindu-se să aducă a- 
portul său la această slăbire, gu
vernul R. D. Germane a propus 
celor patru puteri să creeze o co
misie pentru elaborarea tratatului 
de pace cu Germania. Totuși, 
unificarea Germaniei, a subliniat 
W. Ulbricht, este desigur o pro
blemă exclusiv numai a poporu
lui german.

El a arătat că o cale practică 
spre asigurarea păcii este crearea 
unei zone denuclearizate și pre
gătirea unui tratat de pace cu 
Germania.

In încheiere W. Ulbricht a de
clarat că populația din cele două 
state germane trebuie să ceară în 
mod clar și energic ca reprezen
tanții acestor state să ia loc în
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In R. D. Germană va 
dată în exploatare 

o centrală atomoelectrică

fi

Declarația 
guvernului R. P 

Ungare
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 

La 8 septembrie Garrett Ackerson, 
însărcinatul cu afaceri al S.U.A. 
la Budapesta, a remis ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. Un
gare declarația secretarului de stșt 
al S.U.A., Dulles, precum și. de
clarația Casei Albe în legătură 
cu situația din Extremul Orient 
și a rugat ca aceste documente să 
fie aduse la cunoștința guvernu
lui ungar.

La 12 septembrie, Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare, l-a primit țe însăț- 
cinatul cu afaceri al S.U.A. și i-a 
remis declarația guvernului R. P 
Ungare în care, printre altele, se 
arată că poporul ungar condam
nă în modul cel mai hotărît ame
stecul guvernului american in tre
burile interne ale Chinei țt spri
jină întrutotul interesele legitime 
ale poporului frate chinez.

Spionajul american continuă 
activitatea

în R. P

GENEVA 13 (Agerpres).— ADN 
transmite : La conferința de presă 
care a avut loc la 12 septembrie 
la Geneva, prof. dr. Heinz Bar- 
wich, șeful delegației observato
rilor R.D. Germane la cea de-a 
doua conferință internațională 
pentru folosirea energiei atomice 
in scopuri pașnice, a comunicat 
că in 1961 va fi dată in exploa
tare prima centrală atomoelectrică 
din Germania, care se află in pre
zent în curs de construcție la 
nord de Berlin.

Ziariștii au ascultat cu deosebită 
atenție declarația prof. Barwich, 
potrivit căreia prima centrală ato
moelectrică din R.D. Germană va 
fi înzestrată cu un reactor cu apă 
răcită sub presiune și va avea o 
putere de 70.00 kW.

subversivă
Ungară

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
După cum anunță MTI, la 13 sep
tembrie a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia Laszlo Gya
ros, președintele Oficiului de in
formații de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, a vorbit ziariștilor ungari 
și străini despre activitatea sub
versivă a serviciilor de spionaj 
american în Ungaria.

Organele ungare competente, a 
declarat Gyaros, dispun de tot mai riei, dar' a desfășurat personal o 
multe dovezi că S.U.A. folosesc activitate de spionaj, căutînd să 
orice posibilitate pentru a se ame- recruteze printre alții pe locote-

ționară armată din 1956 guvernul 
american nu a renunțat la folosi
rea unor astfel de metode incom
patibile cu uzanțele diplomatice. 
Astfel, la misiunea S.U.A. din Bu
dapesta activează spioni sub masca 
de diplomați.

Gyaros a subliniat printre altele 
că fostul atașat militar al aerului 
al S.U.A. la Budapesta, colonelul 
Dallam, nu numai că a creat o re
țea de spionaj pe teritoriul Unga-

multe dovezi <
orice posibilitate pentru a se ame
steca in treburile interne ale Un- nentul major Geza Szoecs, aci de 
gariei și caută să răstoarne prin față, care a înștiințat 
forță orinduirea de stat și socială 
a Republicii Populare Ungare. A- 
celași scop urmăresc și organiza
țiile de spionaj și diversiune, ce 
dispun de un vast aparat, care 
executînd ordinele guvernului a- 
merican desfășoară o activitate in
tensă împotriva Republicii Popu
lare Ungare.

Organele competente ale Repu
blicii Populare Ungare, a subli
niat Gyaros, dispun de asemenea 
de o serie de date care atestă că 
și după rebeliunea contrarevolu-

din timp 
despre aceasta organele de securi
tate.

După declarația lui Laszlo Gya- 
ros, ziariștii au examinat obiec
tele care fac parte din echipa
mentul de spionaj cu care erau 
echipați agenții recrutați de ser
viciul de spionaj american.

Apoi au luat cuvîntul foști a- 
genți ai serviciului de spionaj a- 
merican, care s-au prezentat 
bună voie organelor securității de 
stat, precum și locotenentul major 
Geza Szoecs.

YALTA. — La 13 septembrie, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe profesorul Kaoru Yasui, 
președintele Consiliului național 
japonez pentru interzicerea arme
lor atomice și cu hidrogen, lau
reat a[ premiului internațional 
,, Lenin" pentru întărirea păcii 
intre popoare, și a avut cu el o 
co/ioorbire.

MOSCOVA. — La 13 septembrie 
luj Paul Robeson i.a fost înmîna- 
tă diploma de profesor de onoare 
al Conservatorului de stat din 
Moscova. Solemnitatea înmînării 
a avut loc în sala mare a con
servatorului unde se aflau stu
denți, profesori, activiști de sea
mă pe tărîm muzical din Moscova.

PARIS. — In cadrul ședinței 
din 13 septembrie a Congresu
lui Partidului socialist francez 
(S.F.I.O.) s-a conturat precis 
scindarea profundă dintre adepții 
și adversarii proiectului de Con
stituție elaborat de guvernul De 
Gaulle.
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GENEVA. — La 13 septembrie 
și-a încheiat lucrările cea de-a 
doua conferință internațională 
pentru folosirea în scopuri pașnice 
a energiei atomice care, în baza 
hotăririi O.N.U. s-a ținut la Ge
neva între 1 și 13 septembrie.

IN TARILE CAPITALISTE

li se fură dreptul la învățătură
Septembrie... In fiecare an, în această lună, 

topii și tineri de pe întregul glob se pregătesc 
să pășească pragul unui nou an școlar. Pentru 

elevii școlilor patriei noastre, ca și pentru cei din 
celelalte țări socialiste ziua deschiderii școlilor 
constitue o sărbătoare, fiind întîmpinată cu’ 
multă bucurie.

Oare peste tot tinerele vlăstare trăiesc emo
ția, bucuria începutului de an școlar ? Nu. Pen
tru majoritatea copiilor și tinerilor din țările 
capitaliste, școala este doar un vis, care an 
de an rămîne neîmplinit. Aceasta, deoarece pro
blemele privind instruirea celor tineri nu intră 
în preocupările conducătorilor acestor țări — 
exponenți ai claselor exploatatoare. Banii nece
sari dezvoltării învățămîntului sînt incluși în 
țările capita'ului în bugetele tot mai mari um
flate de război. Imperialiștii fură astfel cu ne
rușinare tineretului dreptul elementar Ia învă
țătură, la cultură. Ei nu vor să audă de faptul 
că sînt necesare școli și profesori, că în ve
derea instruirii trebuie alocați bani. De tine
ret ei se interesează numai în măsura în care 
el poate servi cu docilitate drept carne de tun. 
Imperialiștii țin totodată popoarele și tineretul 
din țările coloniale și dependente în cea mai 
profundă ignoranță, mizerie și întunecime.

Grupajul de față redă doar cîteva aspecte ale 
crizei școlare în țările capitaliste. j

Uf II I

Tragedia
se repetă

în Nuda nenumăratelor 
planuri și comisii speciale 
de redresare a învățămîn- 
tului de cultură generală, si
tuația devine an de an mai alar
mantă. „încotro merge Fran
ța ?“ — este întrebarea care 
și-o pune presa și numeroase 
personalități la începutul fie
cărui an bugetar. Intr-adevăr, 
încotro ? In această direcție 
sînt edificatoare cifrele din bu
get rezervate învățămîntului și 
apărute în majoritatea ziarelor 
pariziene sub titlul: „Tragedia 
se repetă".

Pentru îmbunătățirea învăță
mîntului de cultură generală — 
școli primare, licee și colegii 
— o întreagă comisie a ajuns 
la concluzia că trebuie alocat 
minimum 175 miliarde franci. 
Cu mare greutate și după înde
lungi deliberări s-au aprobat 
95 de miliarde. Ceva mai mult 
de 50 la sută (din suma ne
cesară de 175 miliarde franci) 
este prea suficient — a fost 
răspunsul — pentru asigura
rea unor condiții mai bune 
pentru învățămînt. S-au mai 
putut construi cele aproape 
9.000 de clase absolut nece
sare ? Desigur că nu. Elevii vor 
sta și în acest an îngrămădiți 
în clase- și în bănci.

In domeniul învățămîntului 
tehnic situația este și mai grea. 
Din necesarul de 239 miliarde 
franci s-au aprobat doar 96. 
Pentru a răspunde cerințelor 
actuale ar fi trebuit să se con
struiască în Franța 7.737 de 
clase (ori s-au construit numai 
1.497). Iată de ce din lipsă de 

FAPTE

spațiu școlile de învățămînt 
tehnic sînt obligate să respingă 
60.000 de elevi.

Cum se explică această situa
ție ? Este fără doar și poate 
una din consecințele nefaste ale 
politicii imperialiste, a războa
ielor coloniale pe care le duce 
Franța de mult timp în Afri
ca. Preocuparea principală 
fiind umflarea neîncetată a bu
getelor militare, este sacrificată 
asigurarea condițiilor pentru 
îrysățămînt, pentru îmbunătă
țirea în general a traiului po
porului francez. Un om al 
muncii pentru a-și trimite copi
lul la școală are nevoie de cel 
puțin 20.000 de franci. De 
unde să-i ia ? Drept rezultat 
80 la sută din copii părăsesc 
școala cînd împlinesc vîrstă de 
14 ani. în acest timp, fiecare 
zi de război în Algeria costă 
Franța 2 miliarde de franci, 
sumă cu care ar putea învăța 
cel puțin 15.000 de copii.

Iată o imagine semnificativă 
din Cipru. Soldații britanici 
i-au scos afară din școală pe 
elevi, ținîndu-i cu miinile sus. 
Pînă și copiii sînt periculoși 
pentru colonialiștii englezi, ca
re nu vor să părăsească insula, 
cu toată opoziția populației.

O „clasă" de 
elevi în Germa
nia occidentală. 
Condițiile de în
vățătură, după 
cum se vede în 
fotografie, 
îngrozitoare. 

O

Fd relatăm un fapt petrecut 
m Germania occidentală.

Învățătorul Johannes Schwan- 
he a apărut pe banca acuzați
lor tribunalului din Darmstadt 
pentru că ii snopea în bătaie 

clasa sa. Ervin Schulmayer, unpe elevii din
elev în vîrstă de 8 ani, a fost atiț de crunt 
bătut de acest ticălos învățător îneît a murit 
pe loc în clasă.

Așa cum era de așteptat, procesul a stirnit 
mare vîlvă. Cum să nu-ți manifești oroarea 
față de asemenea fapte ucigașe ? Justiția vest- 
germană însă s-a pronunțat altfel. învățătorul 
ucigaș a fost achitat. Motivul ? lntrucît pedep
sele corporale în școli au o tradiție de 200 
ani, ele nu intră în prevederile codului penal.

Nu-ți vine a crede cum de nu s-a găsit în- 
tr-o țară — cu pretenția de a fi civilizată — 
o literă de lege prin care un criminal să 
poată primi pedeapsa cuvenită. Și totuși acea
sta e realitatea.

Nu mai poate mira pe ni
meni de ce în Germania occi
dentală mișună învățători de 
felul lui Johannes Schtcanke 
apărați de ,Justiție" și „tradi
ție", care schingiuesc și ucid 
in bătaie in deplină libertate 
pe micii elevi.

• In timp ce pentru con
strucția de școli ar fi necesare 
4 miliarde de mărci, sumă 
care este veșnic respinsă, pen
tru construirea de cazărmi sînt 
alocate în acest an 3 miliarde 
mărci.

• 70.000 săli de clasă lip
sesc în R.F.G.

• In învățămîntul profesio
nal nu există o treime din per
sonalul didactic necesar.

S

• America Latină. 67 milioa
ne de tineri în vîrstă de peste 
15 ani și 19 milioane de copii 
de vîrstă școlară sînt anal- 
fabeți. Cauza ? Lipsa completă 
sau starea deplorabilă a școli
lor șl a condițiilor proaste de 
lucru ale cadrelor pedagogice.

• Anglia. La Tipton (Staf
fordshire) 450 elevi din două 
școli medii nu frecventează un 
an școlar complet din cauza 
proastelor condiții de învăță
tură. La școlile din Glasgow 
au fost anulate complet știin
țele naturale și matematicile 
din lipsă de profesori.

• Italia. Din cei 500.000 de 
ucenici care lucrează în între
prinderi, mai puțin de 50.000 
urmează școlile profesionale.

• Turcia. 1.060.000 de copii 
nu pot învăța din cauza lip
sei de localuri școlare. In 
17.000 sate turcești nu există 
școli.

• laponla. 1.200.000 copii nu 
urmează nici o școală. Din cei 
30.000 de elevi al școlilor din 
Nagasaki, 845 nu au frecventat 
școala, din diferite cauze, timp 
de o lună : 4500 au lipsit de 
la o săptămînă pînă la o lună ; 
780 de copii nu a urmat școala 
datorită cruntei mizerii în care 
trăiesc părinții lor; 2400 elevi 
din cauză că nu au avut ce 
mînca iar 2800 pentru că nu 
au putut plăti taxa școlară.

• Coloniile portugheze din 
Africa. 3.300.000 de tineri de la 
15 ani în sus sînt analfabeți. 
Această cifră reprezintă 96.9 
la sută din numărul total al 
populației de această vîrstă.

■
Generația blestemată

și „problemele școlare" ale New Yorkului
Scandalul a izbucnit 

cu mult înainte de ter
minarea anului școlar; 
din clipa cînd — după 
cum a relatat corespon
dentul de presă Ralph 
Champion — „New- 
Yorkul s-a hotărît să 
se ocupe de probleme
le sale școlare". No
tabilitățile metropolita. 
ne n-au putut să as
cundă marelui public 
creșterea îngrijorătoare 
a criminalității în șco
lile americane transfor
mate în adevărate lă
cașuri de gangsterism 
și huliganism în masă.

Acum însă cînd va
lul de violențe a cu
prins și școlile din 
preajma zgîrie-norilor. 
New Yorkul manifestă 
un interes subit față 
de „problemele sale 
școlare". Pentru că 
spre deosebire de ex
cesele de la Little 
Rock, victimele sînt aci 
albii înșiși: elevi și 
profesori. Ce au stabi-

lit cercetările ? Din ra
portul F.B.I. reiese că 
potrivit mediei statisti
ce un număr conside. 
rabil de copii ameri
canii săvîrșesc cel puțin 
un delict înainte de a 
împlini vîrstă de zece 
ani.

Ancheta judiciară a- 
duce completări; nu
mai în cursul ultimelor 
11 luni si numai în 
școlile din New York 
s-au făptuit zilnic — 
în timpul orelor de 
clasă — cel puțin cîte 
10 crime sau alte ne
legiuiri. Astfel s-au co
mis două omoruri, pa
tru violuri, 45 de fur
turi, 81 de atacuri. 14 
spargeri, 29 de lovi
turi gangstarești, 16 in
cendieri și 15 cazuri 
de șahtaj. „Eroii" ~ 
toți, fără excepție ~ 
școlari drogați cu 
trava filmelor polițiste ^hăria „pentru că dom- 
și u comicsurilor ame- nișoara Suder m-a 
ricane. trîntit la examene".

Putregaiul care s-a Marion Gregory

o~

cuibărit in rîndurile 
„băieților teribili", cre
scuți la școala cri
mei și depravării, a- 
pare ca una din 
plăgile cele mai pro
funde ale modului de 
viață american. Lipsa 
de scrupule a busirțes- 
smenilor din America și 
a politicii lor imperia
liste, își are corespon
dentul în cinismul mi
cilor delicvenți aparți- 
nînd „generației bleste
mate" — cum a nu. 
mit-o presa americană. 
Cînd Jolin Jesqup, în 
vîrstă de 17 ani, a fost 
întrebat de ce și-a ucis 
mama, el a declarat in
diferent : „am omorît-o 
pentru că așa am 
vrut..."

Un elev 
gan care a 
profesoarei 
clarat că a comis tîl-

din Michi’ 
prădat casa 
sale a de-

început de an școlar la Little Rock. Comentariile sînt de prisos.

în

vîrstă de. numai 11 ani 
a provocat un incen. 
diu în care și-au găsit 
moartea șapte persoa
ne.

— De ce ai făcut 
asta ?

— Voiam să văd 
cum s-ar fi descurcat.

La Little Rock, ra
siștii furibunzi prigo
nesc pe școlarii și stu
denții de culoare, la 
New York, copii dena
turați terorizează și 
ucid bărbați, femei și 
copii — aceeași țară, 
aceleași moravuri — a- 
ceeași școală a sadis
mului și urii.

Există oare în lume 
o școală în care copiii 
să învețe sub pază po. 
lițienească ? Exista una 
singură : Statele Unite 
ale Americii. Nu este 
o figură de stil, ci o 
cumplită realitate.

„Miine dimineață — 
scrie corespondentul 
new-yorkez al lui 
„Sunday Pictorial" — 
cînd va suna clopoțe
lul de intrare în clasă, 
poliția, înarmată, va 
patrula pe coridoarele 
a șase școli elementare 
din New York. Polițiș
tii vor fi postați de 
asemenea pe terenurile 
de sport și la intrările 
altor 41 de licee".

Și New Yorkul con
tinuă să se ocupe de 
„problemele sale școla
re" acum, la începutul 
unui nou an de în. 
vățămînt...

l
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