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Să generalizăm experiența înaintată în acțiunea
de economisire a metalului

(N NUMEROASE MITINGURI

Marți 16 septembrie 1958

SCHIMBURILE
DE EXPERIENȚĂ

prilej de bogate învățăminte
C electivul uzinei „Clement

Gottwald" din Capitală, a 
economisit în acest an pe

ste 100 tone de metal. Tineretul, 
mobilizat de organizația U.T.M., 

-a adus contribuția la rea- 
zarea acestui însemnat succes. 

Pentru a îmbogăți formele și me
todele de muncă privind antre
narea tinerilor la folosirea tutu
ror posibilităților de economisire 
a metalului, comitetul U.T.M., în
drumat de comitetul de partid, a 
organizat, în colaborare cu comi
tetul de întreprindere, schimburi 
de experiență cu muncitorii uzi
nelor „Semănătoarea", „Vasile 
Roaită", „Grigore Preoteasa" și 
alte uzine care au obținut rezul
tate bune în această acțiune.

Zilele trecute, comitetul U.T.M. 
de la uzinele „Clement Gottwald" 
a organizat un schimb de expe
riență în ceea ce privește acțiu
nea de economisire a metalului, 
cu tinerii de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu".

Publicăm mai jos clteva djn 
constatările făcute cu acest prilej.

L

OAMENII MUNCII CER;

Să se pună capăt
provocărilor agresive ale S.U.A.
împotriva Chineze

a uzinele „Tudor Vladimi
rescu" căile prin care se 
poate economisi metalul 

sînt numeroase. O CALE FOAR
TE IMPORTANTA ESTE ȘI A- 
CEEA A REPROIECTĂRII DI
FERITELOR REPERE. Reproiec, 

.tarea duce la ridicarea caracte
risticilor tehnico-economice ale 
produselor la nivelul tehnicii mon
diale, duce la realizarea acelorași 
produse cu o cantitate mai mică

de metal. Iată de ce în schimbul 
nostru de experiență făcut la uzi
nele „Tudor Vladimirescu" ne-am 
oprit în mod deosebit asupra a- 
portului tinerilor proiectanți.

In cadrul serviciului construc
tor șef, la uzinele „Tudor Vladi
mirescu" lucrează mulți tineri 
proiectanți. Studiile, cercetările 
făcute de către aceștia, calculele, 
toate urmăresc același scop — 
realizarea economiilor de metal. 
Din inițiativa comitetului U.T.M. 
— secretar tov. Bunget — a fost 
organizată aici o consfătuire cu 
tinerii proiectanți, 
analizat 
misire a 
revin în 
fanților, 
rezultate 
fel, datorită unei modificări 
la suportul cutiei unei mașini, 
realizată de tînărul proiectant 
Chivu Sava și muncitorul Dioni- 
sie Bertălan, s-a redus consumul 
de laminate la fiecare mașină cu 
circa 30 de kg. Datorită tuturor 
modificărilor care i-au fost fă- 
cute, mașina conține acum cu 80 
de kg. mai puțin metal decît îna
inte. Tot datorită reproiectării di
feritelor repere, autobusul T.V. 1, 
cîntărește cu 1.400 kg. mai puțin 
decît primul autobus „MTD“.

Ne-am interesat de activitatea

în care s-au 
posibilitățile de econo- 
metalului și sarcinile ce 
această privință proiec- 
Consfătuirea a dus la 

deosebit de bune. Ast- 
datorită unei 

suportul cutiei

tinerilor proiectanți, de antre
narea lor în lupta de econo
misire a metalului. Am reținut 
astfel ca o metodă bună pe care 
o vom folosi și noi, inițiativa co
mitetului U.T.M. de a organiza 
consfătuiri cu tinerii proiectanți, 
discutarea concretă în colectiv a 
reperelor care pot fi reproiectate.

O altă problemă interesantă 
care ne-a atras atenția în vizita 
noastră, a fost aceea A CONTRI
BUȚIEI INOVATORILOR IN 
ACȚIUNEA PATRIOTICA DE 
GOSPODĂRIRE CU GRIJA A 
METALULUI. Aplicarea inițiati
vei pornite la fabrica „Encsel 
Mauriciu" din Tg. Mureș, a aju
tat comitetul U.T.M. de la 
„Tudor Vladimirescu" să an
treneze în mișcarea de ino
vații 25 de tineri. Inițiativa de 
la „Encsel Mauriciu" a fost pre
lucrată în adunări generale de 
organizație, despre ea s-a scris 
la gazetele de perete, s-au orga
nizat consfătuiri cu tinerii inova-

AUREL DĂESCU 
secretarul comitetului U.T.M.

GHEORGHE PLAVIȚU 
inginer

CONSTANTIN NEAGU 
ajustor la uzinele „Clement 

Gottwald"
(Continuare în pag. III-a)

Utemițtii, tinerii dm raionul Pogoanele

■

O îndatorire actuală 
a tinerilor din 

agricultură

Transportul
I îngrășămintelor 
: naturale la cîmp

Una din principalele meto
de agrotehnice care tre
buie aplicată în vederea 

sporirii continue a producției 
agricole este îngrășarea tere-’ 
nuiui. (

Cel mai valoros și cel mai 
ieftin Ingrășămint este gunoiul 
"ie grajd, care trebuie folosit! 
icum, în zilele acestea, cînd( 

ște pune temelia recoltelor a-' 
'nuiui viitor. Experiența anilor 
a dovedit că un teren bine în
grășat dă sporuri de recoltă 
de sute de kilograme boabe la 
hectar. Singur acest fapt este 
suficient de convingător pen
tru a-i determina pe toți cei 
ce muncesc pe ogoare să des
fășoare acum o adevărată 
campanie de transportare la 
cîmp și încorporare sub braz
dă a îngrășămintelor naturale. 

Situația din teren dovedește 
însă o insuficientă preocupare 
față de această acțiune im
portantă. In întreaga țară s-au, 
incorporat îngrășăminte în 
cantități și pe suprafețe mici 
— planul a fost realizat în 
proporție de numai 34 la sută.

Pentru remedierea acestei' 
situații se impun măsuri ur
gente. împreună cu organele 
agricole, este necesar ca orga- 

’’nizațiile U.T.M. să inițieze o^ 
acțiune susținută pentru folo- 

j sirea îngrășămintelor natu- 
( rale. Acum este timpul să fie' 
j valorificate rezervele de în- 
) grășăminte naturale pe care 
] le-au strins tinerii în platfor- 
j me, conform angajamentelor 

luate în urma Consfătuirii de 
la Constanța. In aceste zile 
este util ca organizațiile 
U.T.M. să formeze echipe spe
ciale din tineri care să se ocu
pe de transportul îngrășămin
telor naturale la cîmp.

La marginea satelor, pe ma
lul apelor, mai sînt încă mari 
cantități de gunoi de grajd 
nefolosit. Aici, în curți, pretu
tindeni unde se găsesc ase
menea rezerve, echipele de ti
neret să le descopere și să le 
folosească. Această acțiune 
trebuie să fie continuă și să 
se desfășoare paralel cu ară
turile de toamnă. Să fie folo
site în acest scop toate mij
loacele de transport disponi
bile.

In această toamnă să nu ra- 
mînă nici o rezervă de îngră
șăminte naturale nelolosită 1

V

să intensifice

Insilozarea furajelor
Brigada pentru cultura mare 

de cîmp a gospodăriei agricole 
de stat Răducești, raionul Rîm
nicu Sărat, este condusă de 
mistui Gheorghe Munteanu. 
nerii din această brigadă își 
fășoară activitatea în cadrul 
ției Bălțați. Pentru cele 100 
ale gospodăriei, tînărul maistru a 
primit sarcina ca brigada lui să 
însămînțeze 40 hectare cu porumb 
furajer pentru siloz. Intreținînd 
această cultură în condiții opti
me, brigada lui Munteanu a re
coltat aproape 40 tone porumb 
siloz la hectar, în loc de 35 tone 
cît era prevăzut în planul de 
producție.

Cu mult înainte ca porumbul 
să ajungă bun de recoltat, tînă
rul brigadier împreună cu ute- 
miștii din gospodărie și cu aju
torul tinerilor voluntari mobili
zați de comitetul raional U.T.M., 
au săpat trei gropi de siloz. Totul 
era pregătit, tractoarele și tocă- 
torile mecanice erau și ele puse 
la punct. Intr-una din zilele de 
sărbătoare, 12 utemiști în frunte 
cu Gheorghe Munteanu au însi
lozat prin muncă voluntară pa
tru vagoane de porumb. Cu aju
torul dat de tinerii voluntari mo
bilizați de comitetul raional 
U.T.M. și de utemiștii din gos
podărie tinerii din brigada con- 
dusă de Gheorghe Munteanu a 
însilozat în zilele următoare încă

ute- 
Ti- 

des- 
sec- 
vaci

zece vagoane porumb prin mun
că voluntară.

La gospodăria agricolă colecti
vă din comuna Ziduri, tinerii co
lectiviști au însilozat prin mun
că voluntară 100 de torte de po
rumb. Contravaloarea muncii vo
luntare depuse de cei 30 de tineri 
care au efectuat această lucrare, 
este egală cu 61 zile-muncă, sau 
cu 1825 lei, bani care au fost a- 
locați fondului de bază al gospo
dăriei colective.

In raionul Rîmnicu Sărat Insi
lozarea furajelor pentru hrănirea 
vitelor pe timpul iernii e pe sfîr- 
șite. Și la reușita acestei acțiuni 
comitetul raional U.T.M. a avut 
o contribuție serioasă în mobili
zarea și îndrumarea tineretului. 
Nu aceleași cuvinte de laudă se 
pot spune însă și despre comite
tul raional U.T.M. Pogoanele. De 
pildă în comuna Cilibia, la numai 
cîțiva pași de gospodăria agri
colă de stat, unde se însilozează 
intens, Iulia Călinescu, inginerul 
agronom al comunei, și tehnicia
nul zoopastoral Ispas Georgescu, 
nici nu se gîndesc că pe întreaga

N. PUIU 
corespondentul „Scîntell tine

retului* pentru regiunea 
Ploeștl 

(Continuare în pag. lll^ts)

La o matriță, i-a uzat orificiul de tăiere. Normal, înainte, din 
această pricină, se confecționa o altă matriță. Brigada de renta
bilitate condusă de maistrul șef Dumitru Marin, din secția ma- 
trițerle, a venit cu ideea decupării și înlocuirii orificiuiui de tăiat 
uzat. Ideea aplicată în practică, a adus uzinei o economie de 

5.000 lei.

Laureații Concursului internațional

nGeorge Enescu II

La vloarâ
Juriu! Concursului international 

de vioară „George Enescu", sub 
președinția dirijorului George Ge
orgescu a hotărit decernarea pre
miilor și mențiunilor următorilor 
concurenți: PREMIUL I : Ștefan 
Ruha (R. P. Romînă) și Solomon 
Snitkovski (U.R.S.S.); PREMIUL 
II : Varujan Cozîghian (R. P. Ro
mînă); PREMIUL III: Evgheni 
Smirnov (U.R.S.S.), Danii! Pod- 
lovski (R. P. Romînă) și Ralph 
Holmes (Anglia); MENȚIUNI : 
Charles Libove (S.U.A.); Lilia 
Beretti (Franța).

La interpretarea 
Sonatei a 111-a

Pentru interpretarea Sonatei

4 început 
școala !

I j tnceput anul școlar. At- f
♦ zJ mosfera vieții de școală I
f începe să devină din nou ț
I obișnuită. ♦
♦ Orașele și satele au simțit I 
T ieri freamătul, voioșia celor» 
ț care, în uniforme, cu ghiozda- Ț 
I nele sub braț, se îndreptau 1 
I spre școală. Emoția lor era fi- *

Îrească. Voiau să-și revadă școa- Ț 
la, profesorii, colegii. I

Da. s-a terminat vacanța ! i 
IS-au reîntîlnit colegii ; cite au f 

să-și povestească din vacanță ! | 
Nu-i timp însă, a intrat pro- ț 
fesorul. începe prima oră. A- .

| cum vor afla ce au de făcut în ! 
«acest an școlar. Este mai im- ♦ 
♦ portant. Au mai crescut cu un T 
? an, și sarcinile vor fi mai man I 
i deci. Ț
! Lingă ei, au pășit începătorii, T

cei de-o șchioapă, care au făcut I 
Îieri prima cunoștință cu școala. ♦

Cete vor ști însă peste puțin ț 
I timp I Abecedarul nu va mai fi I 
i pentru ei o car- "
| Je cu poze ci o 

~ carte care gră
iește. Copiii vor 
învăța graiul slo
velor.

Pentru prima xl, sînt bune ți bas tonajele șuteai , Jtotoț P. jF, PUMITRU

a 
III-a de George Enescu, juriul, 
sub președinția compozitorului Ion 
Dumitrescu, a hotărit decernarea 
premiilor după cum urmează: 
PREMIUL I: cuplului Valentin și 
Ștefan Gheorghiu (R. P. Română); 
PREMIUL II: cuplurilor Solomon 
Snitkovski —■ Olga Stupakova 
(U.R.S.S.) șl Serge Blanc — Pierre 
Vozlinsky (Franța), iar PREMIUL 
III : cuplurilor Varujan Cozîghian 
— Nioolae Brînduș (R. P. Romî
nă) și Josef Sepseî — Edith Ham- 
balko (R. P. Ungară).

In Capitală ca și în întreaga 
țară continuă să se desfășoare nu
meroase manifestări de protest ale 
oamenilor muncii în legătură cu 
acțiunile agresive ale Statelor U- 
nite ale Americii împotriva Repu
blicii Populare Chineze.

In convorbiri și adunări pe sec
ții și sectoare oamenii muncii de 
la FABRICA DE CONFECȚII „GH. 
GHEORGH1U-DEJ" și-au alăturat 
glasul lor la protestul milioane
lor de oameni iubitori de pace din 
țara noastră și din întreaga lume 
care înfierează noul atentat al 
cercurilor imperialiste din S.U.A. 
împotriva independenței și libertă
ții popoarelor.

Cercurile agresive, războinice 
din S.U.A. — a spus Lucreția 
Barbu, secretara organizației de 
partid a sectorului IV — care nu 
demult au trimis trupe invadatoa
re în Orientul Mijlociu, pun din 
nou în primejdie pacea lumii. Ig- 
norind drepturile legitime firești 
ale poporului chinez asupra terito
riilor sale străvechi, imperialiștii 
americani și marioneta lor Cian 
Kai-și se dedau la provocări și 
acte agresive împotriva marii Re
publici Populare Chineze. Au tre
cut însă demult vremurile cînd o 
clică de aventurieri — lipsiți de 
simțul măsurii și al răspunderii, 
puteau decide după bunul lor plac 
de soarta popoarelor. Astăzi, ală
turi de China populară sînt invin
cibilele forțe ale lagărului socia
list în frunte cu marea Uniune 
Sovietică, milioane și milioane de 
oameni din toate țările lumii. Po
ziția fermă a poporului nostru în 
această problemă a fost exprima
tă recent de tovarășul Chivu Stoi
ca. Noi sprijinim din toată inima 
această poziție.

Tehnicianul loan Crlstache care 
a luat și el cuvîntul a adăugat: 
„Noi sîntem puternici căci sîntem 
uniți iar voința noastră de a apă
ra pacea, voința milioanelor și mi
lioanelor de oameni care alcă
tuim marele și puternicul lagăr al 
socialismului și păcii — este de 
neînfrînt. Noi sîntem alături

poporul chinez și sprijinim lupta 
sa dreaptă".

Printre cei care au vorbit la 
convorbirea ce a avut loc în sec
torul 11 a fost și tînăra munci
toare Alexandrina Rotaru. încer
cările imperialiștilor de a aprinde 
flăcările războiului, a spus ea, sînt 
sortite eșecului deoarece popoarele 
vor pace iar voința popoarelor este 
de neînvins. Această voință care 
a pus capăt războiului din Coreea 
și agresiunii imperialiste din E- 
gipt, va triumfa și acum. Tinere
tul din marea Chină populară să 
știe că noi, tineretul romîn, sîntem 
alături de el.

A1
Convorbirile care au avut loc la 

ATELIERELE C.F.R. „GRIV1ȚA 
ROȘIE" pe locul de muncă, 
jurul situației primejdioase 
s-a creat în Extremul Orient 
transformat într-o puternică 
monstrație a atașamentului 
riștilor la politica guvernului 
față de evenimentele din această 
parte a lumii. Numeroși vorbitori, 
printre care Nicolae Bujin, Petre 
Coman și alții au subliniat juste
țea politicii guvernului nostru, po
litică care reprezintă interesele și 
năzuințele întregului popor romîn.

Printre muncitorii de la atelie
rul de nichelaj care au luat cuvîn
tul a fost și nichelatoarea Maria 
loniță. Noi știm, — a spus ea — 
că imperialiștii americani nu văd 
cu ochi buni uriașele transformări 
pe care le trăiește marele popor 
chinez. Dar, oare, aceasta le dă 
dreptul să se amestece în treburile 
interne ale Chinei populare, care 
se află la o distanță de peste 
10.000 km de granițele S.U.A. ? 
Harnicul popor chinez nu a ata
cat și nu va ataca niciodată teri
toriul S.U.A. El are o răbdare de 
fier, dar este pregătit și hotărit să 
dea o ripostă nimicitoare oricărui 
agresor.

Cauza pentru care luptă poporul 
chinez este o cauză dreaptă, a 
spus strungarul Constantin Măr- 
culescu de la secția vagoane. Ea 
va triumfa căci se bucură de spri-

în 
care 
s-au 

de- 
cefe- 
țării

jinul întregului lagăr al păcii și 
socialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Popoarele din marea 
majoritate a țărilor Asiei printre 
care și marea Indie, popoarele a- 
rabe care au cunoscut de curind 
„binefacerile" intervenționiștilor 
imperialiști, milioane și milioane 
de oameni iubitori de pace sînt 
solidari cu lupta nobilă a poporu
lui chinez, de apărare a integrită
ții teritoriale a patriei sale.

★

In cadrul unui mare miting, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii fabricii „ȚESĂTURĂ" 
din Iași au protestat energic îm
potriva acțiunilor provocatoare 
ale imperialiștilor americani în 
Extremul Orient.

Filatoarei Rusu Hare ta, luînd 
cuvîntul, a spus printre altele: 
Taivanul este un teritoriu stră
vechi al Chinei, iar eliberarea lui 
este o problemă internă a R. P. 
Chineze. Marele popor chinez de 
600 de milioane nu poate admite
— după cum nici un stat suve
ran nu poate admite — ca insu
lele aparținlnd de drept R. P. Chi
neze și temporar ocupate de clica 
ciankaișistă — să fie transforma
te de Imperialiști în bază de unel
tire și agresiune împotriva sa. 
Alături de întreaga omenire iubi
toare de pace, noi cerem răspicat 
imperialiștilor americani să pără
sească Taivanul și celelalte insule 
aparținlnd marii Chine populare 1

Țesătoarea Vasiliu Aglaia a a- 
rătat că unitatea de granit a pu
ternicului lagăr socialist constituie 
astăzi mai mult ca oricînd o che
zășie a păcii și libertății popoare
lor. Noi, muncitorii acestei fabrici
— a spus vorbitoarea — sprijinim 
din toată Inima alături
gul nostru popor, poziția guvernu
lui țării noastre expusă de tova
rășul Chivu Stoica în cuvintarea 
sa din 9 septembrie.

Ion Amarandei, Brăescu Petre 
și alți muncitori din fabrică care 
au luat cuvîntul au protestat e- 

i 
(Continuare in pag. III-a)

de intre-

La plan
Juriul Concursului internațional 

de pian „George Enescu", «ub 
președinția dirijorului Constantin 
Silvestri a hotărit decernarea pre
miilor și mențiunilor următorilor 
concurenți: PREMIUL I: Li Min- 
Cean (R. P. Chineză); PREMIUL 
II: Mihail Voskresenski (U.R.S.S.), 
Michel Boegner (Franța); PRE
MIUL III: Dimitri Papemo 
(U.R.S.S.); MENȚIUNI: Alexan
drina Zorleanu (R. P. Română), 
Vladimir Topinka (R. Cehoslova
că) și Jozef Stompel (R. P. Po
lonă).

(Agerpres)

Am încercat 
mai întâi o in
vestigație istorio- 
grafică. Eșec. 

Deși nu rătă
ceam prin hri
soave ci doar prin 
despre anii noștri, 
stabilesc cui anume 
meritul de a fi inițiat brigada ar
tistică de agitație de la Fetești.

— Aflasem despre o brigadă 
din București, de la uzinele „7 
Noiembrie"... — îmi spune Florin 
Stoenescu, directorul Casei raiona
le de cultură. Dar nu pur și sim
plu dorința de a imita o treabă 
făcută de alții ne-a călăuzit... 
Simțeam nevoia ca folosind cînte- 
cul și dansul să criticăm și să 
lăudăm aspecte ale vieții din ra
ionul nostru. La început, nu era 
decît...

aduceri aminte 
a fost greu să 

îi aparține

DAR ÎNAINTE DE A POVESTI
CUM ERA LA ÎNCEPUT

...se cuvine să precizăm că actul 
de naștere a brigăzii a fost com
plectat în iunie 1954 („părinții", 
lipsiți de grijă, n-au notat și ziua). 
Dar, în fond, acești părinți pe care 
reporterul i-a pus între ghilimele 
cine erau ? Erau un pumn de ute
miști inimoși din acest oraș pe 
care-l mîngîie vînturile Bărăganu
lui. Pe scenă nu mai urcaseră 
niciodată, sau — poate — cel mult 
cu ocazii festive pentru a primi 
premii drept răsplată în muncă. 
Cum însă aceasta nu poate fi so
cotită o treabă artistică, nu o mai 
trecem la socoteală.

Deci, erau cu toții debutanți. Cu 
ce să înceapă ? Ca să joace aveau 
neapărată nevoie de texte. Autori 
de spectacole de estradă neexi- 
stind în Fetești s-au apucat sin
guri ieri* texieU, Și a iejit

** ••yJ

La mitingul de la „F. C. Gh. Gheo rghiu-De j din Capitali

bine... E drept, cîmpul 
tematicii primului spec- 
cam limitat : „Alimen- 

restaurantul și încă vreo 
cetățenești, 

ba număr,

de 
al

destul 
vizual 
tacol era 
tara“, 
alte două „off-uri' 
Versurile, puține la număr, mai 
șchiopătau uneori, dar belșugul de 
aplauze i-a încălzit și le-a dat cu
raj. Brigada a cîștigat experiență 
(a primit chiar premiul II pe țară 
la al lV-lea concurs al echipelor 
artistice sătești de amatori) și pa
ralel cu aceasta s-a maturizat con
ținutul spectacolelor. Formulelor

inillllllllllllllllllllllIHillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Popas în culisele brigăzii artislice 
de agitație din Fetești

lălllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillll  ̂
simpliste le-au luat locul temele 
bine gîndite, studiate atent. Esen
țial a fost faptul că membrii bri
găzii erau atenți ța sezisările rea
lității, că ei au colindat neîncetat 
satele și comunele raionului. Țăra
nii muncitori din Pietroiu, Cocar- 
geaua, Beilic, Bordușani, Cegani și 
din alte așezări îi cunosc bine. 
Brigada îi vizitează des și fiecare 
popas este rodnic. Rodnic nu nu
mai pentru spectatori ci și pentru 
brigadă. Artiștii amatori se intere
sează de problemele satelor, înre
gistrează faptele cu atenție și le 
consemnează în cuplete și scenete. 
Uneori primesc colaborări neașlep-

Gh. Chiriac 
a scris

imediat în repertoriul brigăzii. De 
multe ori programele sînt modifi
cate, fiind adaptate la specificul 
comunei ce găzduiește brig/ada. 
Autorii din Fetești nu sînt stăpîni 
desăvîrșiți ai versului, dar în cu
vinte toarnă simțămintele inimilor 
lor entuziaste. Și aceasta este cel 
mai important. în munca pentru 
colectivizarea raionului artiștii a- 
matori și-au adus partea lor de 
contribuție cu spectacole ce în
demnau țărănimea pe drumul 
muncii în comun, popularizînd ex-

periența înaintată ți criticînd pe 
cei rămași in urmă. în timpul 
muncilor agricole de vară au pre
gătit un program special. In anul 
trecut au dat 84 de spectacole la 
sate, far în anul acesta, doar pînă 
acum, 72. O zi de neuitat : specta
colul în fața participanților la 
Consfătuirea de la Constanța. Re
petiții, emoții ți apoi... succes. 
Succesul brigăzii se datorește pro
fundei actualități a spectacolelor, 
grijii pentru șlefuirea versurilor, 
prezentării scenice la un nivel ce 
satisface exigențele.

fote : un colectivist, 
din comuna Puia Pietrii 
un cintec al Bărăganului, inelul

C1NTAREȚI AI NOULUI

de dis- 
a rolu- 
chiar u- 
T recem.

are dosarul lui
— multe pagini 
dactilografiate, 

notații 
tribuire 
rilor și

nele amănunte tehnice, 
peste detaliile de ordin teatral și 
poposim în mulțimea paginilor 
dactilografiate descoperind o veri
tabili cronică a raionului. Cîntă- 
reți ai vieții noi, artiștii amatori 
din Fetești nu uită să amintească 
trecutul întunecat de pe vremea 
burgheziei.

„Nu-i mult de atunci. Ne adu
cem bine aminte

Ce-a fost pe aci în țes de
Bărăgan, 

nevoile prin sate 
părea la mulți 

un an".

Ne torturau 
Iar luna ne

Dar vremea 
cuiului t

aceea aparține tre-

♦rAcum toată întinderea-i a 
noastră

Al noatra-i lanul larg și
roditor../*

Raionul este în întregime colec
tivizat ți brigada amintește cu 
mîndrie acest fapt :

„Priviți la colectiva din Săveni : 
Azi nu mai cresc în ea

de
nici pic 
buruieni 

Uitați-vă la cei din Țăndărei :

EUGENIU OBREA

Am răsfoit o adevărată arhivă 
brigăzile Fiecare tpectacol iți



I,® marea Inireeere
V

& Tentativa de
record mondial a 
Iolandei Balaș & 
Victoria Alexandrei
Sicoe # Noi recorduri
ale R. P. R.

După trei zile, marea întrecere 
atletică pe care a găzduit-o 
Bucureștiul, întrecere tradi

țională și cu renume peste hotare
le țării, a țuat sfîrșit. Aseară, la 
lumina reflectoarelor, cei care se 
Intrecuseră biruind metri și secun
dele, salutau publicul care i-a 
aclamat cu simpatie. Bilanțul cam
pionatelor noastre de atletism, 
chiar la o sumară examinare, se 
arată a fi rodnic. Pe stadionul 
Republicii s-au obținut rezultate 
valoroase iar multe din ele au 
consemnat succese ale atletismului 
romînesc.

★
Ziua a doua a „internaționale

lor" a fost, se pare, ceva mai cal
mă, Dar n-au lipsit nici de astă 
dată surprizele. După ce por
nește... tare în prima tură a pro
bei de 800 m., reprezentantul no
stru Zoltan Vamoș este nevoit 
să cedeze conducerea finlandezu
lui Kontio. Surprins, Vamoș lan
sează, prea devreme din păcate, 
un finiș impresionant. Această 
acțiune pripită are consecințe: pe 
primele două locuri se clasează 
polonezul Jacek Jakubowski și 
suedezul S. Jonsson.

Viteza vîntului (aproape 2 m. 
pe secundă) i-a privat pe alergă
torii de viteză de realizarea unor 
performanțe mai valoroase. Cu 
toate acestea finalele probei de 
100 m. plat au fost dîrz disputa, 
te. In proba feminină victoria a 
revenit sportivei olandeze Han- 
nie Bloemhof (12,1) iar în cea 
masculină vestgermanului Walter 
Mahlendorf (10,8).

Săritura în lungime femei — a

O imagine din proba de săritură 
cu prăjina

fost nu numai un spectacol atră
gător dar a adus și două noi re
corduri naționale. Este vorba de 
recordul realizat de concurenta 
chineză Liu Sin-iu : 5,83 m. per
formanță cu care de altfel a con
dus multă vreme fiind la un pas 
de victoria finală. Penultima în
cercare a favorizat pe Reinalde 
Knapp (Austria) care realizează 
o săritură de 5.88 m. performan
ță cu care cucerește titlul de 
campioană internațională de atle
tism a R.P.R. pe anul 1958 și 
care reprezintă un nou record al 
țării sale în această probă.

Probă de durată (peste 4 ore) 
săritura cu prăjina a entuziasmat 
pe zecile de mii de 
prezenți la întreceri.
14 concurenți care 
lupta cu înălțimile,
au trecut peste ștacheta înălțată 
la 4,20 m. Printre aceștia se cu
vine să-l remarcăm pe tînărul

spectatori 
Dintre cei 
au început 
majoritatea

lolanda Balaș a cucerit la săritura în înălțime femei titlul de campioană internațională de atletism a 

R.PJR. pe anul 1958

0 uzină cu o bogată 
activitate sportivă de masă

Un concurs

nostru reprezentant Zoltan Szabo. 
El a avut de înfruntat sportivi cu 
renume internațional ca: Manfred 
Preussger (R.D.G.), merituos în
vingător în această probă (4,40 
m.), precum și peLaufer (R.D.G.), 
Tai I-su (R. P. Chineză) și alții.

Cucerind locul doi în proba de 
aruncare a ciocanului, Nicolaie 
Rășcănescu (R.P.R.) a reușit a- 
runcind ciocanul la 60,60 m. să 
întreacă concurenți străini cunos- 
cuți: O. Krogh 
Racic _'~ 
Thun (Austria) etc-

Desfășurată la lumina reflec
toarelor, ștafeta 4 x 100 m. a re
venit sprinterilor polonezi cu 
timpul de 41,9 sec. Pe locul ur
mător s-a clasat reprezentativa 
țării noastre.

★
„Punctul forte" al celei de a 

treia zile a fost proba de săritură 
în înălțime femei. Prezența la start 
a Iolandei Balaș și a rivalei și 
prietenei ei — Cen Fen-iun era 
așteptată cu un interes cu totul 
deosebit. Ștacheta este ridicată la
l, 45 m. Prima săritură aparține 
tinerei Rodica Voroveanu. Deo
camdată desfășurarea este calmă. 
Pe neașteptate se ivesc primele e- 
moții. La 1,64 m. Cen Fen-iun 
doboară ștacheta. O încercare, 
două... Atleta chineză se odihnește 
cîteva clipe și sare pentru a treia 
oară. Tribunele răsună de aplauze: 
ștacheta a rămas nemișcată. Inse
rarea este sfîșiată de lumina re
flectoarelor.

1,68 m. Cen Fen-iun doboară din 
nou. Imediat după ea Ioli sare 
degajat. Atleta chineză mai face 
două încercări dar și acestea ne
reușite. în concurs a rămas doar 
lolanda Balaș. De astă dată șta
cheta este ridicată la 1,74 m. Sta
dionul care o clipă înainte vuia 
ca o mare in furtună s-a domolit 
într-o clipă. Sare Ioli. Din prima 
dată trece peste înălțimea de 1,74
m. Imediat după aceea trece peste 
1,78 m,

1,82 m. Tentativă de record 
mondial. Zecile de mii de priviri 
urmăresc mișcările Iolandei 'Balaș. 
Și deși atleta noastră a doborît 
ștacheta în cădere, aplauze nesfîr- 
șite o salută pentru efortul 
pentru frumoasele performanțe 
care le-a dăruit patriei.

O frumoasă victorie a adus 
lorilor țării noastre Alexandra

(Norvegia), K.
(R.P.F. Iugoslavia), H.

Sieoe care • cîștigai finala la 400 
m. plat femei cu 57,4 cucerind 
pentru a doua oară titlul de cam
pioană internațională de atletism 
a R.P.R. Sicoe s-a instalat în frun
tea alergătoarelor cîțiva metri 
după start și a ciștigat într-o ma
nieră impresionantă. O luptă dirză 
s-a dat pentru locul doi și de abia 
pe ultimii metri Walasek Sofia 
(R.P. Polonă) a trecut de finlan
deza Lehmijoki Aulikki, care a 
reușit totuși să stabilească un nou 
record al țării sale.

Proba de 4x100 m. femei ne-a 
adus satisfacția victoriei echipei 
R.P.R. 1 cu 48,2. In afară de concurs 
a alergat o echipă internațională 
care a realizat 46,8. La 1.500 m. 
plat s-a disputat finala. Locul 1 l-a 
cucerit Kiss (R.P. Ungară). Cla
sat pe locul II, Zoltan Vamoș a 
stabilit un nou record al Republi
cii Populare Romîne cu

Dintre celelalte probe 
desprindem victoria lui 
kas Algim (U.RSS.) la
bați, a lui Hinze Manfred (RD.G.) 
la triplu salt, a lui Tbgersen Thyge 
(Danemarca) la 10.000 m. plat, 
a lohanei Liittge (R.D.G.) la greu
tate femei. La aruncarea suliței

Fotot VASILE RANGA 

bărbați, probi terminată eu victo
ria ltd V. Ovcinik (U.R.S.S.), re
prezentanții noștri Al. Bizim ți 
Gheorghe Popescu au avut o com
portare bună oucerind locurile II 
și III. Un nou record al R.P.R. a 
fost stabilit la 4x400 m. cu 3:13.06.

La închiderea întrecerii atletice 
de pe Stadionul Republicii, publi
cul, cu aceeași generozitate cu 
care a încurajat pe concurenți 
timp de trei zile, a salutat pe spor
tivii ce și-au disputat cu ardoare 
șansele ți care au oferit un spec
tacol de o certă valoare.

M. RAMURA
V. RANGA

Despre măiestria și succesele în 
producție obținute de muncitorii 
de la uzinele „21 Decembrie" din 
Capitală vorbesc de la sine fap
tele. Aparatele de precizie reali
zate de ei sînt tot mai des întîl- 
nite în fabricile noastre.

Mai .puțin însă s-a vorbit des
pre activitatea sportivă de masă, 
care — în uzină — se bucură de 
o largă participare din partea în
tregului colectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri. Succesele în 
munca sportivă de masă nu pot 
fi rupte de preocuparea colectivu
lui sportiv și a organizației U.T.M. 
Se știe că numai printr-o colabo
rare strînsă a organizației U.T.M. 
și a colectivului sportiv se obțin 
bune rezultate. In această uzină 
munca sportivă nu este lăsată la 
întîmplare și nici nu este înfăp
tuită în „campanii", la diferite o- 
cazii, ci reprezintă o preocupare 
permanentă, strîns legată de mun
ca în producție a tinerilor. Se pare 
că aci nu se aleargă după succese 
„răsunătoare", ci scopul principal 
este acela de a-i face pe țineți să 
practice sportul .

In colectivul sportiv nou în
ființat s-au înscris pînă acum 208 
membri, care cu însuflețire parti
cipă la acțiunile sportive de masă. 
In uzină, cele mai îndrăgite spor
turi sînt șahul, voleiul, fotbalul și 
popicele. Dintre toate acestea de 
cea mai mare popularitate se 
bucură șahul.

Șahul aici are vechi tradiții, 
încă în anul 1945 a luat ființă o 
școală de șah din rîndul căreia 
s-au ridicat buni șahiști. Echipa 
de șah formată din 15 tovarăși a 
cîștigat titlul de campioană raio
nală pe anul 1958.

S-ar mai putea spune încă mul
te alte lucruri despre activitatea 
șahistă, dar președintele colecti
vului sportiv era nerăbdător să-mi 
vorbească și despre echipele de 
popice de băieți și fete înființate 
în anul trecut.

Și despre echipele de volei de 
băieți și de fete am auzit lucruri 
bune. In echipă activează munci
tori fruntași ca Oancea Ion, Dan 
Vasilica, Stanciu Georgeta, oa
meni cu care întreg colectivul se 
mîndrește. Dar am mai aflat că 
mai sînt și unii jucători indisci- 
plinați, care desconsideră echipa, 
nu primesc îndrumările ce le sînt 
date. Organizația U.T.M. ar trebui 
să explice, de pildă, tovarășului 
Ruși că atitudinea lui este străină

de ceea ce trebuie să fie caracte
ristică unui sportiv de tip nou.

De o mare simpatie se bucură 
în întreprindere și echipa de fot
bal. Despre munca dusă de tova
rășul Țapu Octavian, antrenor 
voluntar, toți oamenii au numai 
cuvinte de laudă. Antrenorul nu se 
mulțumește să le dea jucătorilor 
cunoștințe tehnice ci în permanen
ță se ocupă de educația lor poli
tică. El menține legătura și cu 
maiștrii din secțiile unde lucrează 
tinerii fotbaliști și se interesează 
îndeaproape de activitatea lor, 
dacă vin la lucru, dacă sînt dis
ciplinați în producție, dacă își în
deplinesc planul de producție.

La Spartachiada de vară a ti
neretului, în uzină au fost antre
nați peste 200 de muncitori, ceea 
ce desigur, este un rezultat bun 
ce vădește eforturi spre aducerea 
pe terenul de sport a unui număr 
tot mai mare de tineri.

Și despre greutăți ne-au vorbit 
oamenii. N-au găsit înțelegere la 
unele colective sportive ca „Dina
mo 6“, „Recolta" pentru ca ace
stea să pună terenurile lor la dis
poziția echipelor de fotbal sau de 
popice.

Dar menționînd realizările, nu 
trebuie să uităm nici un moment 
că la „21 Decembrie" mai sînt și 
lipsuri în munca sportivă. Astfel,

în uzină în anul trecut și chiar 
anul acesta, nici un tînăr nu a 
devenit purtător al insignei 
G.M.A. Este o gravă lipsă, inad
misibilă. Aceasta demonstrează că 
organizația U.T.M. și colectivul 
sportiv nu s-au preocupat absolut 
de loc de antrenarea tinerilor la 
trecerea normelor complexului 
G.M.A. Este necesar ca organiza
ția U.T.M. să acorde atenția cu
venită acestei probleme. Ea tre
buie să mobilizeze tinerii, să le 
explice acestora importanța pa
triotică a complexului G.M.A. Să 
se pună capăt nepăsării I

Organizația U.T.M. trebuie, de 
asemenea, să sprijine colectivul 
sportiv pentru ca în uzină să fie 
introdusă gimnastica în produc
ție. Posibilități sînt destule. Tre
buie mobilizați cîțiva sportivi 
fruntași care, împreună cu mun
citorii din secții, în fiecare dimi
neață, să facă exerciții de gimna
stică Gimnastica în producție 
duce la întărirea organismului, la 
călirea lui și are efecte pozitive în 
ceea ce privește creșterea produc
tivității muncii.

Lichidarea grabnică a lipsurilor 
menționate va face ca în cel mai 
scurt timp activitatea sportivă de 
masă să cunoască un avînt și 
mai mare în uzina ..21 Decembrie".

DUMITRU DUȚA

Cel mal tînăr concurent în întrȚ* 
cerea pescarilor sportivi desfășu
rată duminică în împrejurimile 
podului Băneasa de peste lacul 
Herăstrău, elevul Gheorghe Crai- 

niciuo

ln întâlnirile cu formațiile R. D. Germane

Fotbaliștii noștri
s-au comportat sub așteptări

Fotbaliștii germani ca și tehni
cienii sportului cu balonul ro
tund din R.D.G., priveau cu toa
tă seriozitatea cele patru întîlniri 
cu echipele reprezentative de fot
bal ale țării noastre. Din păcate, 
fotbaliștii noștri n-au răspuns cu 
aceeași seriozitate și astfel sîntem 
nevoiți acum să consemnăm un 
bilanț destul de nefavorabil în

ei,
pe

cu-

Cit mai mulfi tineri
la crosul „Să întâmpinăm

7 Noiembrie44
Incepînd de la 21 septembrie se vor desfășura întrecerile în 

cadrul popularului 
7 NOIEMBRIE".
cinstea celei de-a 41-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, arc sarcina de a atrage în practicarea alergărilor 
pe teren variat mase cît mai largi de oameni ai muncii. Ea con
tribuie totodată la antrenarea 
normelor complexului G.M.A.

Crosul „SA 1NTÎMPINAM 7
etape, iar în București în trei

Etapa I pe colective sportive
co ectiv sportiv urban sau rurai intre 21 septembrie — 26 octom
brie (orașul București între 21 septembrie — 19 octombrie).

Etapa a Ii-a pe loca ități și pe centre de comună in mediul 
rural, la 2 noiembrie 1958. Orașul București organizează etapa 
a Ii-a pe raioane in ziua de 26 octombrie, iar etapa a lil-a inter- 
raioane pe oraș in ziua de 2 noiembrie.

ORGANIZAȚIILE U.T.M DIN ÎNTREPRINDERI, DE LA SATE, 
DIN ȘCOLI Șl UNiVERSilĂȚI AU DATORIA SA MOBILIZEZE 
UN NUMĂR CIT MAI MARE DE TINERI LA ACEASTĂ LARGA 
MANIFESTARE SPORTIVA CARE SE BUCURA DE O FRU
MOASĂ TRADIȚIE ÎN ȚARA NOASTRA.

concurs de masă crosul „SA INT1MPINAA4 
Această manifestare sportivă organizată în

participanților în vederea trecerii

NOIEMBRIE" se dispută în două 
etape după cum urmează : 
și comune (sate) la sediu! îiecărui

3:46,6. 
ale zilei 
Baltusni- 

disc băr-

Echipa Dinamo I, formată din 
cicliștii R. Schuster, Gh. Cal- 
cișcă, G. Moiceanu (primul in 
clasamentul individual), L. Za
noni și A. Șelaru, ciștigătoarea 

„Turului ciclist al R.P.R."

OVAL. BRADULE1 /

Foto :

l 

I

/n ultimii ani, ca urmare 
a condițiilor minunate de 
dezvoltare create în țara 

noastră sportului cu pedale ca 
și in general sportului, ciclis
mul romînesc a obținut o serie 
de rezultate valoroase pe tărîm 
internațional. Locul IV din 20 
de țări participante în „Cursa 
păcii" — 1958, locul III în Tu
rul Egiptului, recent — locul 
II în Turul Iugoslaviei — vor
besc convingător despre mersul 
înainte al ciclismului romînesc. 
Existența unei pleiade de tineri 
rutieri talentați — schimbul 
valoros al cicliștilor consacrați 
de astăzi, ca și orientarea din 
ultimul timp spre atragerea că- 
tre sportul cu pedale a mase
lor mai lărgi de tineri, confir
mă drumul bun pe care merge 
Ciclismul nostru.

Dar, așa după cum a reieșit 
fi din recenta consfătuire a Fe
derației Romîne de Ciclism, 
activitatea rutierilor a fost frî- 
nată de o serie de lipsuri și 
manifestări străine sportului de 
tip nou.

Unii dintre antrenori, în loc 
să sprijine prin poziția lor ori
entarea biroului F ederației 
pentru o pregătire multilate
rală a cicliștilor au adoptat o 
atitudine negativistă. Așa a 
procedat antrenorul Al. Some- 
șan căruia i-a fost încredin
țată chiar pregătirea unui lot 
reprezentativ de ciclism,

Alți antrenori ca Marin Ni- 
culescu, E. Norhadian, Dan 
Marin își permit să aibă mani
festări huliganice. Ce fel de 
exemplu pozitiv poate consti
tui pentru tinerii noștri cicliști 
astfel de manifestări ale putre
dei morale burgheze în sport ? 

Antrenorul — principalul 
educator al sportivului — este

chemat să fie pentru acesta 
un model prin întreaga sa com
portare. Dar antrenorul E. Nor
hadian... „n-a avut timp" să se 
ocupe de educația tinerilor 
sportivi de care răspunde. 
Preocupat de căpătuială, îmbi
bat de spirit afacerist, E. Nor
hadian, sancționat de altfel de 
conducerea clubului C.C.A., n-a 
dat nici o atenție pregătirii 
educative a cicliștilor pe care-i 
antrena. Ieșirile sale străine 
mentalității unui sportiv de tip 
nou, întreaga sa comportare,

o serie de rutieri ca C. Dumi
trescu, Ludovic Zanoni, I. Con- 
stantinescu nu-și practică pro
fesiunea. Această rupere de lo
cul de producție, de masa de 
oameni ai muncii, are influențe 
nefaste asupra întregii lor 
comportări. Sportivul, indife
rent cine ar fi el, este în pri
mul rînd un om al muncii, ce
tățean al Republicii noastre 
Populare și în consecință este 
obligat să respecte legile statu
lui, să se integreze în armata 
entuziastă a oamenilor muncii

Toată
educării

atenția
comuniste

a cicliștilor
influențat din păcate pea

componența echipei de ciclism 
pe care o antrenează. Spiritul 
vedetist al unor cicliști, lipsa lor 
de combativitate pentru culo
rile clubului, atitudinea de des
considerare a adversarului de 
întrecere sînt rezultate ale in
fluenței nefaste exercitate de E. 
Norhadian asupra echipei pe 
care o antrenează.

Datorită faptului că mult 
timp a fost tolerată printre ci
cliști o concepție înapoiată, re
trogradă față de muncă, astăzi

care construiesc socialismul în 
scumpa noastră patrie.

Consfătuirea Federației romt- 
ne de ciclism a subliniat de a- 
semenea lipsa de vigilență po
litică manifestată de unii ac
tiviști sportivi. Dînd dovadă de 
o condamnabilă atitudine de 
gură cască, consiliul colectivu
lui sportiv „Partizanul Roșu" 
din Orașul Stalin ca și comisia 
regională de ciclism, au îngă
duit ca fiul fostului exploata
tor — fabricantul Scherg, să 
beneficieze de fondurile alo-

cate pentru pregătirea sportivă 5 
a oamenilor muncii și să se stre- S 
coare în lotul reprezentativ al 
acestei regiuni.

Ocupîndu-se de problema 5 
lărgirii bazei de masă a ciclis- Z 
rnului, consfătuirea Federației y, 
a condamnat atitudinea de dis- ? 
preț, de neglijare a competi- 
fiilor orășenești pentru sportivii y 
neclasificați, pentru competi- Mt 
țiile cicliste de masă. Totodată, g 
s-a văzut că au fost subapre- y 
ciați juniorii și că prea puține -Â 
fete au fost atrase spre ciclism, g

Dezvoltarea mai departe a £ 
ciclismului nostru nu poate fi $ 
concepută fără asigurarea unei % 
baze de masă, mereu mai largi, 
sportului ou pedale. Ciclismul 
nostru are condiții prielnice 
pentru a deveni un sport de 
masă, de a fi practicat de alte 
mii și mii de

Colectivele 
liile regionale sportive, secțiile 
pe ramuri de 
să nu uite nici o clipă 
antrenorii de altfel — că edu
carea comunistă a tinărului 
sportiv trebuie să se afle în 
centrul întregii lor preocupări.

O răspundere serioasă revine 
și organizațiilor U.T.M. care 
nu pot să accepte manifestări 
străine spiritului nou, sănătos 
din sportul nostru și care tre
buie să se preocupe de educa
rea comunistă a sportivilor.

Cicliștii fruntași, care se 
bucură de multă popularitate 
în rîndurile tineretului nostru, 
au datoria să țină mereu sea
ma de obligațiile importante ce 
le revin ca sportivi fruntași și 
ca cetățeni ai patriei noastre so
cialiste.

tineri.
sportive, consi-

sport au datoria
ca fi

M. ZON1S

ceea ce ne privește: toate cele 
patru echipe romînești au pierdut 
în fața fotbaliștilor germani.

Să luăm pe rînd întîlnirile și să 
vedem la ce ne așteptam. La ju
niori, șansele erau de partea re
prezentativei R.D.G. și într-adevăr 
lucrurile au evoluat în acest sens. 
Mezinii noștri au pierdut cu 0-—2 
la Frankfurt pe Oder fără drept de 
apel, cedînd în fața unei echipe

“' în care predominau titulari ruti- 
nați ai formației participante la 
turneul U.E.F.A. Spre deosebire 
de aceștia, reprezentanții noștri 
juniori abia și-au început ucenicia 
în „națională" în vederea debutu
lui la U.E.F.A.

In privința rezultatului, nemul
țumirea este mai mare față de 
comportarea celor din „B“ care au 
cedat la București cu 0—1. Fotba
liștii germani do la „B“ ne-au de
monstrat că au învățat perfect o 
lecție utilă, dară, pe posibilitățile 
lor, în timp ce ai noștri au înghe
suit jocul în careul de 16 metri ai 
oaspeților în loc să destrăme apă
rarea masivă și prevăzătoare a ad
versarilor.

Ceea ce este însă caracteristic 
pentru partidele de care am pome
nit mai sus și în primul rînd pen
tru cea de la București este fap
tul că fotbaliștii germani au avut 
un plus de voință, de combativi
tate față de reprezentanții noștri. 
Ei s-au orientat destul de bine pe 
teren și și-au creat situații favo
rabile, în timp ce „B“-ul nostru 
parcă aștepta să se ivească pe te
ren o situație identică cu schemele 
tactice folosite la antrenament.

La înfrîngerea de la București 
a contribuit într-o măsură hotărî- 
toare lipsa de discemămînt a fot
baliștilor noștri, neputința de a 
se adapta jocului adversarului, ab
sența unui elementar spirit de 
combativitate.

In timp ce jucătorii germani tră
geau șuturi la poartă ori de cîte ori 
aveau prilejul, fotbaliștii noștri 
ezitau în situații prielnice, țineau 
exagerat de mult balonul, se miș
cau greoi și reacționau cu întîr- 
ziere la faze.

Pînă în prezent, nu ne putem 
permite să facem prea multe a- 
precieri asupra comportării primei 
reprezentative de fotbal a țării la 
Leipzig care a pierdut cu 2—3 dar 
ceea ce este de-acum clar este 
faptul că o serie de jucători de 
bază, ca Zavoda II, Neacșu și 
Ene, ca și Oaidă, n-au fost pre
gătiți din punct de vedere al rezis
tenței fizice la nivelul cerințelor,

manifestînd oboseală în decursul 
partidei. Deși cunoscîndu-se că 
punctul forte al adversarilor noș
tri din cele patru întîlniri este 
combativitatea, puterea lor de lup
tă excepțională, fotbaliștii noștri 
s-au angajat într-un joc de uzură, 
în loc să-și concretizeze superio
ritatea prin tehnică și‘ să tnoline 
astfel rezultatul de partea lor.

S. SPIREA

Cînd lipsește 
puterea de luptă

La Ploești, echipa noastră de 
tineret — care îndreptățea legitime 
speranțe de victorie — a fost în
trecută cu scorul de 1-0 de repre
zentativa tinerelului din R.D.G. 
Este drept că unicul gol al întil- 
nirii a fost marcat din ofsaid, iar 
arbitrul cehoslovac Jungr a acordat 
echipei noastre un 11 metri (și a- 
cesta discutabil) nefructificat. ln- 
frîngerea echipei noastre de tine
ret rămîne totuși un fapt, pentru 
care se fac vinovați majoritatea 
jucătorilor ce au evoluat in acest 
meci, care s-au dovedit a fi lipsiț: 
de un element ce le era caractpJ 
ristie ți care le-a adus multe suc
cese pe terenul de sport : puterea 
de luptă. Trecind peste faptul că 
însăși concepția tactică adoptată 
pe terenul de joc a fost greșită 
(joc înghesuit pe linia de 16 me
tri) unii jucători au fost total 
lipsiți de însuflețirea caracteristică 
tinereții, dorința de a fi cit mai 
utili formației, stăruința în lupta 
pentru fiecare balon și, în gene
ral, neprecupețirea eforturilor pen
tru a aduce un aport cit mai mare 
echipei. Am asistat la evoluția pe
nibila a lui Bukoși, un element 
talentat dar fără voință și putere 
de luptă și alături de el întreaga 
înaintare, care deși a sezisat lipsa 
de inspirație a acestuia a îndrep
tat totuși majoritatea mingilor în
spre el. Singurii care au corespuns 
au fost Popa (după părerea noa
stră cel mai bun de pe teren) și 
Motroc, inepuizabil și foarte util 
în intervenții.

Prestind un joc mediocru, slab 
din punct de vedere tehnic oas
peții au fost totuși mai insistenți 
in rarele ocazii avute la poartă, 
mai buni în jocul la corp și po
sesori ai unei perfecte condiții fi
zice.

E. P1TULESCU



In preajma deschiderii anului de învățămînt
politic în orașul Pitești

Un Început bun
și unele practici birocratice

Se apropie deschiderea nou lui an școlar în învățămîntul po
litic de organizație. Pre gătirile pentru acest eveniment 
important din viața organizațiilor U.T.M. au început încă 

de mult. Rîndurile de mai jos își propun să arate stadiul ace
stor pregătiri în organizațiile U.T.M. din orașul Pitești.

Dumitra Dragomir a fost și 
anul trecut propagandistă. Fetele 
din schimbul III de la secția țe- 
sătorie a fabricii textile „11 Iu
nie" o cunosc bine și au îndră
git-o. Ea le-a ajutat să înțeleagă 
temeinic cele învățate în cerc, 
să-și ia notițe, a urmărit felul 
în care citesc și studiază. Legă
tura dintre cursanți și propa
gandistă nu s-a rezumat însă nu
mai la orele de curs. De 
multe ori, .după terminarea lecții-, 
lor, citeau împreună ziarele, co
mentau eVerlimentele mai însem
nate, discutau despre o carte, un 
film, despre viața lor. Cînd s-a 
încheiat cercul politic .propagan
dista și cursanții au avut satis
facția unei munci bogate în roa
de. Iar cînd s-a pus problema 
organizării cercului politic din a- 
nul acesta nici n-au mai fost 
discuții : Dumitra Dragomir a 
fost din nou propusă să ducă 
munca de propagandist.
t Aesemenea Dumitrei, în această 
organizație sînt mulți propagan
diști. 9 din cei 16 propagandiști 
recrutați să conducă anul acesta 
cercurile politice, au îndeplinit și 
anul trecut această importantă 
sarcină de organizație. Organiza
ția de partid a însărcinat 6 mem
bri și candidați de partid să ducă 
muncă de propagandiști în rîn- 
durile tineretului. Comitetul 
U.T.M. din această fabrică a tri
mis 11 propagandiști — cei noi 
recrutați în această muncă și cei 
mai puțin pregătiți — să urme
ze cursurile de instruire organi
zate de comitetul regional, restul 
urmînd să fie instruiți la un curs 
de scurtă durată. Seriozitatea cu 
care s-au recrutat și instruit pro
pagandiștii în această organiza
ție oferă garanția că în cursul 
anului de învățămînt politic a- 
ceștia vor lupta pentru asigura
rea unui bogat conținut de idei 
lecțiilor și seminariilor.

Situația propagandiștilor de la 
Textila „11 Iunie" poate fi con

au 
ge- 

oră- 
din-

des-

siderată caracteristică pentru în
treg orașul. Și în alte organizații 
de bază — „'Metalurgica**, fa
brica „Tudor Vladimirescu", „Spi
talul unificat Pitești" etc., pro
pagandiștii au fost recrutați cu 
spirit de răspundere, dintre cei 
mai pregătiți tineri muncitori, in
gineri și tehnicieni. Din cei 86 
de propagandiști care vor condu
ce cercurile politice din anul a- 
cesta, 25 au o vechime de unu, 
doi și mai mulți ani în această 
muncă, iar peste 40 sînt membri și 
candidați de partid recomandați 
de organizațiile de partid. Mai 
trebuie adăogat că în afară de 
faptul că toți propagandiștii 
fost confirmați în adunările 
nerale, biroul comitetului 
șenesc a discutat cu fiecare 
tre ei în parte.

Fără a nega munca bună
fășurată în general de comitetul 
orășenesc U.T.M. pentru recruta
rea propagandiștilor, trebuie spus 
că ar fi fost bine și mult mai 
folositor pentru anul de învăță- 
mjnt politic dacă s-ar fi dat mai 
multă atenție recrutării propa
gandiștilor cu vechime în acea
stă muncă,

O altă problemă deosebit de 
importantă pentru buna desfășu
rare a anului de învățămînt po
litic este și modul în care se 
face recrutarea cursanților.

Experiența anilor trecuți a- 
rată că acolo unde cursan- 
ții au fost „recrutați" din 
oficiu, fără a se sta temeinic de 
vorbă cu ei, cercurile politice nu 
și-au trăit viața, ori s-au desfiin
țat de la primele lecții. Cum a 
muncit comitetul orășenesc U.T.M. 
în această privință ?

De la început trebuie 
linia generală pe care 
comitetul orășenesc în 
direcție, a fost justă și
anul acesta să se cuprindă în în
vățămîntul politic aproape toți 
utemiștii și un număr mare de 
tineri.

In mod normal acest principiu 
just ar fi trebuit susținut practic 
și printr-o muncă temeinică, de 
discuție individuală cu fiecare 
utemist și tînăr în parte. O ast
fel de muncă ar fi dat posibili
tatea cunoașterii nivelului politic 
al fiecărui tînăr, îndrumării lui 
pe o bază reală spre una din 
formele de învățămînt politic 
existente, ar fi ridicat în ultima 
instanță răspunderea individuală; 
a fiecărui cursant, față de obli
gațiile ce și le asumă încadrîndu- 
se într-o formă de învățămînt. 
Or, în loc de toate acestea, în 
majoritatea organizațiilor de bază 
în care s-a făcut recrutarea 
cursanfilor munca de convingere, 
de discuție individuală cu fiecare 
tînăr în parte, a fost înlocuită cu 
sistemul birocratic de a se citi în 
adunarea generală numele fiecă
rui utemist și a i se comunica 
din ce cerc politic va face parte. 
Așa s-au petrecut lucrurile în or
ganizațiile U.T.M. de la Poștă- 
oraș, în unele organizații de sec
ții de la Textila „11 Iunie** și în 
altele. O astfel de practică în 
munca de recrutare a cursanților 
nu poate folosi bunei desfășurări 
a anului de învățămînt politic. 
Ea nu trebuie nici un moment să 
înlocuiască munca de discuție in
dividuală cu fiecare cursant în 
parte. De aceea biroul comitetu
lui orășenesc U.T.M. va trebui să 
ia urgente măsuri pentru a fi în
depărtată această stare de fapt.

M. VIDRAȘCU

oaspeți
Noi personalități ale vieții mu

zicale internaționale au sosit in 
Capitală pentru a participa la 
manifestările din cadrul Festiva
lului Internațional „George Enes- 
cu4‘. Duminică seara a sosit pia
nistul chilian Claudio Arrau, iar 
luni dimineața cunoscutul violo
nist Yehudi Menuhin.
In fotografia de mai jos puteți 
vedea pe Yehudi Menuhin împre
ună cu violonistul sovietic David 

Oistrah

INTERNATiafiW

Ultima etapă a concursului de pian
Luni după amiază s-a desfășu

rat la Ateneul R. P. Romîne ulti
ma etapă a concursului interna
țional de pian „George Enescu". 
S-au prezentat în fața juriului: 
Mihail Voskresenski (U.R.S.S.), 
Dimitri Paperno (U.R.S.S.), Josef 
Stompel (R P. Polonă) Li Mîn- 
cean (R. P. Chineză), Iulika Be- 
har (R. P. Bulgaria), Alexandri
na Zorleanu (R. P. Romînă), 
Vladimir Topinka (R. Cehoslova
că), Michele Boegner (Franța).

Acompaniați de orchestra sim
fonică a Cinematografiei, dirijată 
de Edgar Cosma și Mircea

Utemiștii, tinerii din raionul Pogoanele 
să intensifice

spus că 
a mers 
această 
anume:

Insiîozarea furajelor

Cristescu, concurenții au interpre
tat concerte pentru pian și orche
stră din creațiile marilor compo
zitori Brahms, Rahmaninov, Schu
mann, Grieg, Mozart.

Recitalul pianistului 
Claudio Arrau

Pianistul chilian de 
mondial, Claudio Arrau, 
luni seară în marea sală 
certe a Ateneului R P. . 
primul său recital din cadrul ma
nifestărilor artistice ale Festivalu
lui Internațional „George Enescu".

Stșpin pe o strălucitoare tehni
că, Claudio Arrau a redat cu o 
vibrantă sensibilitate lucrări re
marcabile din literatura pianisti
că beethoveniană.

Recitalul a fost îndelung aplau
dat de ascultători.
Al doilea concert condus 
de Sir John Barbirolli
Al

renume 
a dat 
de con- 
Rornîne,

(Urmare din pag. l-a)

Au început lucrările conferinței
de pedologie

tuni dimineața s-a deschis la 
București în aula Institutului de 
cercetări agronomice — I.C.A.R., 
conferința de pedologie organiza
tă de Academia R. P. Romîne; 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și Comitetul Geologic.

Conferința va dezbate proble
me privind geneza, nomenclatu
ra și clasificarea solurilor; în
tocmirea hărților de sol la dife
rite scări ; indicii fizici, chimici 
și biologici de caracterizare a 
solurilor, avînd ca scop stabili
rea unei unități de vederi necesa
ră alcătuirii hărții solurilor Euro
pei.

La Conferință iau parte cadre

de conducere din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, Comitetul 
Geologic, I.C.A.R. și Institutul de 
cercetări silvice, academicieni, 
cadre didactice ale institutelor 
agronomice din întreaga țară, pe- 
dologi.

Participă de asemenea pedologi 
din R. P. Albania, R. P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, U.R.S.S. și 
R. P. Ungară.

După ședința de luni, particl- 
panții la conferință au plecat în- 
tr-o expediție științifică de stu
dii in țară.

Conferința va continua la Îna
poierea în Capitală.

comună trebuie însilozate 1340 
tone plante furajere și în special 
porumb și că cele trei tocători 
manuale nu sînt încă reparate. 
In această comună doar la gos
podăria agricolă colectivă din sa
tul Mînzu s-a însilozat o canti
tate destul de mică de furaje. 
Apoi organizația U.T.'M. pe co
mună (secretar Radu Luca) a 
neglijat faptul că animalelor de 
rasă din cele două stațiuni de 
montă oare aparțin comunei Ci- 
libia le sînt necesare 140 tone de 
furaje însilozate și n-a întreprins 
nici o acțiune pentru însilozarea 
acestor furaje. Și în acest timp 
porumbul furajer se usucă pe 
cîmp. Situații asemănătoare se 
găsesc și în comunele Scuternici, 
Luciu și aproape în toate comu
nele raionului Pogoanele.

Vinovați de aceste neglijențe 
sînt atît tehnicienii agronomi și 
zooveterinari de la raion și comu
ne cît și comitetul raional U.T.M. 
și organizațiile de bază U.T.M. 
sătești care, conform Hotărîrii co

mune a C.C. al U.T.M. și a Mi
nisterului Agriculturii și Silvi
culturii, au această obligație pa
triotică de a însiloza furajele ne
cesare. De fapt nici utemiștii și 
tinerii colectiviști nu se strădu
iesc să se achite conștiincios de 
angajamentele pe care și le-au 
luat în această privință.

Atît activiștii comitetului raio
nal U.T.'M. cît și instructorii sfa
tului popular raional Pogoanele 
sint datori să lichideze grabnic 
această rămînere în urmă, urgen- 
tind lucrările de însilozare a nu
trețurilor.

doilea concert condus dumi
nică dimineața în sala Ateneului 
R. P. Romîne de Sir 
rolli s-a bucurat de 
succes ca și în seara 
Dirijorul englez și 
chestrei simfonice a 
de Stat „George Enescu" fiind în
delung aplaudați de public.

John Barbi- 
același mare 

precedentă, 
membrii Or- 
Filarmonicii

Distincții acordate 
cadrelor didactice

Să se pună capăt

Cu ocazia aniversării a 10 ani 
de la reforma învățămîntului, prin- 
tr-un ordin al ministrului lnvăță- 
mîntului și Culturii s-au acordat 
pentru merite deosebite în dome
niul învățămîntului titlul de „în
vățător fruntaș", unui număr de 
356 învățători și titlul de 
sor fruntaș** unui număr 
profesori din învățămîntul 
tură generală, profesional 
nic din întreaga țară.

Lista nominală a învățătorilor 
și profesorilor distinși cu aceste 
titluri a fost publicată în ultimul 
număr al „Gazetei învățămîntu
lui".

„Profe- 
de 103 
de cul- 
și teh-

provocărilor agresive ale S.U.A.
(Agerpres)

împotriva R. P. Chineze
(Urmare din pag. I-a)

nergic împotriva acțiunilor agre
sive ale S.U.A. în Extremul O- 
rient.

teritoriu] 
se lasă

La deschiderea
celei de a Xlll-a sesiuni ordinare

a Adunării Generale a O.N.U
u a trecut nici o lună de 
cînd s-au încheiat lucrările 
sesiunii extraordinare spe

ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată rezolvării situației din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, 
create în urma agresiunii impe
rialiștilor americani și englezi în 
Liban și Iordania.

Imperialiștii americani sfidînd 
voința popoarelor iubitoare de 
pace, care au condamnat cu ho- 
tărîre agresiunea comisă împotri
va Libanului și Iordaniei, s-au 
dedat la noi acte provocatoare în
dreptate de astădată împotriva 
marelui popor chinez. Toate ace
stea fac ca popoarele lumii să 
aștepte cu nerăbdare din partea 
Organizației Națiunilor Unite a- 
doptarea de măsuri eficace, la 
cea de-a XIII-a sesiune ordinară 
a Adunării Generale, îndreptate 
spre menținerea păcii și securi
tății internaționale.

Una dintre cele mai importan
te probleme de pe ordinea de zi 
a sesiunii actuale, este, desigur, 
problema dezarmării. Această 
problemă se află în atenția Adu
nării Generale nu pentru prima 
dată. Ani de-a rîndul ea continuă 
să fie dezbătută de Adunarea Ge
nerală și de către alte organe ale 
O.N.U., fără a se fi ajuns la re
zultate concrete în acest dome
niu. Puterile imperialiste, și în 
primul rind S.U.A. și Anglia, 
continuă să submineze încheie
rea unui acord internațional cu 
privire la dezarmare, deși Uniu
nea Sovietică și celelalte țări so
cialiste au dovedit de-a lungul a- 
nilor importante inițiative a că
ror realizare ar fi dus la obține
rea unor pași însemnați pe calea 
rezolvării problemei dezarmării.

Grăitoare este, de asemenea, 
poziția S.U.A. și Angliei în pro
blema încetării experiențelor cu 
armele nucleare și termonucleare. 
Ani de-a rîndul au încercat aceste 
țări să convingă opinia publică 
mondială că încheierea unui a- 
cord internațional cu privire la 
încetarea experiențelor cu armele 
nucleare și termonucleare nu ar 
duce la rezultatele dorite, invo- 
cîndu-se motivul că exploziile a- 
tomice nu ar putea fi detectate.

Recenta conferință a experților, 
care a avut loc la Geneva, a ară
tat lumii întregi că exploziile cu 
armele nucleare și termonucleare 
pot fi detectate.

Organizația Națiunilor Unite 
nu are dreptul să rămînă indife
rentă față de situația în care se 
află astăzi problema dezarmării. 
Pentru ca O.N.U. să îndreptă
țească speranțele pe care po
poarele și le pun în ea, este 
timpul ca la cea de-a XIII-a se
siune a Adunării Generale să se 
întreprindă acțiuni concrete în 
vederea realizării unui acord in
ternațional cu privire la dezar
mare. Este neîndoielnic, că rezul
tatele celei de-a XIII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. în pro
blema dezarmării, precum și în 
alte probleme importante ale ac
tualei situații internaționale, vor 
depinde, în primul rînd, de pozi
ția marilor puteri. Uniunea So
vietică precum și celelalte țări 
socialiste au făcut tot ceea ce 
depinde de ele pentru ca proble
ma dezarmării să fie soluționată 
cît mai grabnic. Țările socialiste 
au întreprins în ultimii ani o se
rie de acțiuni unilaterale cu 
scopul de a ușura rezolvarea a- 
cestei probleme. Astfel, numai ul
tima reducere a efectivelor forțe
lor armate ale țărilor socialiste 
se ridică la 419.000 oameni.

In cadrul problemei dezarmă
rii o chestiune importantă care 
stă în fața Adunării Cenerale 
a O.N.U. este fără îndoială și cea 
referitoare la desființarea bazelor 
militare în Europa ca și în restul 
lumii, ceea ce constituie în per
manență o cauză de intensificare 
a țensiunii internaționale. Exis
tența bazelor N.A.T.O. pe conti
nentul european constituie un pe
ricol pentru pacea și securitatea 
țărilor europene. Iată de ce țara 
noastră este interesată în desfiin
țarea acestor baze.

De la cea de-a XIII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. se 
așteaptă soluționarea unei proble
me de primă importanță pentru 
prestigiul și universalitatea 
O.N.U. — problema reprezentării 
Chinei în această organizație.

Se știe că în mod ilegal locul

★'
întruniți luni, pe grupe sindi

cale, pe sectoare de producție, 
constructorii de mașini agricole 
de la uzinele „SEMĂNĂTOA
REA" și-au exprimat — alături 
de întregul nostru popor— indig
narea față de acțiunile agresive 
ale imperialiștilor americani îm
potriva R. P. Chineze.

Rușine imperialiștilor americani 
— a spus strungarul Ion Mischie 
de la sectorul sculerie. Sub pre
textul că își „apără" frontierele, ei 
ocupă prin forța armelor un stră
vechi teritoriu chinez, la mii de

kilometri depărtare de 
lor. Popoarele lumii nu 
insă înșelate de manevrele impe
rialiste. Ele nu pot fi de aseme
nea intimidate de nici un fel de 
demonstrație de forță. Lagărul 
socialist în frunte cu marea Uni
une Sovietică reprezintă o forță 
capabilă să dea în caz de nevoie 
o ripostă nimicitoare oricărui a- 
gresor.

Să ia bine aminte imperialiștii 
americani — a spus mecanicul 
Ion Răducanu din sectorul meca- 
nicului-șeJ — Orice acțiune a lor 
către război este o acțiune spre 
propria lor prăbușire. China 
populară de astăzi, care cucerin- 
du-și libertatea prin luptă revolu
ționară este stăpină pe destinul 
său, nu e tot una cu vechea Chi-

nă care gemea In lanțurile robiei 
imperialiste și a marilor feudali. 
Forța ei de mare putere socia
listă. sprijinită de întregul nostru 
lagăr socialist este de neînfrînt.

„Cerem cu toată tăria — a spus 
ing. Constantin Ștefan din secto
rul mecanicului-șef — să fie re
trase neîntîrziat trupele america
ne din insulele ce aparțin R. P. 
Chineze și să se înceteze provo
cările nesăbuite ale imperialiști
lor împotriva marei Chine popu
lare. Poziția guvernului nostru 
exprimată de președintele Consi- 
liului de Miniștri al R. P. Romi
ne, tovarășul Chivu Stoica, în 
legătură cu solidaritatea poporu
lui nostru cu marele popor chinez 
exprimă voința întregului nostru 
popor".

Schimburile de experiență 
prilej de bogate învățăminte

(Urmare din pag. l-a)

„1
Teatrul Național

■

■

6 noi gospodării 
agricole colective

și-a deschis noua stagiune
Teatrul NaționalDuminică,

,,I. L. Caragiale" și-a deschis noua 
stagiune în sala Comedia cu piesa 
„O scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragiale de la a cărei premieră 
se împlinesc în această stagiune 
trei sferturi de veac. Spectacolul, 
distins cu Premiul de Stat, va fi 
prezentat împreună eu piesele 
„Anii negri" de A. Baranga și N. 
Moraru j „Steaua fără nume" de 
de M. Sebastian, „Revizorul" de 
N. Gogol și „Bădăranii" de Gol
doni in cadrul turneului pe care

colectivul teatrului îl întreprinde 
în Uniunea Sovietică cu începere 
de la 20 septembrie.

★
Tot duminică a început stagiu

nea 1958—1959 la Teatrul Țăndă
rică. Secția de marionete a prezen
tat „Pățaniile unei păpuși de 
lemn" de C. Popovici și „Povestea 
porcului" după 1. Creangă, iar 
secția de păpuși și-a inaugurat 
stagiunea cu „Micul Muck" după 
W. Hauff și parodia polițistă 
„Mina cu cinci degete" de M. Cri- 
șan și Al. Andy.

In regiunea Iași s-au inaugurat 
duminică 6 noi gospodării agri
cole colective. în gospodăria co
lectivă care s-a constituit în satul 
Săveni, comuna Gropnița, raionul 
Tg. Frumos, au intrat 42 familii 
de țărani muncitori cu 118 ha. 
teren. Alte gospodării colective 
au mai fost inaugurate duminică 
la Valea Mare și Băcești din ra
ionul Negrești, precum și în sa
tul Dorobanțu, comuna Aroneanu, 
în satul Coropceni, comuna Cior- 
tești și in satul Tătăruși, comuna 
Rediu — Tătar — din raionul 
Iași. In noile gospodării colecti
ve care au luat ființă duminică 
în regiunea Iași au intrat în to
tal 229 familii de țărani munci
tori cu peste 460 ha. teren.

(Agerpres)

tori. Rezultatele n-au întîrziat 
să se arate. La cabinetul tehnic 
au fost înregistrate multe inovații 
realizate de tineri. Am observat 
însă că pastilele de alamă care 
se introduc în robineții de aer 
care în urma unei inovații se 
confecționează din aluminiu pen
tru a asigura etanșarea și rezis
tența acestuia sînt neuniforme 
din pricina debitării lor cu un cu
țit de tăiat necorespunzător.

Am luat cîteva pastile, ne-am 
uitat la tov. Bunget, secretarul 
comitetului U.T.M. al uzinei, și 
nu ne-a răbdat inima să nu-i 
spunem;

— Prietene, la astea nu prea fa
ceți economie 1 Bunget a înghițit 
în sec și pentru a nu se face de 
rușine a cerut un șubler. I s-a 
dat. A ales o pastilă debitată a- 
proape la măsura normală.

— Nu frățioare, i-am spus noi. 
Ia-o pe asta — și i-am întins una 
destul de plinuță ca grosime, așa 
cum era de altfel marea lor majo
ritate. S-a dat bătut. „Știți ce, le- 
am spus noi, tăiați-le cu freze de 
2 mm. sau cu fierăstrăul mecanic. 
Debitarea o să fie egală la toate 
piesele, scăpați de adausurile de 
prelucrare, și economisiți mai mult 
metal". Am primit mulțumiri pen
tru propunerea pe care 
și asigurări că ea va 
și aplicată.

Au fost desigur și 
lucruri bune, metode 
te pe care tinerii de 
dor Vladimirescu" 
în acțiunea de economisire a 
metalului. E vorba de folosirea 
la maximum a deșeurilor, de

am făcut-o 
fi studiată

alte multe 
interesan- 
la „Tu- 

le-au folosit 
economisire

lupta împotriva rebuturilor, de 
recondiționarea sculelor și altele. 
Iată și un exemplu. Din cele a- 
proape 100 de tone metal econo
misit la uzinele „Tudor Vladimi
rescu", PESTE 3 TONE AU FOST 
OBȚINUTE NUMAI PRIN RE- 
COND1Ț1ONAREA SCULELOR, A 
SUPORȚ1LOR PENTRU CUȚI
TELE CU PLĂCUȚE DURE, A 
MATRIȚELOR VECHI.

Cum era și firesc însă, Ia rîndul 
nostru am împărtășit tovarășilor 
de la uzinele „Tudor Vladimi
rescu" din experiența dobîndită în 
acțiunea de economisire a meta
lului. LE-AM VORBIT DE BRI
GĂZILE NOASTRE DE RENTABI
LITATE. Avem la noi în uzină 9 
asemenea brigăzi. Unul dintre sco
purile principale pentru care au 
fost. înființate a fost și acela de 
a lupta pentru gospodărirea și 
economisirea metalului. In aceste 
brigăzi sînt cuprinși muncitori ti
neri și vîrstnici .tehnicieni și in
gineri care se ocupă îndeaproape 
de realizarea de economii prin ino
vații, reducerea consumurilor spe
cifice, folosirea deșeurilor. In ur
ma unor inovații realizate în ca
drul brigăzii de creștere a renta
bilității de către inginerul Simion 
Fluerașu și tinerii din atelierul pre
gătiri bobine, s-au economisit în
semnate cantități de metale din im
port. Membrii comitetului U.T.M., 
muncitori și ingineri de la uzinele 
„Tudor Vladimirescu" s-au mai in
teresat și de brigada organizată de 
biroul de secție U.T.M. din secția 
scule și utilaje, secție a tineretului 
BRIGADA CARE SE OCUPA NU
MAI DE RECONDIȚIONAR1 DB 
SCULE ȘI CARE ECONOMISEȘ
TE LUNAR METALE IN VA
LOARE DE 1000-2500 LEI.

înainte de a părăsi uzina „Tu
dor Vladimirescu" ne-am sfă
tuit cu gazdele' asupra a două 
probleme deosebit de importante : 
evidența — contabilizarea econo
miilor, și stimularea celor ce obțin 
cele mai însemnate rezultate. Pen
tru evidența economiilor, la uzi
nele „Tudor Vladimirescu" se fo
losesc cartoteci de economii indi
viduale și pe brigăzi. In pri
vința stimulării la noi a inter
venit însă un fapt nou. Colecti
vul de conducere al uzinei, pentru 
a da un imbold și mai mare ac
țiunii de economisire a metalului, 
a stabilit ca brigada care în de
cursul unui trimestru a obținut 
cele mai însemnate rezultate în a- 
ceastă privință să primească un 
premiu excepțional din fondul în
treprinderii.

Schimbul acesta de experiență 
a contribuit la îmbogățirea me
todelor și experienței noastre în 
ceea ce privește antrenarea tine
retului în acțiunea de economisire 
a metalului. Valorificînd și apli- 
cînd această experiență, vom cău
ta să antrenăm tineretul uzinei 
noastre ca alături de întregul co
lectiv de muncitori și tehnicieni, 
în frunte cu comuniștii, să reali
zăm angajamentul uzinei de a 
economisi pînă la sfîrșitul anu
lui 280 tone de metal. Credem 
că asemenea schimburi de expe
riență sînt deosebit de rodnice 
pentru tinerii din toate fabricile și 
uzinele și că ele pot fi organizate 
cu regularitate. Noi am primi, de 
exemplu, cu multă bucurie tineri 
din diferite uzine pentru a le îm
părtăși la rîndul nostru din ex
periența dobîndită în acțiunea de 
economisire a metalelor,

„Am reușit Dionisie". Tî- ♦ 
nărui proiectant Chivu Sava J 
și muncitorul Dionisie Berte- ș 
lan cercetează cu atenție pro- ♦ 
iectul. Alături, în medalion î 
săgețile indică „și aici a fost ț 
profil U.12". Prin reproiecta- t 
re, el a fost redus, obținîndu- ♦ 
se astfel, importante economii î 
de metal. ♦

Chinei în O.N.U. este ocupat de 
clica cadavrului politic Cian Kai- 
și. Organizația Națiunilor Unite 
nu se va putea numi cu adevărat 
universală atîta timp cît în ea nu 
va fi reprezentat marele popor 
chinez de peste 600.000.000. Fără 
participarea poporului chinez, 
O.N.U. nu va putea să-și aducă 
aportul ei efectiv pentru menții 
nerea păcii și securității interna
ționale în toată lumea, și în spe
cial în Extremul Orient. Numai 
guvernul R.P. Chineze este sin
gurul în drept să reprezinte po
porul chinez la O.N.U. Menține
rea situației de fapt este în to
tală contradicție cu spiritul și li
tera Cartei O.N.U. în Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să 
fie reprezentat poporul chinez și 
nu o clică de trădători care a 
fost izgonită de acest popor și se 
menține în Taivan datorită ba
ionetelor americane. Adunarea 
Generală nu trebuie să se lase 
înșelată de manevrele imperialiș
tilor americani, și să restabilea
scă drepturile poporului chinez de 
a fi reprezentat 
Națiunilor Unite 
turile legale ale 
supra Taivanului 
insule.

Pe ordinea 
Xlll-a sesiuni 
rale figurează 
me coloniale
Generală s-a ocupat și în trecut, 
fără ca să se ajungă la soluții 
echitabile. Astfel, problema Ci
prului a fost adusă pe ordinea de 
zi a Adunării Generale încă din 
1954 cînd guvernul grec a cerut 
ca poporului cipriot să i se dea 
dreptul de a decide singur asupra 
viitorului său. Cea de-a XIII-a 
sesiune a Adunării Generale, tre
buie să țină seama de interesele 
ciprioților și să contribuie la re
zolvarea cît mai grabnică a pro
blemei Ciprului în spiritul Cartei 
Națiunilor Unite, care consfin
țește principiul autodeterminării 
popoarelor.

Opinia publică mondială aș
teaptă o rezolvare echitabilă și a 
problemei algeriene, care se va 
discuta din nou la această se
siune a Adunării Generale, la ce
rerea a 24 de state afro-asiatice. 
Problema algeriană va putea fi 
soluționată în mod pașnic și pen
tru totdeauna numai dacă se va 
ține seama de drepturile funda
mentale ale poporului algerian, 
dacă el va fi lăsat să-și decidă 
singur viitorul.

Pe ordinea de zi a celei de-a 
XIII-a sesiuni a Adunării Gene
rale, sînt înscrise, de asemenea, 
o serie de probleme economice și 
sociale ca : dezvoltarea economică 
a țărilor slab dezvoltate, progra
me de asistență tehnică, elabora
rea pactelor internaționale privind 
drepturile omului, recomandări 
cu privire la respectarea pe plan 
internațional a dreptului popoare
lor și a națiunilor la autodeter
minare, libertatea de informare 
etc. Adunarea Generală va putea 
să rezolve în mod onorabil ace
ste probleme, numai dacă va res
pecta cu strictețe principiile de 
bază înscrise in Carta Națiunilor 
Unite, dacă va reuși să zădărni
cească orice încercări ale puteri
lor imperialiste de a abate lucră
rile acestei sesiuni de pe un 
drum constructiv.

Cea de-a XIII-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. care se 
deschide astăzi la New York, 
poate și trebuie să-și aducă a- 
portul ei la soluționarea cît mai 
grabnică a tuturor problemelor 
internaționale majore ce frămin- 
tă astăzi opinia publică mondială 
și, în primul rînd, problema de
zarmării. Lucrările celei de-a 
XIII-a sesiuni a Adunării Genera
le vor fi cu atît mai rodnice cu 
cît ea va traduce în viață cu 
niai multă perseverență și fermi
tate principiul coexistenței paș
nice între toate statele, indiferent 
de orînduirea lor social-economică.

Tineretul romîn, alături de în
tregul popor, așteaptă de la cea 
de-a XIII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. adoptarea de 
măsuri practice și eficace în ve
derea menținerii și consolidării 
păcii internaționale.

la Organizația 
precum și drep- 
R.P. Chineze a- 

și a celorlalte

de
a 
o 

de

zi a celei de-a 
Adunării Gene, 
serie de proble- 

care Adunarea

ION COJOCARU 
Candidat în științe juridice

Cronicari ai vieții noi
(Urmare din pag. l-a)

Cine-s mai mîndri astăzi 
cît

Priviți și la Cegani, ce-n

de
ci ? 
Bă

răgan
Fruntașă-i colectiva în orice an“.

IN COLȚII BRIGĂZII

Brigada are însă și colți ascu
țiri. Ea ia atitudine combativă 
contra leneșilor, chiulangiilor, bi- 
rocraților, împotriva tuturor celor 
ce nu pun toate forțele lor în sluj
ba întăririi sectorului socialist din 
agricultură. Despre un anume Pa
vel Florea de la G.A.C. Pietroiu, 
brigada spune :

„Ăsta ar vrea să muncească 
Cînd o cînta cucu în creastă..."
Și îi adresează îndemnul :

Ni s-a relatat de către instruc
torul artistic al brigăzii, tov. G. 
Cirslea, că aceste critici se dove
desc a avea o mare eficacitate, ti 
general lipsurile 
remediate în mod

★

n 
semnalate sint 
operativ.

„Scoală-te din somn, măi frate 
lasă lenea la o parte 
lasă-te și de butoi
și vino în rind cu noi“.

Unele conduceri de gospodării 
colective dovedesc lipsuri în mun
că. Brigada dă semnalul t

„La Luciu, la G.A.C.,
Tot consiliul plănuie 
Grajduri ei nu vor să facă 
Vremea o lasă să treacă...**

Nu sînt 
mînuitori 
Dar sînt 
entuziast,

Nu se pricepeau în munca arti
stică.

Acum se pricep — 
vestită.

Nu aveau texte.
Acum au — și le fac singuri.
Nu-i cunoștea nimeni în raion. 
Acum sînt cunoscuți dincolo de 

hotarele raionului.
E momentul de aceea să adu

cem la... rampă, în fața cortinei, 
cîteva nume: Dumitru Damian, în
vățător, Tudorică Ene, bibliotecar, 
Leonțina Cristea — de la „Casa 
Pionierilor", Maria Ene, funcțio
nară. Deși de obicei stă ascuns în 
culise îl aducem la rampă și pe 
instructorul artistic și principalul 
autor de texte : G. Cîrstea. înain
te de a trage cortina — ca să ne 
menținem in atmosfera scenică, no
tăm —- aplauze entuziaste.

aimaeștri 
imbatabili 
in schimb 

tineresc.

scenei și nici 
ai versului, 
un colectiv

brigada e



Jos iniinllc de pe China!
de 

pro- 
pre-

In R. P. Chineză se desfășoară 
intens mișcarea pentru înarmarea 

poporului

In numele celor 85 milioane 
de membri ai F.M.T.D

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

PEKJN JAgerpres). — TASS roase detașamente excelente 
rezerviști. Toți rezerviștii din 
vincia Liaonin au efectuat o 
gătire militară elementară.

După ce a fost transmisă 
posturile de radio declarația 
mierului Ciu En-lai, peste 1 
lion de rezerviști din provincia 
Țzinlin au început să studieze 
intens milităria. Ei au hotărît 
să-și însușească în cîteva luni 
cursurile de trei ani de pregătire 
militară. In provincia Henan, în 
care toate cooperativele agricole 
de producție au fost transformate 
în comune populare, au fost crea
te divizii, regimente, batalioane, 
companii și plutoane de rezer
viști. In numeroase orașe au fost 
create de asemenea detașamente 
de rezerviști din care fac parte 
muncitori, studenți, funcționari.

transmite: In R. P. Chineză se 
desfășoară mișcarea pentru înar
marea întregului popor. Rezer
viștii din diferite regiuni ale ță
rii fac instrucție tpilitară în ritm 
intens. După cum anunță agenția 
China Nouă, ei își însușesc repe
de tehnica militară, urmăresc cu 
atenție situația din strîmtoarea 
Taivan. In țară au apărut nume.

prin 
pre- 
mi-

O nouă mîrșăvie 
a piraților 
americano- 
ciankaișiști

I BUDAPESTA 14 (Agerpres). — Secretariatul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat a dat publicității o declarație în 
care sint condamnate provocările S.U.A. în Extremul Orient, și 
în care tineretul din lumea întreagă este chemat să sprijine 
lupta justă a poporului chinez pentru eliberarea Taivanului și a 
celorlalte insule chineze, împotriva intervenției armate a S.U.A. 
și să ceară totodată retragerea lor din această regiune.

Secretariatul F.M.T.D. a adresat președintelui S.U.A., Eisen
hower, o telegramă în care, în numele celor 85.000.000 de mem
bri ai F.M.T.D. condamnă provocările militare a'.e S.U.A. 
în Extremul Orient și cere retragerea imediată a forțelor arma
te ale S.U.A. din regiunea Taivanului.

Intr-o altă telegramă adresată Federației Tineretului Demo
crat din întreaga Chină, secretariatul F.M.T.D. se “
întru totul cu lupta justă a poporului chinez.

Nehru: Taivanul și celelalte 
sînt o parte a Chinei

solidarizează

insule

Luînd
în Camera Popu-i 

al Indiei, 
a declarat:

DELHI 15 (Agerpres). 
luni cuvîntul
Iară, primul ministru
Jawaharlal Nehru,

Răspunzînd la nota guvernului 
S.U.A. din 31 iulie cu privire la 
problema preîntimpinării unui atac 
prin surprindere, guvernul sovie
tic propune ținerea la data de 10 
noiembrie la Geneva a unei con
ferințe a experților în această 
problemă, avind in vedere că lu
crările ei ar putea fi încheiate în
tr-un timp cit mai scurt, de pildă, 
in 4—5 săptămîni.

Guvernul sovietic propune, de 
asemenea, ca la conferința exper
ților să participe reprezentanți din 
partea S.U.A., Marii Britanii, 
Franței, Belgiei, U.R.S.S., Polo
niei, Cehoslovaciei și ROM1NIEI.

—XX—

Delegația R. P, R. 
a sosit la New York

In localitatea Suncen din R.P.D. Coreeană s-a pus în funcțiune o fabrică de aspirină, construită 
cu utilaj produs în țara noastră. In imaginea noastră, ing. Burla cu (stingă) asistă la montarea 

utilajului

rdW-:

IN FRÂNTA

PEKIN 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
Ia 8 septembrie opt nave militare 
ale clicii ciankaișiste care navi- 
gau sub protecția a șapte nave mi
litare americane la 3,4 mile mari
ne nord de insula Dundindao din 
provincia Fuțzian au deschis focul 
împotriva vasului de pescuit „Țzin- 
lifuan". Vasul de pescuit a fost 
scufundat, iar din cei 18 pescari 
care se aflau pe bordul lui patru 
au fost uciși și doi grav răniți. 
Pescarii care au rămas în viață 
au reușit să se salveze cu bărcile. 
Ei au fost culeși de navele tri
mise în această regiune de coman
damentul flotei maritime militarea 
Chinei. Aceasta reprezintă încă o 
mîrșăvie a piraților ciankaișiști 
care continuă să ducă o activitate 
tîlhărească în regiunile de coastă 
ale Chinei sub protecția navelor 
militare americane.

—xx—

La Varșovia 
au început tratativele 

chino-americans
VARȘOVIA 15 (Agerpres). —> 

La 13 septembrie au început la; 
Varșovia tratativele chino-ameri- 
cane. Din partea chineză la tra
tative participă ambasadorul R. P. 
Chineze în Polonia, Van Bin-nan, 
iar din partea americană ambasa
dorul S.U.A. în Polonia, Jacob 
Beam.

La 15 septembrie au avut loc 
la Varșovia tratative chino-ame- 
ricane la nivelul ambasadorilor. 
S-a anunțat că următoarea în- 
tîlnire a ambasadorilor celor două 
țări va avea loc la 18 septembrie, 
ora 10 dimineața, ora Varșoviei.

„VICTIMA- — Vedeți ?? Mă atacă 1...
Desen de NIC. NICOLAESCU
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Ceea ce nimeni nu visa s-a 
întîmplat deodată, întocmai a- 
semenea unui fulger. Sărma
nele Statele Unite 1 Tocmai ele 
au căzut pradă, bietele, nevi
novatele, unei agresiuni. Poate 
că nu vă vine să credeți aceas
tă afirmație, dar iată ce se de
clară : Statele Unite au căzut 
victima unei agresiuni. S-a a- 
juns la situația extremă îneît 
președintele statului atacat de 
agresori, Eisenhower, să facă 
un apel fulminant și dramatic 
prin toate posturile de radio și 
televiziune americane :

— Statele Unite..... întreprind
o acțiune de apărare împotriva 
agresiunii"... „pentru a apăra 
interesele noastre vitale".

Și mai lugubru au sunat cu
vintele președintelui statului 
„victimă" atunci cînd Eisenho
wer a adus la cunoștința lumii:

— „Lumea se află in fața 
unei agresiuni armate".

Ce s-a întîmplat ? A debar
cat vreo flotă pe coastele San- 
Francisco-ului, în Alasca ori în 
apropierea New-York-ului ? Nu, 
s-a întîmplat un lucru — după 
cum reiese din discursul pre
ședintelui Eisenhower — de 
cel puțin zece ori mai grav. 
Cunoscutele insule „americane" 
Țzînmîndao și Matsushan tre
buie să fie eliberate, 
ele i 
de 
(la 
ga 
te 
Iată 
cent al președintelui a trezit 
milă și indignare pretutindeni.

Așa ar trebui interpretate lu
crurile dacă ar fi să te iei după 
felul cum sînt ele relatate în 
discursul ținut deunăzi de Ei
senhower, prin care încearcă să 
arunce culpa agresiunii de pe 
umerii guvernanților americani 
și ai clicii lor ciankaișiste. Ceea 
ce uimește în acest discurs 
este maniera folosită, încerca
rea de a acuza R. P. Chineză 
de toate tarele tradiționale de 
care se fac vinovate încă de la 
existența lor Statele Unite ale 
Americii. Alături de condam
nări împotriva „marilor agre
sori care folosesc forța armată 
pentru a cuceri țările mici și 
slabe" — aici președintele Ei
senhower se referă nu la poli
tica S.U.A. — care, precum

Și cum 
se află la o mare apropiere 
coastele Statelor Unite 
10.000 kilometri) întrea- 

securitate americană poa- 
cădea în cîteva clipe, 

de ce discursul re
al președintelui a trezit

Ofensiva aparatului guvernamentalNEW YORK 15 (Agerpres). — 
La 14 septembrie a sosit la New 
York, Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, șeful delegației 
R. P. Romine la cea de-a 13-a se
siune a O.N.U., însoțit de alți 
membri ai delegației.

Pe aeroport, ministrul de Exter
ne al R. P. Romîne a fost întîm- 
pinat de Mihai Magheru, repre
zentantul permanent al R. P. Ro
mîne la O.N.U., Silviu Brucan, 
ministrul R. P. Romîne la Wa
shington, precum și de dl. Jean De 
Noue, șeful protocolului O.N.U.

un i
acesta

singur 
este 

guvernul Republicii Populare Chi
neze. Socotim, a continuat Nehru, 
că Taivanul și celelalte insule sînt 
o parte 
J. Nehru 
de către 
insulelor 
'Matsushan creează o situație 
insuportabilă pentru China,

Recunoaștem numai 
guvern al Chinei și

inseparabilă a Chinei, 
a subliniat că ocuparea 
forțele inamicului a 

de litoral Țzînmîndao și

Al V-lea Congres Mondial 
al studenților

PEKIN 14 (Agerpres). — La 13 septembrie cel de al V-lea Con
gres Mondial al studenților a adoptat patru rezoluții — rezoluția cu 
privire la activitatea studenților pentru apărarea păcii, un apel adre
sat studenților din lumea întreagă, o rezoluție cu privire la situa
ția în Orientul Arab și o rezoluție cu privire la presa studențească 
și publicațiile Uniunii Internaționale a Studenților.

PEKIN 14 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția China 
Nouă, în apelul celui de-al V-lea 
Congres Mondial al studenților 
adresat la 13 septembrie studen
ților din lumea întreagă, sînt con
damnate guvernele S.U.A. și An
gliei pentru continuarea experien
țelor nucleare în pofida voinței 
popoarelor din lumea întreagă. 
Congresul a protestat de aseme
nea împotriva intenției guvernu
lui francez de a efectua experien
țe nucleare în Sahara.

Noul Comitet Executiv al U.l.S

In rezoluția Congresului cu 
privire la activitatea studenților 
în apărarea păcii se subliniază că 
actuala înrăutățire a situației in
ternaționale este provocată de 
continuarea experiențelor nucleare 
de către S.U.A. și Anglia, de 
crearea de baze militare înzestra
te cu arma nucleară și arma ra
chetă pe teritorii străine, de agre
siunea imperialiștilor americani și 
englezi în Liban și Iordania și 
de agresiunea și provocările ame
ricane în regiunea strîmtorii Tai- 
van.

PEKIN 15 (Agerpres). — China Nouă transmite: In cadrul șe
dinței închise din după-amiaza zilei de 14 septembrie a celui de-al 
V-lea Congres mondial al studenților a fost ales noul comitet exe
cutiv al Uniunii Internaționale a Studenților. Președinte al Comi
tetului Executiv a fost reales J. Pelikan (Cehoslovacia), vicepre
ședinți au fost aleși reprezentanții Ecuadorului, Federației studen
ților din Africa Neagră, Japoniei, Sudanului și U.R.S.S. Secretari 
au fost aleși reprezentanții Bulgariei, Chinei, Indiei, Poloniei, Ira
nului, Irakului și Vcnezuelei, casier a fost ales reprezentantul 
R. D. Germane.

Elogiul agresiunii colonialiste americane
se știe, au cotropit — împreună 
cu slugile lor ciankaișiste — 
aceste străvechi teritorii chi
neze — ci la... lupta poporu
lui chinez de a elibera in
sulele chineze de coastă și Tai- 
vanul — găsim amenințări 
odioase, care pînă nu de mult 
eram obișnuiți să le auzim nu
mai din partea lui Dulles și a 
unor generali belicoși, cu exces 
de zel agresiv. Din păcate re
centul discurs al președintelui 
Eisenhower ne aduce în față o 
colecție de pseudoargumente 
pentru agresiunile colonialiste 
ale S.U.A., într-un sos deose
bit de violent, nivel pe care nu 
l-a mai atins nicicînd vreun 
alt discurs al său- După cîte 
se vede presiunea nefastă a 
belicosului Dulles și a antura
jului său de generali se face 
simțită într-un loc unde lumea 
aștepta să vadă o rezistență, o 
temperare.

Nu putem lăsa să treacă ne
discutate unele dintre afirma
țiile lui Eisenhower. Ilaritatea 
pe care o produc unele fraze 
dulcege despre „dragostea de 
pace" vine din aceea că ele 
sînt rostite de președintele unui 
stat agresiv prin excelență, iar 
apoi din încercarea de a atri
bui S.U.A. niște „merite" care 
se brodesc atît de bine, precum, 
de pildă s-ar putea spune că 
moartea seceră viețile pentru 
a da... viață.

Discursul lui Eisenhower este 
inaugurat printr-o propozițiune 
ce se vrea atotcuprinzătoare în 
ceea ce privește calificarea po
liticii externe a Statelor Unite, 
de la crearea sa și pînă azi: 
„In mod tradițional țara noa
stră și guvernul ei au fost în
totdeauna devotate cu înflăcă
rare păcii, în condițiile de 
onoare tot așa cum sîntem și în 
prezent".

Adică: 1. S.U.A. ar promova 
dintotdeauna, ca și azi o poli
tică de pace. 2. S.U-A. acțio
nează în „condiții de onoare".

Sîntem obligați, deși fără 
voia noastră, să amintim pe 
scurt cîteva date referitoare la

istoria imperialismului ameri
can, pe care Lenin l-a denu
mit „istoria sîngeroasă a im
perialismului sîngeros". S.U.A. 
și-a început istoria la sfîrșitul 
veacului al XVlll-lea printr-o 
lărgire rapidă a teritoriului pe 
socoteala nimicirii altor po
poare. Burghezia americană a 
folosit pe scară largă șantajul, 
corupția, violența și minciuna. 
In momentul proclamării inde
pendenței, Statele Unite aveau o 
suprafață ceva mai mică de 
1.000.000 km.p. In prezent su
prafața. S.U.A. este de 9.300.000 
km.p., cu alte cuvinte în de
cursul existenței sale teritoriul 
S.U.A. (fără colonii) a crescut 
de aproape zece ori. Să amin
tim cîteva date: exterminarea 
în masă a indienilor, apoi în

Wall-Streetului au fost formu
late la începutul războiului de 
V. Jordan, președintele consiliu
lui consultativ național pentru 
industrie din S.U.A.: „Nu e- 
xistă altă soluție decît să mer
gem pe calea pe care am mers 
în primul pătrar al secolului al 
XX-lea, în direcția în care am 
început să mergem după cuce
rirea Cubei și a Fiiipinelor și 
după participarea noastră la 
primul război mondial".

Apoi: agresiunea împotriva 
R.P.D. Coreene, invadarea Li
banului, împînzirea lumii cu 
baze agresive, pe toate conti
nentele, astfel îneît imperialiștii 
americani exercită controlul mi
litar pe un teritoriu de patru 
ori mai mare decît teritoriul 
propriu-zis al S.U.A.

Pe marginea recentului discurs 
rostit de

președintele
anii 1846—1848 războiul de co
tropire dus de S.U.A. împotriva 
Mexicului. înrobirea economică 
a popoarelor din țările Ame
ricii Latine, războiul împotriva 
Spaniei din anul 1898, care a 
dus la cucerirea Fiiipinelor, cu
cerirea insulelor Haway, Porto- 
Rico, a insulei Guam și apoi 
mai tîrziu zona canalului Pa
nama și altor regiuni, pătrun
derea în China, aceștia au fost 
primii pași ai tînărului stat im
perialist. Primul război mon
dial a dus la o și mai mare in
tensificare a expansiunii colo
niale a capitalului american. 
Imperialismul american și-a su
bordonat țări formal indepen
dente, a pătruns în coloniile al
tor puteri și le-a transformat 
sub raport economic în colonii 
ale sale. Cît privește cel de al 
doilea război mondial monopo- 
liștii americani au considerat 
acest război drept un mijloc de 
lărgire a imperiului lor colo
nial. Adevăratele scopuri ale

Eisenhower
Iată așa dar, la concret, cit 

de „devotate" și „înflăcărate" 
cauzei păcii au fost dintotdeau
na Statele Unite ale Americii.

Cît privește „condițiile de 
onoare" din ziua de azi, toată 
lumea le cunoaște și știe urmă
toarele :

Insulele chineze Taivan, 
Penhuledao (Pescadores), Țzîn
mîndao (Quemoy) și Matsus
han (Matsu) sînt invadate de 
nouă ani de către trupele ame
ricane și clica ciankaișistă. Po
litica nerealistă a S.U.A. față 
de R. P. Chineză, atît în ceea 
ce privește nerecunoașterea ei 
cît și ocuparea forțată a insule
lor amintite, concentrarea unor 
mari forțe militare agresive a- 
mericane în această regiune, 
au dat naștere unei încordări 
periculoase în Extremul Orient. 
Toate aceste insule, aflate la 
10.000 kilometri distanță de 
Statele Unite, explică de unde 
provine ilaritatea atunci cînd în 
tot felul de discursuri și arti-

cole ale Departamentului de 
Stat ale S.U-A. se vorbește 
de... securitatea Statelor Uni
te(1). Președintele S.U.A., 
prin afirmația sa că „Securi
tatea Formozei (Taivan .—n.r.) 
este vitală pentru securitatea 
Statelor Unite" n-a adăugat ni
mic la sporirea prestigiului său 
în lume. In ceea ce privește 
CUI aparțin aceste insule, este 
un lucru -recunoscut aproape în 
unanimitate că ele constituie o 
parte din teritoriul R. P. Chi
neze. Ele aparțin Chinei din 
vremuri de demult, de pe cînd 
Statele Unite nici nu figurau 
măcar în vreo hartă. Acestea 
sînt „condițiile de onoare" de 
astăzi cînd flota 7-a americană 
în cîrdășie cu resturile armatei 
ciankaișiste se zvîrcolesc za
darnic în strîmtoarea Taivanu- 
lui crezînd că prin amenințări 
vor determina poporul chinez 
să renunțe la dreptul lor de a 
elibera Taivanul și celelalte in
sule. Președintele S.U.A., po
zează în ...victimă pentru a as
cunde agresorul, crezînd pe
semne că lumea nu crede că 
tocmai S.U.A. au ocupat în mod 
ilegal insulele R. P. Chineze pe 
care le folosesc ca o bază a- 
gresivă împotriva R. P. Chi
neze.

Orice abordare de pe „poziții 
de onoare" a acestei probleme 
arată precis că Statele Unite 
sînt agresorii, iar poporul chi
nez victima agresiunii, și nu 
altminteri.

Lipsa oricărei urme de argu
ment din discursul președinte
lui Eisenhower apare și prin 
faptul flagrant că S.U.A. „a- 
vertizează" împotriva unui „nou 
Miinchen", în care agresorii ar 
fi nu ei, americanii, ci... R.P. 
Chineză. Dacă ar fi numai să 
amintim în treacăt de Miinchen 
cercurile guvernante ale S.U.A. 
ar trebui să roșească de ruși
ne. Istoria păstrează faptul că 
puterile occidentale au nesoco
tit chemarea Uniunii Sovietice 
de a organiza lupta împotriva 
Iui Hitler și i-au lăsat pe fas
ciștii germani să invadeze o

în spiritul constituției reacționare
----------------------------------------------------------------------------------t-------------

i aparținînd forțelor patrioticei seri 
I viciile de poliție și jandarmeriei 
i sînt mobilizate zi și noapte îtl 

scopul paralizării oricăror acțiuni
■ ale adversarilor noii constituții. Cu

noscutul scriitor francez Jean Raul
• Sartre redă astfel în săptămîna-
■ Iul „L’Express" atmosfera din a- 

ceste zile. „Minciuna și violența, 
șantajul și teroarea — toate sînt

i folosite la pregătirea referendumu- 
i Iui. Aceasta, pentru a viola con- 
: știința și pentru a pune piedici 
l acelora care au hotărît să voteze 
. contra... Dar noi nu ne vom lăsa 

prinși în această capcană și ne 
vom uni pentru a spune „NU".- 

; Situația din Franța nu trebuie, 
desigur privită izolat de cea e- 

. xistentă în Algeria, Ziarele vorbesc 

. în acest sens despre încercările 
inițiatorilor noii constituții antide-, 
mocratice a Franței ca, pe calea 

. presiunilor și demagogiei, să obți
nă un număr de voturi suficient 

, de mare în Algeria, care să fie 
opuse partizanilor libertăților de- 

, mocratice și republicane gata să 
’ spună în ziua referendumului un 
. hotărît „NU“.

Mai mult ca oriaînd, în aceste 
zile, inițiatorii reformei constituțio
nale se străduiesc să-și vindă 
marfa propagandistică făcînd mare 

. tapaj în jurul mult răsuflatei go
gorițe a „pericolului comunist’'^ 
Așa cum arată și cercurile demo
cratice din Franța, este evident 
că în prezent, aparatul guvernd- 
mental întreprinde actualele ac
țiuni în favoarea noii constituții, 
în scopul lichidării prevederilor, 
democratice pe care le conținea 
constituția din 1946 — așa limi
tată cum era, ca orice constituție 

, burgheză. Publicistul francez Ray
mond Aron, care nu poate fi bă
nuit nici decum că are vederi 
comuniste, dă cărțile pe față și 
recunoaște că constituția lui De 

, Gaulle „are un incontestabil spi
rit reacționar".

Față de ofensiva propagandisti
că a întregului aparat guverna
mental în favoarea reformei con
stituționale, forțele progresiste 
din Franța nu dezarmează. Lupta 
împotriva proiectului noii constitu
ții franceze se desfășoară pe scară 
tot mai largă. Astăzi orașele, sa
tele, șoselele Franței sînt împodobi
te de mii și mii de inscripții care 
cheamă poporul să spună un „NU“ 
hotărît la 28 septembrie. Zilnic au 
loc pe tot cuprinsul Franței de
monstrații de masă ale acelora 
care sînt atașați regimului repu
blican. Opoziția maselor împotriva 
noii constituții antidemocratice se 
lovește în prezent de opreliștile 
tot mai înverșunate ale întregului 
aparat guvernamental în ofensivă. 
Forțele patriotice din Franța însă, 
își intensifică lupta căci, așa cum 
se arată și în rezoluția C.C. al 
P. C. Francez, „victoria este po
sibilă, iar scopul măreț".

D. MIHAIL

Răsfoind ziarele și ascultînd 
emisiunile posturilor de radio fran
ceze îți dai seama că Franța trece 
prin momente de mare tensiune. 
Climatul existent e explicabil dat 
fiind că numai peste aproape 2 
săptămîni, la 28 septembrie, va 
avea loc referendumul asupra 
proiectului noii constituții. In di
ferite ocazii, forțele patriotice din 
Franța și-au manifestat punctul lor 
de vedere. „NU 1“ noii constituții 
reacționare, au spus sutele de mii 
de demonstranți la 4 septembrie, 
la serbările prilejuite de aniversa
rea ziarului „VHumanite", și alte 
numeroase întruniri de masă ale 
forțelor republicane.

Reacția maselor, a forțelor so
ciale înaintate din Franța e fi
rească. Căci, așa cum atrag atenția 
unii conducători republicani din 
această țară, conform proiectului 
noii constituții, poporul va fi com

plet ignorat, drepturile lui demo
cratice vor fi călcate în picioare ; 
totodată, dacă noua constituție va 
fi adoptată, parlamentul va fi în
lăturat de la soluționarea princi
palelor probleme politice ale țării, 
președintelui i se vor acorda pu
teri monarhice absolute, deschi- 
zîndu-i-se în acest fel calea spre 
puterea personală, spre dictatură.

In Franța se manifestă tot mai 
mult temerea că noua constituție, 
a cărei cale a fost deschisă de re
beliunea fascistă din 13 mai de la 
Alger, este menită să instaureze 
un regim pe placul acelor rebeli 
fasciști. însuși liderul radical 
Mendes France a declarat zilele 
trecute că „dacă “da“-ul va în
vinge la 28 septembrie, exigențele 
ultracolonialiștilor din Algeria vor 
deveni din ce în ce mai mari și 
ei vor tinde să exindă și asupra 
metropolei regimul fascist instaurat 
în Algeria".

bună parte din Europa. Asupra 
acestui aspect trece ușor dis
cursul lui. Eisenhower. In 
schimb, R. P. Chineză, care 
luptă pentru a-și elibera o par
te a teritoriului său este denu
mită,.. agresoare. O atare lo
gică nu poate izvorî decît din- 
tr-o concepție cu totul stranie 
asupra istoriei, a cărei premiză 
constă în a întoarce faptele cu 
totul pe dos.

Inconsecvențele, abuzul de 
termeni agresivi și lipsa de lo
gică folosite din plin pentru a 
acoperi politica agresivă a Sta
telor Unite au fost sezisate și 
de către numeroase ziare occi
dentale. Ziarul „Sydney Mor
ning Herald", de pildă, califică 
acest discurs nici mai mult nici 
mai puțin decît ca o „ÎMPLE
TIRE DE ABSURDITĂȚI". Nu 
putem fi decît de acord cu con
cluziile acestui ziar, care de 
data aceasta se dovedește a fi 
un bun cunoscător al politicii a- 
gresive a S.U.A.. Din textul ar
ticolului menționăm doar fina
lul : „Care ar fi reacția lui Ei
senhower dacă trupe inamice 
s-ar afla pe insulele situate la 
șase mile de San-Francisco “? 
Evident, cui i-ar place ca pe 
insulele ce-i aparțin, la cîțiva 
kilometri, să se afle baze agre
sive ? Și totuși, Eisenhower 
crede că prin discursuri de a- 
cest fel, prin manevre și masări 
de trupe în Extremul Orient, 
prin încălcarea permanentă a 
suveranității R. P. Chineze va 
determina poporul chinez , să 
renunțe la cauza sa dreaptă. 
Este clar că președintele se în- 
șealăj și încă amarnic.

Cît privește tratativele, des
pre care președintele Eisenho
wer a vorbit în discursul său 
într-un mod destul de timid și 
nesemnificativ, iar pe de altă 
parte cuvintele nefiindu-i sus
ținute în practică decît prin noi 
acte agresive în regiunea Țai- 
vanului — ele ar putea să ai
bă rezultate favorabile. Numai 
cu o condiție :.ca la baza a- 
cestor tratative să stea dorința 
sinceră din partea S.U.A. de a 
renunța la politica de pe pozi
ții de forță, de a-și retrage tru
pele invadatoare de pe terito
riul poporului chinez și de a 
duce tratative reale, nu pentru 
a induce în eroare omenirea.

CAROL ROMAN
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Temerea de a tirî Franța pe 
calea fascismului explică în bună 
măsură și atmosfera care a domnit 
la congresele partidelor socialist, 
radical și radical-socialist care s-au 
încheiat deunăzi. Polemica aprinsă 
care a existat în cadrul congresu
lui S.F.I.O. între partizanii și ad
versarii proiectului anti-democrat 
al noii constituții a demonstrat 
existența unei profunde sciziuni în 
sinul partidului socialist. Un grup 
însemnat dintre delegați, printre 
care o serie de membri marcanți 
ai partidului (este vorba mai ales 
de Eduard Depreux, Robert Ver- 
dier și Alain Savory, deputați în 
Adunarea Națională, precum și 
Daniel Mayer, fost secretar gene
ral al S.F.I.O.) au declarat fățiș 
că intenționează să continue, inde
pendent de hotărîrea congresului, 
lupta împotriva reformei reacțio
nare a constituției. Ei s-au dezis 
astfel de Guy Moliei, liderul par
tidului care s-a erijat în apărător 
al constituției reacționare, încer- 
cînd să inducă în eroare masele 
muncitorești. Nu e deci de mirare 
că membri de find ai S.F.I.O. și 
chiar unii conducători ai partidu
lui socialist francez, consideră ac
tivitatea acestuia drept „trădă
toare''.

Lucrările congresului partidului 
radical și radical-socialist 
desfășurat de asemenea 
atmosferă de divergențe acute, 
astfel incit adepții reformei con
stituționale au reușit să strecoare 
cu o majoritate neînsemnată de 
voturi o hotărîre în sprijinul pro
iectului noii constituții (43 la sută 
din delegați s-au pronunțat îm
potrivă).

Opoziția crescîndă a maselor 
manifestată de la bun început îm
potriva proiectului noii constituții 
a pus în mișcare — acum, mai 
mult ca aricind — întregul apa
rat guvernamental. 1N PREZENT 
ASISTĂM IN FRANȚA LA O 
MOBILIZARE GENERALA A 
TUTUROR FORȚELOR Șl MIJ
LOACELOR PROPAGANDISTI
CE MENITE SĂ EXERCITE 
PRESIUNI ASUPRA POPU
LAȚIEI PENTRU A O DETER
MINA SA VOTEZE LA 28 SEP
TEMBRIE IN FAVOAREA NOII 
CONSTITUȚII ANTIDEMOCRA
TICE CU CARACTER MONAR
HIST. Posturile de radio, presa, 
jurnalele cinematografice care a- 
parțin guvernului fac acum pro
pagandă de neînchipuit pentru a-i 
determina pe alegătorii indeciși 
să spună „Da“ la 28 septembrie. 
Aceștia sînt și șantajați spunîndu- 
li-se că un eșec al referendumului 
actual ar însemna pentru Franța 
un război civil.

Paralel cu astfel de presiuni a- 
supra opiniei publice se iau mă
suri drastice împotriva celor care 
îndrăznesc să ia parte la acțiunea 
de mobilizare a maselor împotriva 
reformei constituționale. Au fost 
înființate brigăzi speciale care se 
ocupă cu distrugerea inscripțiilor

s-au 
într-o

MOSCOVA. — Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat par- 
ticipanților la conferința interna
țională a savanților atomiști de 
la Kitzbuhel, din Austria, un me
saj de salut in care își exprimă 
speranța că aceștia își vor uni 
forțele în lupta pentru preîntimpi- 
narea unui război atomic și vor 
ocupa un loc demn de cunoștințe
le și experiența lor in această 
luptă nobilă.

WASHINGTON. - Federația oa
menilor de știință americani oare 
numără 2.200 de membri a ad'°- 
Sat o scrisoare președintelui Ei
senhower cerîndu-i ca S.U.A. să 
renunțe la experiențele cu armele 
atomice din Nevada programate 
înainte de începerea tr.atativu<><- 
de la 31 octombrie de la Geneva.

CARACAS. — Guvernul vene- 
zuelian ia măsuri pentru cw ma
rea consecințelor încercării lovi
turii de stat proamericane de săp- 
tămîna trecută. Zece ofițeri ai 
armatei venezueliene au fost a- 
restați și vor fi deferiți justiției 
pentru complicitate la încercarea 
de a răsturna actualul regim, .

NEVADA. — Agențiile de presă 
occidentale anunță că la poligo
nul atomic din statul Nevada a 
explodat o cantitate de material
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fisionabil. Materialul respectiv era 
așezat într-un turn la 165 de metri 
înălțime de la suprafața pămîntu- 
lui și a fost folosit pentru expe
riențe privind efectele exploziilor 
atomice.

MOSCOVA. — La 13 septembrie 
la Universitatea din Moscova s-a 
încheiat seminarul cadrelor didac
tice care predau limba rusă in 
instituțiile de invățămint superior 
din (ările de democrație populară. 
Timp de o lună cadrele didactice 
din institufiile de invăjămini su
perior din nouă țări, printre' care 
și din R. P. Romină, și-au perfec
ționai cunoștințele de limbă rusp.

MOSCOVA. — Nicolae Herlea, 
solist al Teatrului de Operă și 
.Balet din București, a interpretat 
vineri pe scena Filialei Teatrului 
Mare din U.R S.S. rolul lui Fi. 
garo în opera „Bărbierul din Se
villa" de Rossini. Publicul spec
tator a făcut o primire călduroasă 
cintărețului rpinîn.

BUENOS AIRES.. - La 14 sapv 
tenibrie. a sosit, la .Buenos Aireș, 
fiind în drum spre Clille. o dele
gație de studenți sovietici >în frun'- 
te cu S. K. Romanqvski. președin
tele Comitetului organizațiilor de 
tineret din U.R S.S. Delegația va 
vizita Chile 1a invitația organiza, 
țiilor studențești din Chile.


