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Copiii oamenilor muncii din patria noastră, 
prin grija Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Guvernului Republicii Populare Romine, prin 
munca eroică a clasei noastre muncitoare și 
a întregului popor, au astăzi asigurate con
diții de viață și învățătură, pentru dezvolta
rea lor multilaterală, cum nu au avut nicio
dată generațiile din trecut.

inițiind și aplicind reforma invățămîntului, 
partidul și guvernul au făurit pentru copii o 
școală de tip nou, care îi pregătește temei
nic pentru muncă, pentru viață. La orașe și 
sate s-au construit in ultimii zece ani peste 
2.000 școli noi. Se lărgește permanent rețeaua 
f * Iilor de 7 ani. S-a dezvoltat, de asemenea, 
învățăinintul mediu, tehnic și profesional ; nu
mărul acestor școli și al elevilor s-a dublat. 
S-au creat numeroase instituții extrașcolare 
pentru copii, palate și case ale pionierilor, ta
bere, cluburi, biblioteci, teatre, parcuri, la ac
tivitatea cărora participă sute de mii de copii. 
O deosebită atenție se acordă la noi sănătă
ții copiilor și dezvoltării lor fizice. In perioa
da vacanțelor ii așteaptă pe copii numeroase 
tabere aflate in cele mai pitorești locuri ale 
țării, la munte și la mare. Numai în acest 
an au fost cuprinși în tabere centrale, regio
nale și colonii peste 200.000 pionieri și șco
lari.

In patria noastră — Republica Populară 
Romină — sub conducerea partidului, prin 
munca învățătorilor și profesorilor înaintați, 
a părinților și a organizațiilor U.T.M., cresc 
noi generații de constructori înflăcărați ai 
socialismului.

Un rol deosebit de important în educarea 
si creșterea copiilor îl are organizația de pio
nieri din Republica Populară Romînă. In cei 
9 ani de existență, prin activitatea sa, or
ganizația de pionieri, sub conducerea partidu
lui și îndrumarea de zi cu zi a Uniunii Tine
retului Muncitor, și-a cîștigat dragostea copii
lor și prețuirea poporului nostru muncitor. 
Astăzi poartă cu mîndrie’ cravata roșie d» 
pionier aproape 900.000 copii.

Plenara C.C. al U.T.M. apreciază că după 
cel de-al Il-lea Congres al U.T.M., organi
zațiile U.T.M. și sub îndrumarea lor, orga
nizațiile de pionieri au desfășurat o activi
tate din ce în ce mai susținută pentru edu
carea copiilor în spiritul patriotismului socia
list, pentru cunoașterea trecutului revoluționar 
al poporului nostru, a frumuseților și bogă
țiilor patriei, sădind în inimile copiilor 
mîndria și demnitatea de cetățean al minu
natei noastre țări.

Organizația de pionieri contribuie tot mai 
mult la dezvoltarea interesului și dragostei 
copiilor față de învățătură, la întărirea dis
ciplinei în școală, la formarea și dezvoltarea 
la copii a trăsăturilor morale ca : cinstea, 
corectitudinea, hărnicia, curajul și inițiativa 
în muncă.

Multe acțiuni pionierești cum sînt: con
cursul „micilor naturaliști", al „micilor teh
nicieni", concursurile cuitural-artistice au de
venit manifestări tradiționale îndrăgite de 
copii. Numai in acest an școlar au partici
pat la aceste concursuri peste un milion pio
nieri și școlari.

Pionierii și școlarii participă cu entuziasm, 
după puterile lor, la acțiunile de folos ob
ștesc adueîndu-și contribuția la strîngerea 
metalelor vechi, a maculaturii, la strîngerea 
spicelor, a plantelor medicinale, precum și la 
acțiunile de înfrumusețare a orașelor și sa
telor patriei noastre. In acest an pionierii și 
școlarii au strîns peste 165.000 kg. hîrtie, 
200.000 kg. grîu din spice. Sute de mii de 
pionieri și școlari au participat la diferite 
acțiuni de muncă voluntară.

Cu toate succesele obținute, plenara C.C. 
al U.T.M. constată că în munca U.T.M. în 
rîndul pionierilor și școlarilor, precum și în 
activitatea organizației de pionieri, continuă 
să existe încă lipsuri.

In unele unități și detașamente, pionieri
lor nu li se fac îndeaiuns cunoscute realiză
rile regimului nostru de democrație populară, 
viața nouă a orașelor și satelor patriei noa
stre. Unii instructori de pionieri, profesori și 
învățători nu explică copiilor pe înțelesul lor 
politica internă și externă a statului nostru, 
principalele evenimente politice interne și in
ternaționale.

Organele și organizațiile U.TJW. se ocupă 
insuficient de cultivarea la copii a dragostei 
față de munca fizică. Se organizează puține 
activități educative și practice pentru a orien
ta absolvenții școlilor de 7 ani către învăță- 
înîntul profesional, tehnic și agricol pentru 
ca aceștia să Îndrăgească meserii direct pro
ductive, pentru a deveni muncitori harnici și 
pricepuți în uzine, pe șantierele de construc
ții și pe ogoarele patriei noastre.

In activitatea unităților și detașamentelor 
de pionieri se neglijează explicarea și lămu
rirea pe înțelesul copiilor, a conținutului anti- 
științific al misticismului și superstițiilor.

Cauza principală a acestor lipsuri o con
stituie faptul că îndrumarea și conducerea 
practică, de zi cu zi, a activității organiza
ției de pionieri, nu a devenit încă o preocu
pare permanentă a tuturor organelor și or
ganizațiilor U.T.M. Sînt încă comitete regio
nale, raionale și orășenești U.T.M., care nu 
se ocupă cu toată grija și răspunderea de 
selecționarea, pregătirea și perfecționarea 
continuă a cadrelor care muncesc cu pionie
rii. Sînt solicitați puțin în munca de educare 
și creștere a copiilor învățătorii, profesorii și 
părinții copiilor

In scopul îmbunătățirii muncii politico-edu
cative și organizatorice a U.T.M. în rîndul 
pionierilor și școlarilor, plenara Comitetului 
Central al U.T.M.

Hotărăște:
1. In centrul atenției organelor și organi

zațiilor U.T.M. în munca cu pionierii și șco
larii trebuie să stea dezvoltarea în rîndul co
piilor a patriotismului socialist, a dragostei 
și devotamentului nemărginit față de patria 
noastră — Republica Populară Romînă, față 
de Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul 
și îndrumătorul poporului nostru, părintele 
iubit al copiilor din țara noastră. Să dezvol
tăm și mai mult în rîndurile copiilor drago
stea si prietenia frățească cu copiii din Uniu
nea Sovietică și celelalte țări socialiste, cu 
coniii oamenilor muncii din întreaga lume.

Este necesar să stimulăm mai larg iniția
tiva pionierilor, să îmbunătățim conținutul 
activității unităților și detașamentelor de pio
nieri.

Organele și organizațiile U.T.M. să îndru
me unitățile de pionieri astfel îneît să se or
ganizeze in fiecare școală concursul „Să ne 
cunoaștem ținutul natal". In fiecare unitate, 
detașament și grupă de pionieri să se orga
nizeze periodic vizite, excursii, marșuri pio
nierești pentru cunoașterea bogățiilor și fru
museților satului, comunei, orașului, raionu
lui și regiunii respective, a realizărilor obți
nute de regimul democrat-popular în con
strucția socialismului. Să asigurăm ca fieca
re unitate de pionieri să participe la păstra
rea și îngrijirea monumentelor legate de lup
ta partidului și poporului nostru, a celorlalte 
popoare frățești. La adunări pionierești, la 
focuri de tabără, să fie invitați activiști de 
partid și stat, muncitori fruntași, militari ai 
forțelor noastre armate, care să povestească 
copiilor despre viața din trecut și azi a 
poporului și copiilor, să le vorbească des
pre perspectivele luminoase ce se deschid prin 
construcția socialismului, în fața poporului 
nostru și a generațiilor sale viitoare. Aceste 
acțiuni să fie urmate de învățarea de cîntece, 
poezii și jocuri cu conținut patriotic și revo
luționar. Prin întreaga activitate a organiza
ției de pionieri, prin adunările pionierești, să 
facem permanent cunoscut pionierilor și șco
larilor, pe înțelesul lor, politica internă și 
externă a statului nostru democrat-popular, 
principalele evenimente politice interne și in
ternaționale, aspecte din viața copiilor din 
U.R.S.S. și din celelalte țări socialiste, a co
piilor oamenilor muncii din întreaga lume. 
Este necesar ca în fața pionierilor să apară 
clar cine sînt prietenii și cine sînt dușmanii 
poporului nostru.

2. Comitetele regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. trebuie să orienteze munca uni
tăților și detașamentelor de pionieri pentru 
ca acestea să considere ca una din principa
lele lor sarcini dezvoltarea la pionieri și șco
lari a dragostei față de învățătură, față de 
însușirea temeinică a cunoștințelor predate in 
școală. Prin întreaga lor activitate, unitățile 
de pionieri trebuie să contribuie la dezvolta
rea dragostei față de munca fizică și a inte
resului pentru minunatele cuceriri ale știin
ței și tehnicii. In acest scop in unitățile și 
detașamentele din orașe se vor organiza adu
nări închinate noutăților din știință și tehni
că, discuții pe înțelesul copiiior despre rea
lizările obținute în domeniul științei și teh
nicii, vizțtarea cabinetelor tehnice din între
prinderi și instituții. Să orientăm mai mult 
activitatea organizației de pionieri pe linia 
educării pionierilor și școlarilor astfel îneît 
aceștia să îndrăgească meseria de strungar, 
electrician, sudor, constructor, lăcătuș, miner 
etc., pentru a deveni muncitori harnici și 
pricepuți in fabrici și uzine.

Să se creeze cit mai multe cercuri tehnice 
specifice ramurilor economice ale orașului sau 
raionului respectiv. In cadrul concursului 
„micilor tehnicieni" să se pună mai mult ac
cent pe cercurile de : lăcătușerie, tinichige- 
rie, mecanică, electrotehnică, radio, construc
ții de machete, jucării și altele.

Organizațiile U.T.M. trebuie să ajute mun
ca unităților, detașamentelor și grupelor de 
pionieri de la sate astfel îneît acestea să dez
volte la pionieri și școlari dragostea pentru 
munca agricolă, dorința de a munci în gos
podării agricole colective, interesul pentru 
cunoașterea și însușirea metodelor agro
tehnice avansate preocuparea pentru creș
terea porumbeilor, păsărilor, iepurilor, 
creșterea viermilor de mătase, a albinelor.

Unitățile și detașamentele de pionieri de 
la sate trebuie îndrumate să antreneze pio
nierii și școlarii la activități concrete de cu
noaștere și aplicare a zootehniei. Trebuie dez
voltat la copii interesul pentru pomicultură și 
viticultură.

Comitetele raionale U.T.M. împreuna cu 
organele silvice să ia măsuri pentru ca uni
tățile de pionieri care au posibilități, să 
creeze mici pepiniere pomicole pe care să le 
îngrijească pînă la predarea materialului să- 
ditor.

Să se dea o mai mare extindere concursu
lui „micilor naturaliști", legat de principalele 
culturi agricole din raion. Să se organizeze 
mai bine activitatea pe loturile școlare în așa 
fel îneît acestea să ajute pe pionieri și șco
lari mai mult la legarea cunoștințelor teore
tice de practica agricolă. Comitetele raionale 
U.T.M. în colaborare cu secțiile de învăță- 
mînt și cultură să organizeze și să amena
jeze mici laboratoare agricole, unde copiii să 
învețe, să studieze și să experimenteze me
todele înaintate agrozootehnice ca hibridarea 
vegetativă, precum și metode care să ducă la 
creșterea producției animale. Pe lingă aceste 
mici laboratoare să se asigure și terenurile 
experimentale necesare.

Unitățile și detașamentele de pionieri să 
invite mai des ingineri și tehnicieni agricoli 
care să le vorbească, pe înțelesul lor, despre 
metodele avansate folosite în agricultură pen
tru creșterea producției la ha., despre dezvol
tarea pomiculturii și viticulturii, despre cre
șterea și îngrijirea animalelor.

Să dezvoltăm la copii încă de cînd sînt 
mici deprinderi practice de muncă și auto- 
deservire.

Organizațiile de pionieri trebuie să consi
dere drept o importantă sarcină atragerea cît 
mai largă a pionierilor și școlarilor in par
ticiparea, după puterile lor, la lupta poporu
lui nostru pentru construirea socialismului în 
patria noastră. Să educăm copiii în spiritul 
grijii și respectului deosebit față de păstra
rea și îngrijirea avutului obștesc și în spiri
tul urii împotriva necinstei, a hoției și a tu
turor faptelor care vatămă avutul poporului. 
Să nu existe pionier și școlar care să nu par
ticipe la strîngerea recoltelor, la acțiuni de 
înfrumusețare a școlii, străzii, cartierului, o- 
rașului și satului unde locuiesc, la plantarea 
și îngrijirea pomilor, arbuștilor și florilor, la 
creșterea și îngrijirea animalelor. Unitățile de 
pionieri trebuie să devină un sprijin activ al 
sfaturilor populare comunale, raionale și oră
șenești în acțiunile patriotice și de folos ob
ștesc.

3. Organele și organizațiile U.T.M., casele 
de pionieri, instructorii de pionieri, cu spri
jinul cadrelor didactice, trebuie să se ocupe 
îndeaproape de organizarea în mod plăcut și 
folositor a timpului liber al copiilor. In 
timpul liber, în zilele de sărbătoare, în re
creație, să se organizeze o bogată și atrac
tivă activitate, îndeosebi în grupele și deta
șamentele de pionieri ca : învățarea de cîn
tece și jocuri, șezători, serbări, întreceri spor
tive, excursii și altele. Să dezvoltăm mai

mult activitatea turistică în rîndurile pionie
rilor și școlarilor. Să organizăm cît mai 
multe excursii și vizite în fabrici, la unitățile 
socialiste din agricultură, cu scopul cunoa
șterii realizărilor obținute de oamenii muncii 
în anii regimului democrat-popular.

4. Plenara C.C. al U.T.M. stabilește ca în 
perioada pionieratului să se instituie două 
distincții la 11 și la 13 ani. Aceste distincții 
vor consta în una și respectiv două steluțe 
roșii ce vor fi purtate pe bluză în partea stin
gă a pieptului. Pentru obținerea acestor di
stincții, pionierii vor trebui să îndeplinească 
un număr de sarcini concrete cu privire la 
cunoașterea orașului sau satului natal? a ra
ionului și regiunii respective, a tradițiilor re
voluționare ale poporului nostru, a realizări
lor regimului nostru democrat-popular ; parti
ciparea la activități legate de dezvoltarea dra
gostei pentru munca fizică, la acțiunile pio
nierești în aer liber, participarea la munci de 
folos obștesc etc. Pe lingă aceasta, trebuie 
avut în vedere că una din principalele con
diții este aceea de a fi fruntași la învățătură, 
îndeplinirea acestor sarcini va trebui să 
scoată în evidentă trăsăturile caracterului în 
formare al pionierilor, dragostea față de pa
trie și partid, simțul răspunderii față de 
muncă, rezistența fizică și morală.

5. In scopul îmbunătățirii muncii de îndru
mare a organizației de pionieri, a atragerii 
unui mare număr de cadre didactice cu ex
periență și pregătire corespunzătoare atît pro
fesională cît și politică, plenara hotărăște 
desființarea posturilor de instructori superiori 
de pionieri salariați cu excepția posturilor de 
la școlile cu peste 500 pionieri.

In munca de instructor superior de pionieri 
trebuie să fie promovați cei mai buni ute- 
mlsti. membri sau candidați de partid, din 
rîndul învățătorilor și profesorilor tineri, care 
au pregătire politică, ideologică, culturală și 
vîrsta de cel puțin 18 ani. Instructorul supe
rior de pionieri va fi scutit de alte sarcini 
obștești pentru ca el să poată munci efectiv 
cu pionierii.

Comitetele raionale și orășenești U.T.M. 
vor trebui să se ocupe permanent de edu
carea politică și ideologică a instructorilor su
periori de pionieri, asigurind cuprinderea tu
turor acestora în formele de învățămint po
litic U.T.M.

Comitetele regionale, raionale, orășenești șl 
organizațiile de bază U.T.M., pină la 1 oc
tombrie 1958, cu ajutorul și sprijinul secții
lor de învățămint si cultură ale sfaturilor 
populare și al directorilor de școli, trebuie să 
stabilească și să numească pentru toate uni
tățile și detașamentele de pionieri instructori 
superiori de pionieri și instructori de detașa
mente.

Organele si organizațiile U.T.M. vor acor
da o deosebită atenție stimulării 'periodice a 
instructorilor de pionieri care lucrează cu 
simț de răspundere și obțin rezultate bune în 
unitățile și detașamentele de pionieri.

Pentru controlul și îndrumarea organizații
lor de pionieri se vor crea in cadrul apara
tului fiecărui comitet raional și orășenesc 
U.T.M. posturi de instructori pentru munca in 
rîndul pionierilor.

6 In vederea participării mai active a pă
rinților, profesorilor, învățătorilor și specia
liștilor la munca de educare, îndrumare și 
ajutorare a organizației de pionieri, plenara 
C.C. al U.T.M. hotărăște ca incepînd cu anul 
școlar 1958—59 să se creeze „sfatul unității 
de pionieri" pe lingă unitățile de pionieri care 
să fie formate din părinți ai copiilor, preșe
dintele comitetului de părinți din școală, pro
fesori și învățători, cadre ale U.T.M., mun
citori lruntași. colectiviști, oameni de artă și 
cultură, activiști U.C.F.S., sportivi fruntași 
etc. Sfatul unității să aibă ca președinte pe 
directorul școlii respective iar ca secretar pe 
instructorul superior de pionieri. De aseme
nea. este necesar să atragem mai mult co
mitetele de părinți în munca de educație pa
triotică a pionierilor și școlarilor.

7. Plenara obligă comitetele raionale și o- 
rășenești U.T.M. ca odată cu începerea anu
lui școlar 1958—59, să stabilească ca fiecare 
unitate de pionieri să fie îndrumată practic 
de către o organizație de bază U.T.M. Orga
nizațiile de bază U.T.M. din întreprinderi, 
școli medii, institute de învățămint superior, 
G.A.C., G.A.S., S.M.T. etc. care primesc sar
cini să se ocupe de îndrumarea unităților de 
pionieri sînt obligate să se intereseze și să 
ajute munca instructorilor de pionieri, a uni
tăților și detașamentelor pentru desfășurarea 
unei bogate activități educative, pentru infor
marea copiilor, pe înțelesul lor, cu principa
lele evenimente politice și economice interne 
și externe, să sprijine activitatea micilor teh
nicieni, a micilor naturaliști, activitatea cul- 
tural-artistică, sportivă, turistică, să trimită 
în mijlocul pionierilor utemiști pricepuți in 
organizarea acestor activități. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să se ocupe în mod concret 
de pregătirea și primirea pionierilor în Uniu
nea Tineretului Muncitor.

8. Plenara obligă Biroul C.C. al U.T.M. să 
acorde o mai mare atenție îndrumării publi
cațiilor pentru copii în vederea creșterii ro
lului lor în munca de educație a copiilor. Pu
blicațiile pentru copii trebuie să contribuie 
în mai mare măsură la lărgirea cunoștințelor 
culturale ale pionierilor și școlarilor, a cu
noștințelor despre politica P.M.R. de construi
re a socialismului în patria noastră, să pu
blice mai multe materiale de îndrumare a 
lecturii și activității artistice a copiilor. Ele 
trebuie să răspîndească mai mult în rîndul a- 
cestora cunoștințele științifice despre natură, 
lume și viață, să combată, pe înțelesul co
piilor, superstițiile și misticismul.

Publicațiile pentru copii trebuie să sprijin» 
mai mult formele și activitățile specifice or
ganizației de pionieri.

9. Comitetul Central al U.T.M. în colabo
rare cu M.I.C. va edita agenda pionierului 
pînă la 1 ianuarie 1959.

Plenara C.C. al U.T.M. își exprimă convin
gerea că toate organele și organizațiile 
U.T.M., toate cadrele didactice, părinții, oa
menii de știință și cultură își vor da o con
tribuție activă pentru creșterea și îmbunătă
țirea continuă a muncii organizației de pio
nieri din R.P.R. pentru educarea pionierilor 
și școlarilor în spiritul dragostei față de pa
trie și a devotamentului nemărginit față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, pentru crește
rea copiilor patriei noastre ca viitori con
structori de nădejde ai socialismului.
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Să urgentăm ritmul
însilozării furajelor
In R. A. M. o serioasă rămînere în urmă

Cu cîteva luni în urmă Comite
tul regional U.T.M. și Trustul 
gospodăriilor de stat din R.A.M. 
au elaborat un plan comun, în 
care se preconiza însilozarea prin 
munca voluntară în gospodăriile 
de stat a unei cantități de 3.152 
tone furaje care să contribuie la 
asigurarea hranei animalelor pe 
timpul iernii.

De asemenea au fost stabilite, 
de comun acord, măsuri privind 
mobilizarea tineretului la însilo
zarea nutrețului în gospodăriile de 
stat și colective, la stațiunile co
munale de montă, astfel ca planul 
pe regiune să fie îndeplinit în cît 
mai bune condiții.

Acestea au fost planurile.
însilozarea a început de mai bi

ne de o lună. Ea se desfășoară a- 
cum în toate gospodăriile de stat, 
în multe gospodării colective și 
chiar în sectorul individual. Rit
mul muncilor este însă extrem de 
lent. Pînă la 16 septembrie pe re

giune s-a însilozat doar 
de 15.800 tone, ceea ce 
aproximativ 9,3 la sută 
Lucrările sînt mai avansate în ra
ionul Sf. Gheorghe, dar au rămas 
mult în urmă la raioanele Reghin, 
Gheorghieni și Sîngeorgiu de Pă
dure.

în gospodăriile de stat din 
R.A.M. s-a insilozat doar 30—35 
la sută din cantitatea planificată.

De la început s-au manifestat 
lipsuri serioase în organizarea 
muncii voluntare a tineretului la 
lucrările de însilozare. în multe 
raioane planurile întocmite de or- 
ganizațile U.T.M. împreună cu 
gospodăriile de stat și sfaturile 
populare au fost date uitării. Ac
țiunea a fost privită ca o problemă 
de mina a doua.

în gospodăriile de stat din re
giune, din cele 3.152 tone s-au în
silozat — prin muncă voluntară — 
doar vreo 700 de tone.

Lipsuri serioase se manifestă în

cantitatea 
reprezintă 
din plan.

Utemiștii însilozează furaje 
depășind planul propus

Acum în zilele cînd în regiunea 
Constanța se dă bătălia pentru 
însilozarea unor cantități sporite 
de nutreț, utemiștii de la G.A.C. 
„Flamura Roșie" din satul Lunca 
au pornit o nouă și importantă 
acțiune. Cu tonte că G.A.S. „Fla
mura Roșie" și-a depășit deja pla
nul inițial de însilozări cu 30 de 
tone, într-o recentă adunare ge
nerală a U.T.M., discutînd despre 
muncile din campania de toamnă, 
utemiștii au luat hoturirea ca 
frunzele de sfeclă, capitulele 
de floarea soarelui, ciorchinii de 
struguri tescuiți la vinificație 
care se iroseau pînă acum in za
dar să le valorifice prin însiloza
re.

Consultind un inginer de spe
cialitate ei au luat hotărirea să 
sape o groapă cu o capacitate de 
1.000 de tone și de a o umple 
cu aceste reziduri și cu pleavă de 
grîu. Zilele trecute am făcut o vi-

zită tinerilor din Lunca. Lingă 
noile construcții, nu departe de 
grajduri sînt aliniate numeroase 
gropi pline cu nutreț însilozat. La 
unele din ele — ultimele care au 
fost umplute — se lucra la aco
perire. La capătul dinspre sat al 
șirului de gropi lucra o echipă de 
tineri, l-am întîlnit aici pe ute
miștii Andrei Gheorghe Traian, 
Lazăr Matei, Munteanu Gheorghe, 
Caramfil Dumitru, Dan Ion și 
Chivu Ion. Cînd am ajuns aproa
pe de ei unul din 
afară din groapă și 
soțitorului meu.

— Știți, tovarășe 
am hotărît să ne 
jamentul luat. Acum mai săpăm 
două gropi, una nu e suficientă.

Prin această inițiativă a ute- 
miștilor cantitatea de nutreț insi
lozat de G.A.C. din Lunca va 
crește cu încă cîteva zeci de tone.
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instructor, noi 
depășim anga-

tineri a sărit 
s-a adresat în-

La GAS. din Gîrla Mare, raionul Cușmir, regiunea Craio
va, pregătirile pentru campania însămînțărilor de toamnă gini în 
toi. Au fost pregătite pînă acum pentru insămînțări peste 9 va-, 

goane grîu de sămînță, care a fost deja selecționat, *

Inițiativa valoroasă a tinerilor 
reșițeni de a gospodări cu grijă 
metalul dă roade bogate și la Ate
lierele „9 Mai" din Capitală. 
Pentru a realiza economii cît mai 
însemnate de metal, tinerii Ștefan 
Drăghici, Marin Sandu, Ion Io- 
nescu și alții acordă o mare aten
ție croirii judicioase a materialu
lui. Utemiștii Ion Ranu, Gh. Ca-

zăcu, Gabriel Bălașca și alții, în 
loc să taie la strung laminate, le 
taie cu o pînză de fierăstrău, rea- 
lizînd astfel importante economii 
de metal.

Folosirea ou chibzuință a meta
lului a făout ca în ultimele 6 luni 
la Atelierele „9 Mai" tinerii să 
economisească 84 tone de metal,

r

In fiecare sec 
ție, în 
telier 
zina 
Noi" 
tală

fiecare a- 
de la u- 
„Timpuri 

din Capi- 
lucrează 

mulți tineri. Dragoste de u- 
zină, entuziasm., interes 
pentru cunoașterea „tainelor 
meseriei" — iată ce-i carac
terizează pe acești tineri. In 
ultimul timp, din rîndurile 
lor s-au ridicat fruntași cu 
care uzina se mîndrește.

în fotografie: utemiștii 
Petre Feleagă și Petre Pa
vel par să ne spună: „Nimic 
nu-i greu cînd ești stăpîn pe 
meserie, nici să dai produse 
de calitate superioară, nici 
să-ți realizezi norma și s-o 
depășești cu 20-30 la sută" 

Foto: N. STELORIAN
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In întImpinarea

ZILEI
PETROLISTULUI**

special Ia gospodăriile de stat ca
re au de însilozat cantități mari 
de furaje ca, de pildă, cele din 
Ozun, Reghin, Sîngiorgiu de Mu
reș și Cătălina. în aceste gospo
dării s-au însilozat cantități rela
tiv mici în raport cu sarcina pla
nificată.

Comitetele raionale U.T.M. Tg. 
Secuiesc, Odorhei, Tg. Mureș, Sf. 
Gheorghe, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Mureș au privit super
ficial sarcina mobilizării tineretu
lui la însilozarea furajelor în gos
podăriile de stat, gospodăriile co
lective și stațiunile de montă.

Timpul prielnic permite încă 
recuperarea rămînerii în urmă a 
lucrărilor de însilozare.

Comitetul regional U.T.M., co
mitetele raionale și orășenești tre
buie să ia măsuri urgente pentru 
organizarea de echipe și mobili
zarea a cît mai mulți tineri de la 
sate, din întreprinderi, din școli, 
care să ajute gospodăriile de stat, 
stațiunile de montă, gospodăriile 
colective și întovărășirile Ia însi
lozarea furajelor.

Petroliștii din întreaga țară 
cinstesc ziua lor „Ziua petrolistu
lui" cu însemnate realizări în pro
ducție. In schelele petrolifere ale 
patriei se desfășoară o însuflețită 
întrecere socialistă pentru sporirea 
producției, pentru creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. In primele 15 
zile ale acestei luni, schelele Gura 
Ocniței și Tazlău au trimiș rafi
năriilor cu 3230 tone țiței mai 
mult decît prevedea planul.

Și colectivele schelelor Zemeș 
și Moinești au hotărît să tnttmpi- 
ne „Ziua petrolistului" prin muti
că și mai spornică pentru crește
rea producției de țiței. Petroliștii 
de la Zemeș unde muncesc foarte 
mulți tineri s-au angajat ca pînă 
la data de 6 octombrie a.c. să de
pășească planul de extracție a ți
țeiului cu 2100 tone, cel de gazo
lină cu 23 tone, să îndeplinească 
planul producției marfă in propor
ție de 103 la sută, iar prin redu
cerea prețului de. cosi al lucrărilor 
de extracție să facă economii in 
valoare de 60.00.0 lei.

Semnificativ pentru entuziasmul 
cu care se desfășoară întrecerea 
socialistă la schela Zemeș in vede
rea îndeplinirii acestor angajamen
te — întrecere în fruntea căreia 
alături de comuniști se află tineri 
— e faptul că pînă la data de 12 
septembrie, deci cu 24 de zile îna
inte de termen, o parte din aceste 
a'amente au și fost realizate. 

oară, au fost extrase peste 
plan 1380 tone țiței, 32 tone gazo
lină și s-au valorificat mai mult 
cu 96.000 m c. de gaze față de 
prevederile planului.

ir
încă de la începutul anului, tn- 

tre petroliștii din Oltenia și pe
troliștii p'teșteni se desfășoară o 
interesantă întrecere. Antrenîndu- 
se în această întrecere, colectivul 
schelei Țicleni s-a angajat să rea
lizeze pînă la sfîrșitul anului 
10.000 tone de țiței peste plan. La 
1 septembrie a.c., adică cu patru 
luni înainte de termen, petroliștii 
de la Țicleni au raportat : reali
zarea peste plan a 11.214 tone 
țiței și 559 tone gazolină șl valo
rificarea a 2.395.000 m.c. gaze 
peste sarcinile de plan. Este un 
succes la realizarea țăruia o mare 
contribuție au adus-o tinerii.

Aplicînd o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice, precum și me
tode tehnologice superioare, ca. de 
pildă, cimentările sub presiune, 
perforările selective și altele, pe
troliștii de la schela Mosoaia au 
reușit să sporească simțitor pro
ducția de țiței. In dorința de a 
valorifica din plin rezervele de 
țiței din regiune, petroliștii de la 
Moșoaia au pornit o importantă 
acțiune de reactivare a sondelor 
inactive. Brigăzile de intervenție si 
reparații sonde, majoritatea for
mate din tineri, au redat de cu- 
rînd producției 6 sonde. Acestea 
produc acum un debit destul de 
mare, ceea ce a făcut ca pînă la 
inceputul acestei luni planul lor 
de producție să fie depășit cu 2.200 
tone titei.ȘT. NEKAN1ȚKI



Un valoros volum
de schițe si nuvele

Concertul or
chestrei filarmo
nice „George E- 
nescu", dirijat 

maestrul 
> Geor-

Prin volumul „Cumpăna inimii" ; 
apărut în E.S.P.L.A., Ștefan ■ 
Gheorghiu se prezintă în fața ci- i 
titoriilor cu cea mai mare și mai 
valoroasă parte a creației sale din 
ultimii ani. Unele din nuvelele vo
lumului ca „Rotița" sau „Drumul 
prin pădure" s-au făcut cunoscute 
și au primit aprecieri pozitive de : 
mai multă vreme. Acum însă le 
reîntîlnim în cadrul unitar și ar
monios al volumului, ca secvențe 
ale unei imagini generale pe 
care scriitorul o dă asupra eve
nimentelor și transformărilor pe- , 
trecute în ultimele două decenii 
la noi, în viata socială și în conș
tiința oamenilor.

Sarcina de căpetenie pe care 
Ștefan Gheorghiu și-a asumat-o 
de la primele sale scrieri și pe 
care a realizat-o cu succes pînă 
acum,, este aceea de a oglindi 
momentele majore ale istoriei 
noastre contemporane, în com
plexitatea și dramatismul lor, de 
a aduce un cald elogiu minuna
telor transformări sociale și uma
ne din vremea de azi, în toată 
frumusețea lor. Volumul „Cumpă
na inimii" oferă roadele obținute 
de scriitor în strădaniile depuse 
de el pentru împlinirea sarcinii 
asumate. In ansamblul lor, schi
țele și nuvelele lui Ștefan Gheor
ghiu din acest volum constitue o 
cronică artistică a momentelor 
principale prin care au trecut po
porul nostru, clasa noastră mun
citoare, din anii premergători ce
lui de-al doilea război mondial 
și pînă în vremea de azi. Ele 
zugrăvesc în esență drumul de 
la durere și asuprire, la fericire 
și libertate, drumul către o nouă 
viață, de măreție social-umană, 
străbătut sub conducerea înțe
leaptă și sigură a partidului cla
sei muncitoare.

Evocînd trecutul, scriitorul re
liefează în primul rînd acțiunile 
energice ale clasei noastre 
muncitoare împotriva dezlănțuirii 
criminalului război antisovietic 
(nuvela „Despărțirea") precum și 
lupta dusă, sub conducerea comu
niștilor, pentru eliberare, pentru 
înfăptuirea actului istoric de la 
23 August 1944 (nuvela „Mone
da de un leu"). Scriitorul contu
rează profiluri distincte de mun
citori conștienți, de comuniști, ca 
Filip din prima nuvelă, sau ca 
Onică, din a doua nuvelă, eviden- 
țiindu-le hotărîrea de luptă, spi
ritul de sacrificiu, ura împotriva 
asupritorilor și dragostea de 
dreptate, de libertate, devota
mentul față de popor.

Ștefan Gheorghiu nu și-a dat 
însă toată măsura talentului său 
în unele schițe și nuvele de evo
care a trecutului. Schița „Un
chii", de pildă, încearcă să pre
zinte mizeria cumplită a oameni
lor din anii grei ai războiului, 
concret suferințele unei bătrîne și 
ale unui copil, dar faptele de viață 
sînt șterse, se pierd în pagini cu 
iz melodramatic.

Schițele și nuvelele cele mai 
reușite, în care Ștefan Gheorghiu 
își manifestă din plin autenticul 
său talent, sînt cele inspirate din 
faptele și evenimentele vremii 
noastre de azi. Cimpoi de obser
vație al scriitorului este întins, 
descriind lupta împotriva saboto
rilor producției („Drumul prin

pădure"), atragerea tinerilor mun
citori spre studiu și perfecționa
re tehnică („Rotița"), dragostea 
de muncă a oamenilor vremurilor 
noi („Supărări"), atitudinea îna
intată a comuniștilor („Nouă 
vieți"), înzestrarea tinerilor cu 
noi principii morale în cadrul ar
matei („Livada", „Cumpăna ini
mii") etc.

Scriitorul se preocupă cu deo
sebire de destinul oamenilor, de 
transformarea conștiinței acesto
ra, zugrăvind procesele, uneori 
complicate, prin care oamenii reu
șesc să se zmulgă din chingile 
mentalității vechi, individualiste 
și să se ridice la nivelul conștiin
ței revoluționare, la nivelul unei 
atitudini etice superioare. In nu
vela „Drumul prin pădure", lupta 
împotriva dușmanilor și sabotori
lor este prezentată în corelație 
directă, indisolubilă, cu transfor
marea conștiinței oamenilor. La 
o exploatare forestieră, cu puțin 
timp înainte de dărîmarea mo
narhiei și naționalizare, patronul 
în coaliție cu arendașul pă
durilor regale, Finescu și cu chia
burul Pisău, închid drumul că
răușilor de bușteni ce trecea prin 
pădurea domeniilor regale, cu 
scopul mîrșav de a împiedica 
producția și de a ridica prețul 
lemnului. Prin lupta hotărîtă și 
plină de inițiativă revoluționară a 
comuniștilor, drumul prin pădure 
este însă deschis iarăși și pro
ducția începe să se desfășoare 
normal. Patronul și uneltele lui 
sînt demascați și dați pe 
justiției 
nată de 
lanților 
în mod 
mentalitatea oamenilor. Lucrătorii 
înțeleg cine este adevăratul lor 
dușman, își dau 
seama că unel
tirile patronului 
pot fi înfrînte 
prin voința co
lectivă, prin lup
ta lor dîrză sub 
conducerea par
tidului.
, Rolul mobiliza
tor și îndrumă
tor al partidu
lui, al comuniș
tilor, este sub
liniat cu preg
nanță de scri
itor. Tînărul e- 
lectrician Nego- 
iță, trimis de 
județeană d e 
partid să clari
fice situația Cre
ată de exploata
rea din pădure, 
este un comu
nist plin de elan 
și inițiativă, ho- 
tărît în acțiunile 
sale, reușind să 
deschidă drumul 
prin pădure și 
să mobilizeze pe 
tineri la îndepli
nirea sarcinilor 
ce le reveneau. 
Alături de el este

mîna 
populare. Lupta încunu- 
succes împotriva specu- 
și sabotorilor determină 
implicit o cotitură în

și muncitorul comunist Ciurdea 
care nu-și precupețește viața pen
tru a demasca și înlătura unelti
rile dușmanilor.

Frumusețea trăsăturilor morale 
ale comuniștilor, rolul lor activ 
și hotărîtor în desfășurarea eve
nimentelor, în limpezirea menta
lității oamenilor și înzestrarea a- 
cestora cu noi concepții și atitu
dini etice sînr reliefate și în nu
vela „Rotița". Tînărul strungar 
Vlad, eroul nuvelei, are la înce
put porniri individualiste, recalci
trante, vrînd chiar să părăsească 
uzina în urma unui insucces la 
examenul de specializare. Asupra 
lui își concentrează însă toată 
atenția și dragostea secretarul or. 
ganizației de partid al uzinei, 
Dinu. Cu blîndețe și înțelegere, 
cu o caldă atitudine părintească, 
Dinu urmărește îndeaproape fră- 
mîntările și faptele tînărului 
strungar, reușind să-l lumineze 
treptat, să-i înlăture pornirile in
dividualiste și să-l determine să 

o 
noifă concepție de viață, setos de 
a depune toate eforturile pentru 
a se specializa. Tînărul Aurel 
Grama, eroul nuvelei „Cumpăna 
inimii" se ridică și el, treptat, 
la o atitudine morală nouă, socia
listă, în cadrul armatei, sub în
drumarea tovărășească și plină 
de atenție a comuniștilor, a ca
drelor de conducere. La termina
rea stagiului militar, el devine 
un om cu o conștiință clară, să
nătoasă. părăsind total apucătu
rile ușuratice și urmînd calea u- 
nei comportări demne, serioase, a 
muncii corecte și cinstite.

Eroii nuvelelor „Drumul prin 
pădure", „Rotița" și „Cumpăna 
inimii" sînt oameni care străbat 
adesea cu greu drumul către o 
nouă atitudine morală, către o 
înaltă concepție de viață. Eroii 
celorlalte nuvele — „Supărări",

nescu",
de i
George 

gescu.
Soliști 

violoniști 
Iehudi Menuhin.

lată-i î<n fotografie răs- 
punzînd la calda manifesta
ție de admirație făcută de 
publicul auditor din 
Ateneului.

au fost străluciți! 
David Oistrach și

devină un bun muncitor, cu

iii*

bun 
oa- 
ale 

des- 
ana- 
ade-

„Nouă vieți" „Șarja", „Livada" 
— sînt însă oameni deja formați, 
înzestrați cu alese trăsături mo
rale. Scriitorul nu-i mai prezintă 
în cadrul unor frămîntări lăuntri
ce, în procesul limpezirii concep
țiilor de viață, ci se preocupă, cu 
precădere de relevarea structurii 
lor morale înaintate.

Ștefan Gheorghiu este un 
cunoscător al realităților și 
menilor. Procesele lăuntrice 
eroilor săi sînt urmărite si 
crise cu finețe și putere de 
liză psihologică, pătrunzînd
sea pînă la cele mai mici resor
turi ale structurii lor intime. Ba- 
zîndu-se pe cunoașterea adîncă a 
realităților și a sufletului uman, 
respectînd adevărul vieții, Ștefan 
Gheorghiu a asigurat schițelor 
și nuvelelor sale o vie capacitate 
de emoționare și convingere, fie
care dînd senzația autenticității 
a veridicității. Prozatorul reușe
ște, în general, să închege con
flicte susținute, să contureze clar 
profilul eroilor săi, selectînd a- 
mănuntul esențial, semnificativ, 
așezîndu-1 la locul potrivit, echi
librat și logic, în cadrul nara
țiunii. Schițele și nuvelele lui 
Ștefan Gheorghiu sînt străbătu
te de înaltele idei comuniste, 
de dragoste vie pentru oamenii 
noi ai vremurilor noastre. Ele se 
disting și prin acuitatea observa
ției și ritmul dinamic al expu
nerii faptelor prin conciziunea și 
preciziunea portretizării eroilor, 
prin plasticitatea descrierilor.

Volumul de schițe și nuvele 
„Cumpăna inimii" de Ștefan 
Gheorghiu se înscrie astfel prin
tre realizările de preț ale prozei 
noastre actuale.

TEODOR VÎRGOLICI

Pregătiri intense pentru deschiderea stagiunii și la teatrul din Bîrlad. In 
fotografie: Se repetă piesa „Ecaterina Teodoroiu"
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Mari personalități muzicale
pe estrada Ateneului

După condensata seară beetho
veniană, Claudio Arrau a mai dat 
un recital, cu program variat: Mo
zart, Beethoven, Schumann, Liszt, 
Debussy. S-a spus că Arrau își 
înscrie arta pe linia unor tradiții 
romantice ; cu atît mai apropiat de 
personalitatea sa a apărut muzica 
de Schumann, lucrare in care 
pianistul chilian a desfășurat din 
plin nu numai gama amplă a mij
loacelor sale pianistice dar toată 
fantezia sa poetică. Tălmăcirile 
lui Arrau poartă amprenta puter
nicii personalități artistice a pia
nistului și dovedesc că este un stă- 
pîn absolut al instrumentului 
său.

In constelația marilor figuri de 
muzicieni contemporani veniți 
să-și aducă omagiul lui George 
Enescu, figurează și discipolul său 
Jehudi Menuhin care, în două seri, 
în cadrul unui recital și al unui 
concert simfonic, a apărut în fața 
publicului nostru. Mai apăruse la 
noi cu 12 ani în urmă, pe atunci 
un tînăr în jurul vîrstei de treizeci 
de ani. Enescu spunea că deosebit 
de important luciu în muzică este 
să vibrezi și să-i faci pe alții să 
vibreze. Atunci Menuhin impre
sionase în primul Find prin perfec
țiunea tehnică, prin rigurozitatea 
„școlii" sale, prin stilul său dove
dind o cultură muzicală extrem de 
solidă. Se vorbea însă pe atunci 
și de o oarecare răcelă. Anii au 
spulberat-o cu totul. Azi vibrația 
extremă a lui Menuhin ne poate 
sugera tocmai o flacără. Acest lu
cru a fost evident atît în partitele 
de Bach (din program și bis-uri) 
cit și în complexa sonată de Bar- 
tok și în concertul de Brahms. 
Pentru recital, Menuhin și-a ales 
un program de o extremă concen
trare, solicitînd interpretului un 
efort încordat: trei lucrări ample 
pentru vioară solo. Dar nu trei 
lucrări de virtuozitate exterioară 
ci de cea mai profundă muzică. 
Intr-un asemenea program, violo
nistul nu are nici o clipă de răgaz, 
el fiind singurul creator de mu
zică, neajutat de orchestră, de 
pian sau un ansamblu de con
cert. Și Menuhin o creează cu o 
interiorizare extremă, elimMnd 
orice elemente de strălucire exte
rioară pentru a dezvălui doar e- 
sențe profunde. In stilul său de 
interpretare a muzicii lui Bach 
se simte clar pecetea celui oare

este considerat unul din cei mai 
mari interpreți ai creației bachiene; 
îndrumătorul și învățătorul său — 
George Enescu. Menuhin nu se 
mulțumește să „caligrafieze" fie
care voce din complexele partituri 
polifonice; fiecare voce își are 
cîntecul, lacrima sau surîsul ei, 
fiecare își are pregnanță indivi
duală. Totul se înlănțuie logic (a- 
mintim în acest sens îndeosebi tăl
măcirea partitei în re minor de 
Bach) și la acea tensiune lăuntrică 
care pune pe primul plan miezul 
adine ideo-emoțional.

Jehudi Menuhin a apărut în ca
drul unui concert simfonic dirijat 
de George Georgescu. Maestrul 
romîn ne-a dat o strălucită tălmă
cire a Taccatei colegului său Con
stantin Silvestri și a simfoniei a 
ll-a de Aram Haciaturian și l-a 
acompaniat pe Jehudi Menuhin în 
concertul de Bramhs. Toccata lui 
C. Silvestri — lucrare care valori
fică un conținut ideo-emoțional bo
gat prin ritm, culoare, elan și vi
talitate, a căpătat o interpretare 
de virtuozitate din partea orches
trei care, de-a lungul întregului 
concert, a vădit frumoase calități, 
dezvăluind și întregul dramatism 
al simfoniei lui Haciaturian, căl
dura ei emoțională. Acea seară 
poate fi considerată, pe bună 
dreptate o încununare a concerte
lor Festivalului prin întregul său 
nivel de înaltă artă dar, cu atît 
mai mult, prin memorabila tălmă
cire pe care Jehudi Menuhin șl 
David Oistrah au dat-o dublului 
concert de Bach. „Ca un omagiu 
adus marelui muzician care a fost 
George Enescu, David Oistrah și 
Jehudi Menuhin vor interpreta 
concertul de Bach pe care ambii 
l-au cîntat odinioară cu maestrul 
Enescu". Aceste cuvinte rostite de 
George Georgescu, emoționat, au 
fost primite de public, cu ropote 
de aplauze. Doi dintre cei mai 
mari violoniști ai vremii noastre — 
dacă nu chiar cei mai mari — 
care mai cântaseră împreună în 
1945, la Moscova, ambii, puternice 
personalități și temperamente ar
tistice, se puneau de acord — sub 
semnul geniului și umanismului 
enescian — pentru a ne da o 
epocală interpretare a unei capo
dopere a tuturor vremurilor. Ar
monia deplină între acești poeți ai 
muzicii, foarte diferiți în măreția

lor, a avut darul nu numai să 
ducă la o realizare artistică de o 
sublimă frumusețe, dar să ne ducă 
gîndurile spre sferele vieții. Prie
tenia dintre acești mari artiști — 
unul sovietic, altul american — 
colaborarea lor în slujba frumosu
lui și adevărului artistic, are o 
valoare simbolică. Și cât de mult 
s-ar fi bucurat George Enescu să 
vadă că tocmai la acest prim fes
tival ce-i poartă numele, in patria 
sa, cei doi mari muzicieni ai lu
mii au reluat o colaborare înce
pută acum 13 ani,

FR. SCHAP1RA
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Solia teatrului romînesc
în țara prietenilor

Un repertoriu reprezentativ, o dovadă a 
multiplelor fațete a talentelor oamenilor 

noștri de teatru
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Este cunoscut de cîtă apreciere 
se bucură în masele largi de spec
tatori de la orașe și sate progra
mele satirice interpretate de arti
știi amatori, care biciuiesc cu pu
tere năravurile învechite, contri
buind astfel la îmbunătățirea 
muncii. Satira conținută în ace
ste programe își atinge scopul 
dacă nu este făcută în sine, nu
mai pentru a amuza, ci desco
peră în profunzime viciile unor 
purtători ai moravurilor rămase 
de la trecutul de tristă amintire, 
le combat cu hotărîre și arată 
calea spre lichidarea greșelilor 
manifestate, oferă soluții viabile. 
La acest lucru trebuie să se gîn- 
dească autorii unor asemenea 
programe.

Din păcate unii dintre el nu 
se gîndesc întotdeauna și nu ac
ționează în acest sens, făcîndu-și 
datoria de mîntuială, oferind ar
tiștilor amatori o satiră cu vîrful 
tocit, lipsită de ascuțime critică, 
de sugerarea unor soluții vala
bile. Iată de pildă două piese 
satirice într-un act: „Creionul 
roșu" și „Cheia succesului" de 
V. Adrian și P. Crainic apărute 
în Editura de stat didactică și 
pedagogică sub îndrumarea Ca
sei Centrale a Creației populare.

Aceste piese atacă problema 
birocrației și 
strîns legate

Nu avem nevoie de satirâ

cea realist-socialistă s-a grefat crea- , 
tor în arta noastră teatrală ; con- : 
cretizarea vie a experienței artis- 3!' 
tice a lui Stanislavski va explica 
desigur prețuirea succeselor noa
stre. ,j't

Turneul acesta nu e numai o 
simplă călătorie artistică, el re-' 
prezintă o carte de vizită, o mărtu- •„ 
rie, un simbol poate. Cetățenii . 
sovietici vor primi prin nivelul’’j” 
spectacolelor noastre, într-un fel, 
mulțumirea pentru tot ceea ee,,,;, 
ne-a dat Patria Socialismului și în 
acest sector.

lată de ce actorii primei noastre 
scene au muncit la repetiții cu un 
elan neîntîlnit în trecut, la o ten
siune creatoare uimitoare. Iată de 
ce regizorul primei noastre scene, 
Sică Alexandrescu a putut realiza 
într-o muncă deosebită, 5 specta-r. 
cole concomitent. Iată de ce s-au '1'1 
oferit bucuroși să facă figurație r 
pentru a ridica nivelul spectacole-,;,- 
lor artiști de frunte ca Aura Bu-n ț 
zescu, Costache Antoniu, Birlic, ca ’ 
Radu Beligan sau Eugenia Popo- 
vici. It-»F

Teatrul Național din București r 
și-a prezentat spectatorilor săi'" 
piesele dedicate turneului. Am 
urmărit pe rînd și „Anii ne-,,,, 
gri" și „Revizorul" și „O • •• 
scrisoare pierdută". Fiecare dintre! 
acestea a căpătat o lumină nouă, ’■ 
o amplitudine sporită a emoției 
artistice, o cizelare care merge la 
amănunt, fiecare spectacol râmi-, 
nind însă o realizare colectivă. To-r-o 
tul ne-a vorbit de grija pentru tur- 
neu : mișcarea actorilor sau creș- ' 1 
terea luminii, linia costumului, pe
ruca, machiajul... Poate și vibra
ția gongului transmite ceva din 5 
emoția interpreților care pleacă 
în prima țară în care arta a de
venit liberă și puternică așa cum.;.- 
sînt oamenii pentru care e ea 
creată.

Prezența actorilor romîni în pli- 
nă stagiune teatrală la Moscova e 
un semn de mare prețuire adus ar
tei noastre, o legitimă mîndrie pen
tru noi. Și în limba romînă, în 
Capitala Socialismului, în curînd ‘ 
vor răsuna cuvintele lui Caragiale 
și replicile lui Sebastian ; va vorbi 
HIestakov și Lucetta. E într-un fel 
succesul nostru al tuturor, succes 
pe care-l datorăm partidului în-,,, 
drumător al artei noastre. „j -

Primul gong va bate în curînd / 
și odată cu el ne vom simți și emo- 
ția noastră, a spectatorilor de aici 
și primele aplauze vor răsuna a- 
poi și ele vor fi bucuria noastră- c 
Pînă atunci : Succes !

£n

...Ironizarea necruțătoare a far
sei alegerilor burgheze, dema
gogiei umflate a politicienilor 
venali, a carnavalului-tragic, al 
„monstruoasei coaliții". Umorul 
amar a celui care „i-a ars" cu Ti
sul : „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale.

...Monotonia unui tîrg provin
cial, în nenorocitul regim bur- 
ghezo-moșieresc, platitudinea și 
îmbîcseala unei mentalități zăgă
zuite de ochelarii de cal ai con
cepției mic burgheze. Prejude
căți, suflete înecate în noroaie 
și apă tulbure. Fără orizont, unii 
intelectuali încearcă să se 
chidă in căutări care să-i 
portă de lumea orașelor în 
„nu s-a întîmplat nimic", 
cruda viață a trecutului îi
duce la realitatea aspră. „Steaua 
fără nume" a lui Mihail Sebas
tian.

...Dar alții, cei mai buni, au 
găsit drumul. E drumul pe care-l 
arată partidul. Au fost mulți și 
grei „anii negri". Se jongla cu 
capitaluri uriașe, ziarele de scan
dal măsluiau afaceri murdare, 
dar peste tot cuvîntul partidului 
mobiliza la luptă, în beciurile 
Prefecturii nu se putea închide 
adevărul. La procese acuzații de
veneau acuzatori... „Anii negri" 
au fost alungați pentru totdeau
na, dar mărturisirea lor drama
tică a rămas scrisă în teatru de 
A. Baranga și A. Moraru.

...Vn oraș provincial în Rusia 
țaristă, oameni caricaturi repre
zentanți ai unei mentalități retro
grade. Tipuri caracteristice unor 
vremuri de mult apuse, surprinse 
în geniala țesătură a satirei lui 
Gogol : „Revizorul".

...Comedia de moravuri sub 
soarele meridional capătă accente 
dense, mai suculente. în acest 
decor cîteva femei istețe își rid 
de grosolănia unor soți neciopliți, 
unor „Bădărani" așa cum i-a 
pictat Goldoni pe fresca timpu
lui.

formele cele mai concrete și mai 
dăunătoare ale manifestărilor bi
rocratice au apelat la acest șa
blon, alegînd calea minimei re
zistențe, în Ioc să caute a desco
peri viciile adevărate care există 
și a le combate în mod eficient. 
Lăsînd la o parte poanta, putem 
arăta că în general piesa nu are 

demască în adînci- 
care este cauza bi-

lipsită de profunzimearătăm că ele nu prea corespund 
acestor cerințe.

„Creionul Roșu", de pildă, își 
propune să satirizeze atitudinea 
birocratică a unui personaj — 
contabilul șef, Păstae. Cum se 
manifestă această atitudine ? Pă
stae nu semnează actele conta
bile decît cu creionul roșu și, în 
lipsa acestui creion, actele zac 
nerezolvate. Este de prisos să în
cercăm a demonstra cît de trasă 
de păr este această prezentare a 
unui birocrat. In loc să se ridi
culizeze năravuri birocratice care 
împiedică buna desfășurare a 
producției, controlul și evidența 
reală, în loc 
zele adevărate 
nea fenomene: 
nului de clasă, 
rească, lipsită 
a unor salariați, 
lipsa de organizare, se inventea
ză o poveste lipsită de sens și 
verosimilitate din care se poate 
înțelege că birocratul Păstae nu . ,
e un element înapoiat, ci doar 1_"_t°ro2.u:1-L 
un maniac inofensiv sau, și mai 
rău, un alienat mintal cuprins 
de o idee fixă. Căci iată unde se 
ajunge exploatîndu-se la nesfîr- 
șit calamburul cu creionul roșu:

„MAGAZIONERUL: Am aflat 
că aveți lipsă de creion roșu. 
V-am adus o cutie.

PASTAE (peste ochelari): Cre- 
ioane-tip ?

MAGAZIONERUL: Da, din a- 
celea care vă plac dumneavoa
stră. Am alergat tocmai la depo
zitul central după ele. Semnați 
de primire și opriți cutia.

PASTAE (acru): Nu pot! 
MAGAZIONERUL: De ce? 
PASTAE (rău): Pot să opresc 

cutia înainte de a fi semnat de 
primire ?

MAGAZIONERUL: Nu.
PASTAE: Pot să semnez 

nu am creion

să se arate cau- 
ale unor aseme- 
uneltirile dușma- 
munca funcționă- 
de orizont politic 

comoditatea,

a altor racile 
___„ de ea. Com
baterea pînă la capăt a birocra
tismului, ridiculizarea necruță
toare a purtătorilor lui, scoate
rea în evidență a faptului că nu
mai dușmanii de clasă sînt inte
resați în a arunca rugina biro
cratismului asupra verigilor apa
ratelor întreprinderilor și institu
țiilor, explicarea metodelor prin 
care dușmanii înrăiți ai poporu
lui reușesc să influențeze unele 
elemente șovăielnice și să le mo
lipsească de boala blestemată a 
birocratismului, oferirea mijloa
celor de înăbușire în fașă a unel
tirilor ticăloase ale dușmanilor 
și de ridicare a muncii la un 
nivel mai înalt — iată misiunea 
de cinste care ar reveni unor 
comedii de felul celor pomenite jje primire dacă 
mai sus. Din păcate trebuie să roșu ?

MAGAZIONERUL: Aveți în 
cutie!

PASTAE (izbucnind): Cum o să 
semnez cu un creion care se află 
în cutie ? Sînt scamator ? Și cum 
o să violez cutia să scot creionul 
înainte de a fi semnat de recep
ție ?....“

Asemenea echilibristică ilogică 
de gîndire poate fi atribuită nu
mai unui om anormal. Or, ase
menea oameni nu fac obiectul 
unei piese care pretinde a profe
sa o satiră militantă.

Tocmai de aceea ne mirăm că 
redacția a putut da bun de tipar 
unei asemenea lucrări necores
punzătoare, mai ales că ea a fost 
avertizată de lipsurile piesei chiar 
în indicațiile de regie anexate 
* ■ ", „Creionul roșu" pre
zintă multe calități remarcabile 
(care-or fi acelea ? — n.r.) dar 
în același timp și unele lacune, 
fapt care face ca realizarea unui 
spectacol de valabilă comedie cu 
această piesă să nu fie o opera
ție prea ușoară". Dacă redacția 
a fost de acord cu această obser
vație a regizorului Nic. Moldo
van, de ce a dat drumul piesei și 
n-a încercat să-i ajute pe autori 
să lichideze aceste „lacune" ? De 
altfel și autorul „Indicației de re
gie" dovedește lipsă de exigență 
în aprecierea piesei socotind că 
gravele ei scăderi ar putea fi „a- 
coperite" printr-o interpretare 
bună. Afirmația lui: „Furați de 
ritmul ei viu, de aparenta ușură
tate a personajelor și a situații
lor, regia șl interpret!! pot foarte 
ușor transforma conținutul sati
ric într-o bufonărie în care să 
nu creadă nimeni și al cărei scop

să se piardă în amuzament gra
tuit și neverosimilitate" transpi
ră o concepție cu totul formalistă 
despre teatru. In primul rînd este 
absurd să presupui că e vorba 
în piesa lui V. Adrian și P. 
Crainic de o „aparentă" ușură
tate insinuînd că aceasta ar as
cunde o „mare profunzime", căci 
este știut că profunzimea adevă
rată de idei nu se ascunde de lu
mină ci poate fi observată lesne 
de ori cine are ochi să vadă. In

însemnări pe marginea 
unor piese satirice 

înfr-un act

al doilea rînd este complect gre
șit să presupui că un adevărat 
conținut satiric poate fi trans
format dintr-o „neglijență" în a- 
muzament gratuit și neverosimi- 
litate. Să fie clar : ce e bun ră- 
mîne bun, iar ce e amuzament 
gratuit și neverosimilitate rămîne 
de asemenea la fel în ciuda ori
căror demonstrații savante.

Nu mai puțină lipsă de exigen
ță a dovedit redacția și în pu- 

• blicarea piesei „Cheia succesului", 
lată „conflictul" acestei piese: 
Balea și Tufă sînt activiștii sec
ției agricole a unui sfat popular 
raional. Ei nu merg pe teren, nu 
cunosc situația însămînțărilor și 
deci nu pot întocmi o dare de 
seamă corespunzătoare pentru 
organele superioare. Aghiazmă, 
șeful secției agricole de la un sfat 
popular raional vecin, le vine în a-

jutor și le oferă „cheia suc
cesului" — telefonul: îi înva
ță să-și întocmească situația pe 
baza datelor primite de la co
mune prin telefon. Venind în in
specție inopinată. Trăscău — șeful 
corpului de control al sfatului 
popular regional îi surprinde pe 
cei doi asaltați de telefoa
ne. Cineva îi explică ideea
după care folosirea telefoanelor ar 
fi „cheia succesului". Tufă (tare 
naiv trebuie să fie acest perso
naj dacă se laudă cu pocinoagele 
lui) întărește această „idee" spu- 
nînd : („Exact!“. Iar Trăscău îi 
răspunde (în intenția autorilor 
tăios, categoric): „Inexact", după 
care urmează căderea cortinei. 
La așa conflict, așa final. La a- 
tîta se reduce poziția „combati
vă" a șefului corpului de control, 
astfel sugerează el 
teri în muncă ale 
săi, pronunțînd un 
xact 1“ fie el spus 
și „categoric" ? Pentru acest cu- 
vînt care nu spune mai nimic s-a 
scris o piesă întreagă (care ca 
și în cazul celeilalte este um
plută cu fel de fel de glume de 
proastă calitate pentru a i se da 
dimensiunile necesare. Iată cîte
va „mostre" : „Drojdia inimii 
mele", „îmi crește inima ca un 
cozonac" etc. etc.).

De ce au apelat autorii 
poanta cu telefonul care a fost 
folosită în zeci și zeci de carica
turi și schițe satirice și n-au gă
sit ceva mai nou și interesant, 
nu au demascat și un alt aspect, 
încă neexplorat al zgurii birocra
tice ? Probabil că autorii piesei, 
ca și eroii lor, neavînd o legătu
ră vie cu terenul, necunoscînd

gravele aba- 
subalternilor 
simplu „Ine- 
chiar „tăios"

virulență, nu 
me, nu arată 
rocratismului lui Tufă și Balea; 
să fie vorba de simpla comodi
tate, incompetență, neglijență sau 
încercare de sabotaj ? Și apoi in
tervenția lui Aghiazmă (aceste 
nume la rîndul lor încearcă să 
umple prin caraghiosul lor, lipsa 
de umor ofensiv al piesei) ce 
rost are, în ce scop popularizea
ză el „cheia succesului" care e 
de fapt o cheie a greșelilor, doar 
ca să se afle în treabă sau e un 
individ rău intenționat ? Iată în
trebări la care piesa, datorită in
consistenței ei, nu răspunde. Cînd 
spunem că nu răspunde ne expri
măm dorința ca autorii să fi fă
cut acest lucru nu în mod groso
lan, nedibaci, ci ar fi trebuit ca 
însăși desfășurarea conflictului să 
fi dat soluția problemei, însăși 
personajele pozitive ale piesei să 
fi luat o poziție hotărîtă, demas
catoare. Dar după cum am văzut 
acest lucru nu se face în piesă. 
Aici apare din nou munca de mîn- 
tuială a redacției care a luat pie
sele și le-a dat la tipar fără să 
le analizeze în adîncime, fără să 
dovedească vigilență, împiedicînd 
apariția lor în aceste condițiuni 
lăsînd ca ele să dăuneze scopu
lui cărora au fost destinate.

Teatrul satiric pentru amatori 
este foarte necesar dar în același 
timp este o mare răspundere 
rea și difuzarea lui. Acest

]a trebuie ținut minte bine de 
scriitorii care i se dedică ca 
editurile specializate. Sperăm că 
viitoarele apariții în acest dome
niu vor dovedi o mai justă înțe
legere a rolului teatrului satiric 
pentru amatori.

B. DUMITRESCU

crea- 
lucru 
către 
și de

★

Acesta este deci repertoriul Tea
trului Național din București în 
primul turneu în Țara Socialismu
lui. Acolo, spectatorii vor face cu
noștință în egală măsură cu tradi
ția realistă a teatrului romînesc, 
cu maniera specifică actorilor noș
tri de a aborda repertoriul caragia- 
lesc, acolo vor putea ei să-și dea 
seama de strălucirea temelor revo
luționare ale dramaturgiei noi a- 
bordate cu ajutorul principiilor 
realismului socialist. Vor putea des
luși măsura în care bogata expe
riență a artei realiste ruse și apoi AL. POPOVICI



iiaerii deputați
încrederea cetățenilor

Vernisajul expoziției 
„Arta revoluționară 

ungară" Memorandumul guvernului U. R. S. S ■

Tineretul patriei noastre parti
cipă cu entuziasm la măreața o- 
peră de construire a socialismului 
în scumpa noastră patrie. în fa
brici, în uzine, pe ogoare, in mun
ca obștească, pretutindeni tinere
tul răspunde cu dragoste chemări
lor partidului și guvernului nostru 
drag. Rezultatele muncii sale sînt 
apreciate de întregul popor. Do
vada o constituie faptul că tineri
lor li se încredințează cu deplină 
încredere importante munci de 
răspundere. Foarte mulți tineri au 
fost aleși deputați în sfaturile 
populare regionale, orășenești, ra
ionale și comunale.

Și în raionul nostru ai să întâl
nești mulți tineri deputați pe care 
oamenii muncii îi cunosc și in 
care și-au pus justificate nădejdi.

lat-o pe tinăra Micloș Elena, 
deputată în sfatul popular comu
nal Mugeni, colectivistă în G.A.C. 
„Lupta pentru pace“. în munca 
de colectivizare a comunei și a 
unei părți din satele Aluniș și Lu- 
dița s-a simțit din plin și efortul 
stăruitor al tinerei deputate. Ea 
a înțeles rolul pe care tînărul de
putat îl are în opera de transfor
mare socialistă a agriculturii. în 
permanență, împreună cu activiștii 
de partid și U.T.M., a stat în mij
locul cetățenilor, le-a explicat a- 
cestora pe bază de exemple con
crete avantajele marii gospodării 
socialiste. Și cetățenii s-au unit 
într-o colectivă. Tinăra deputată 
știe că îndeplinirea sarcinilor ei 
sînt posibile numai cu ajutorul 
cetățenilor. Conștientă de însem
nătatea educativă a activității cul
turale, tinăra deputată n-a negli
jat nici această problemă. în per
manență a fost una dintre princi
palele animatoare ale muncii cul
turale în comună, muncă cu bo
gat conținut educativ în spirit co
munist.

Cuvinte de laudă au oamenii 
muncii și pentru tinăra deputată 
Demeter Ilona, colectivistă din Ra-

cașul de Sus. Membră a comitetu
lui raional U.T.M., ea știe ce sar
cină de răspundere este aceea de 
a fi deputată in sfatul popular. 
Ca rezultatele sa fie dintre cele 
mai bune trebuie să fii mereu 
printre alegători, să-i mobilizezi 
la îndeplinirea sarcinilor. împre
ună cu alți tineri din colectivă a 
luat în primire un lot de 10 ha. 
pe care se cultivă legume. La 
căminul cultural o găsești mereu. 
Se interesează de felul cum este 
alcătuit programul, oa acesta să 
fie cît mai atractiv și, in același 
timp, să facă educație comunistă.

în comuna Vlăhița ai să-l în
tâlnești pe tînărul țăran muncitor 
cu gospodărie individuală Olah 
losif. Aici, intr-un cap al satului, 
sînt niște romi. Majoritatea lor 
erau analfabeți.. „Aceasta consti
tuie o pată pentru comuna noa
stră — și-a spus deputatul într-o 
zi — mai ales acum cînd statul 
iți pune la dispoziție tot ce ai 
nevoie pentru a învăța". S-a sfă
tuit cu învățătorul și iată-l in 
mijlocul celor in cauză. I-a lămu
rit să se înscrie la cursurile de al
fabetizare. Astăzi in comună toți 
știu să scrie și să citească. Pentru 
a rezolva cererile cetățenilor din 
circumscripție Olah losif și-a for
mat o comisie dintre cei mai buni 
gospodari. împreună discută și re
zolvă probleme gospodărești, spri~ 
jină munca de contractări și achi
ziții etc.

Vîroșag este o comună de mun
te. Aici s-a format o întovărășire 
zootehnică. Printre țăranii munci
tori în munca de formare a înto
vărășirii a fost în permanență și 
tinăra deputată utemista Tamoș 
lolanda, care i-a mobilizat, le-a 
arătat avantajele muncii în co
mun. Astăzi in întovărășirea zoo
tehnică au intrat aproape toți 
țăranii din comună.

Pe Kelemen Carol, secretar al 
raionului nostru de U.TNI., îl gă- 

circumscripția

„Tăietura" unde este deputat. Par
ticipă la adunări, ține conferințe 
arătîndu-le oamenilor superiorita
tea agriculturii socialiste și avan
tajele pe care le obțin dacă-și lu
crează pămîntul în comun. El se 
preocupă cu atenție de cerințele 
juste ale cetățenilor. Deputatul s-<a 
interesat de problema 
cu apă. în curînd vor începe lu
crările la conducta de apă pota
bilă care va alimenta 
Tinerii și vîrstnicii i-au promis că 
vor munci voluntar lă săpături.

Am citat numai cîțiva tineri de
putați. Ca ei însă sînt mulți alții: 
Hyes Geza, Bihori Irma, Ciki Ru
dolf, Laszlo Carol. Sînt de aseme
nea multe și frumoase realizările 
obținute. Dacă raionul are o su
prafață colectivizată de 10.275 ha. 
și întovărășiri însumind 3.641 de 
ha., la aceasta și-au adus contri
buția și tinerii deputați de aici, 
care au muncit fără preget.

La obținerea acestor succese a 
contribuit 
dat lor de 
de partid. De 
contribuit 
care există între sfatul popular și 
comitetul raional U.T.M. Comite
tul raional în permanență s-a in
teresat de felul în care muncesc 
tinerii deputați, i-a sprijinit a- 
tunci cînd în fața lor au interve
nit greutăți, i-a îndrumat să-și ri
dice nivelul ideologic, să participe 
la zilele deputatului, să fie activi 
în sesiuni.

Tinerii deputați din raionul 
stru îndreptățesc 
crederea arătată 
tățeni.

IOSIF
vice-.președinte al Sfatului 
popular raional Odorhei, 

Regiunea Autonomă Maghiară

alimentării

cartierul.

ajutorul neprecupețit 
către comitetul raional 

asemenea a mai 
și colaborarea strânsă

cu prisosință 
lor de către

VEREȘ

no- 
in- 
ce-

Sub auspiciile Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, vineri la amiază a avut 
loc în sala Dalles vernisajul expo
ziției „Arta revoluționară un
gară".

Au participat O. Prisnea, ad- 
unct al ministrului învățămîntu- 
ui și Culturii, V. Dumitrescu, ad- 

; unct al ministrului Afacerilor 
îxterne, M. Macavei, președinte de 
onoare al I.R.R.C.S., Al. Buican și 
O. Livezeanu, vicepreședinți ai 
I.R.R.C.S., maestru emerit al artei 
Al. . Ciucurencu — secretar a) 
Uniunii Artiștilor Plastici, artistul 
poporului C. Medrea,; maeștrii 
emeriți ai artei C. Babă, B. Cara- 
gea, D. Ghiață șl artistul emerit 
Șt. Szony — membri ai Biroului 
Uniunii Artiștilor Plastici, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, artiști plastici, zia
riști, un numeros, public.

Au fost de față Ferenc Keleti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, membri ai Ambasadei 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de maestrul emerit al artei 
Alexandru Ciucurencu, secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P, Romînă.

Au vorbit apoi criticul de artă 
Aradi Nora, directorul Direcției 
muzeelor din Ministerul Culturii 
al R. P. Ungare și ambasadorul 
R. P. Ungare la București, Ferenc 
Keleti.

Publicul a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde aproape 250 de lu
crări de pictură, sculptură și gra
fică ale unora dintre cei mai va
loroși artiști plastici din R. P. Un
gară.

(Agerpres)

Utemiștii Gheorghe Stoica, Ion Aursuiesii și Constantin Tistu de 
la uzina de fibre sintetice din Săvinești, sînt cunoscuți pentru hăr
nicia lor în întreaga uzină.

!ată-i în fotografia noastră lucrînd la montarea mașinilor 
secția textile-răsucit final.

• •

Jocurile balcani ?e 
de atletism

O întrecere artistică 
S C ĂO S TÂ$ E A

cu privire la măsurile în domeniul dezarmării
NEW YORK 19 ( Agerpres). — TASS transmite : 

Din însărcinarea guv emulul sovietic, delegația U.R.SS. 
la cea de-a 13-a sesiune a Adunării Generale aO.N.U. 
a prezentat spre exa minare sesiunii memorandumul 
guvernului U.R.S.S. cu privire la măsurile in dome
niul dezarmării.

memorandum se subliniază

statele să-și

sce-

A început finala celui de al 
IX-lea concurs al echipelor și 
grupelor artistice ostășești.

Cu mult înainte de ora cînd 
prima formație trebuia să-și 
înceapă programul, în sală se 
aflau numeroși marinari, in
fanteriști, tanchiști, aviatori și 
ooncurenți.

Și iată că a sosit momentul 
începerii întrecerii...

Pe scena luminoasă, în fața 
cortinei, apare prezentatorul:

— Echipa artistică a unității 
militare „Panduri“-Bueurești 
își începe programul intitulat 
„Iți jur credință, scumpă ța
ră"...

Cortina s-a ridicat. Pe
nă, într-un colț, un ofițer po
vestește cîtorva ostași episoa
de ale luptei duse de panduri, 
alături de bravii ostași sovie
tici, împotriva fasciștilor pen
tru eliberarea scumpei noastre 
patrii. Cele povestite de el 
sînt ilustrate în scene vii, emo
ționante. Vedem, rînd pe rînd, 
intrarea diviziei „Tudor Vla- 
dimirescu" în țară, primirea 
entuziastă ce i-a fost făcută, 
episoade ale luptelor eroice de 
la Debrețin împotriva hitleriș- 
tilor. In frunte cu drapelul 
patriei iubite, pandurii înain
tează dînd lovituri nimicitoare 
hoardelor fasciste. Mulți din- 

J tre ei cad. Dar drapelul este 
' purtat mai departe spre victo-

rie de către alți luptători.
—Iată așa a fost băieți — 

spune ofițerul. Acum, în țara 
noastră liberă sub conducerea 
partidului construim socialis
mul. Nouă ne revine sarcina 
de a apăra cu fermitate cuce
ririle poporului muncitor.

Corul și orchestra intonează 
cîntecul „Iți jur credință, 
scumpă țară". Apoi, rînd pe 
rînd, pe scenă, se perindă e- 
chipa de fluierași, echipa de 
dansuri populare care inter
pretează cu o deosebită măie
strie o suită de dansuri arde
lenești. Soliștii interpretează 
cu mult suflet doine și cîntece 
populare romînești și ale mi
norităților naționale

Printre componență echipei ar
tistice recunoaștem pe soldatul 
Achiței Vasile din Piatra 
Neamț, care înainte de a îm
brăca haina ostășească era 
mecanic la I.R.T.A., pe soldatul 
Bobora Arsenie, țăran de prin 
părțile Ardealului, pe soldatul 
Vlădescu Valeriu, înainte strun
gar la Uzinele „23 August" 
București. Alături de ei, i-am 
mai văzut și pe soldați: Sîrbu 
Gheorghe, Antoneac Mircea, 
soldatul fruntaș Sereș Ion, ute- 
miști fruntași în pregătirea de 
luptă și politică, oameni cu 
care întreaga unitate se mîn- 
drește. Cu toții sînt hotărîți să 
ducă mai departe tradițiile

frumoase ale echipei lor artis
tice înființată încă în anul 
1946 .

Echipa artistică a pandurilor 
și-a încheiat programul său cu 
un cîntec care a unit în acor
durile sale pe marinari, grăni
ceri, av'aton, tanchiști, infan
teriști. Prin glasurile lor puter
nice exprimau hotărîrea nestră
mutată de a fi un scut puter
nic cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

Concursul a continuat cu 
prezentarea programelor echi
pelor artistice ostășești „Alba
trosul" și „Bega".

LIDIA VIȘAN 
DUMITRU DUȚA

Pe stadionul „Vasil Levski" din Sofia, în pre
zența unui numeros public, s-a deschis vineri cea 
de-a 17-a ediție a Jocurilor balcanice de atletism la 
care participă peste 100 de sportivi și sportive din 
R. P. Romînă, R. P. Bulgaria, R. P. F. Iugoslavia, 
Turcia și Grecia.

Probele programate în prima zi a jocurilor au 
prilejuit dispute spectaculoase în care s-au afirmat 
și concurenții romîni, cîștigători. a două titluri bal
canice. .Un succes deosebit a obținut fondistul C. 
Grecescu. El a trecut primul linia de sosire în pro
ba de 10.000 m plat în 30’24”, învingîndu-1 pe re
numitul atlet iugoslav Franjo Mihalic, clasat al 
doilea în 30’25”6/10. Concurentul romîn V. Weiss a 
ocupat locul trei cu 30’47”, Cea de-a doua victorie 
a culorilor noastre a fost realizată de discobola Lia 
Manoliu, care a cucerit titlul balcanic cu rezulta
tul de 46,46 (nou record balcanic). Tot o reprezen
tantă a R.P.R., Paraschiva Lucaci-Simionescu, a 
ocupat locul doi cu 46,43 m

Alte rezultate .tehnice : bărbați: 100 m plat: Ba- 
civarov (R. P. Bulgaria) 10”4/10 (nou record bal
canic) ; înălțime: Sahiner (Turcia) 2,01 m, Belcev 
(R. P. Bulgaria) 1,99 m, Knaller (R.P.R.) 1,96 m; 

ciocan: Krumov (R.P.B.) 61,63
m, Racic (Iugoslavia) 60,71 m; 
800 m plat: Jasko (Iugoslavia) 
1’50”, Vamoș (R.P.R.) 1’50”2/10; 
greutate: Artarski (R.P.B.) 17,16 
m. Cele două semifinale ale pro
bei de 400 m garduri au fost cîș- 
tigate de Savel (R.P.R.) 53” și 
Ozguden (Turcia) 53”6/10.

Femei: 100 m plat : Kolarova 
(R.P1B.) 12” (nou record balca
nic) ; 800 m semifinale : seria I-a 
Ghiul Kirai (Turcia) 2T0”9/10 
(record balcanic) ; seria Il-a 
Georgeta Dumitrescu (R.P.R.) 
2’H ”9/10.

După prima zi în clasamentul 
pe țări la femei conduce R. P. 
Romînă, cu 26 puncte urmată de 
R. P. Bulgaria — 20 puncte, Iu
goslavia — 11 puncte și Turcia 
— 6 puncte.

Astăzi concursurile continuă.

Un nou record mondial 
la haltere

(>

sturi de control la nodurile de 
căi ferate, în marile porturi și 

elaborarea pe autostrăzi, și cu privire la 
efectuarea de fotografii din a- 
vion în zona de concentrare a 
principalelor forțe armate a 
celor două grupări militare din 
Europa pe o adîncime de 800 
de kilometri spre est și spre 
vest de linia de demarcații a 
acestor forțe. Guvernul sovietic 
este de asemenea de acord cu 
stabilirea unei zone de inspec
ție din avion care să includă 
regiunea Orientului îndepărtat 
a teritoriului U.R.S.S. și o re
giune la fel de mare din par
tea de vest a teritoriului S.U.A.

Guvernul sovietic a fost de pă
rere ca reprezentanți competenți 
inclusiv reprezentanți ai unor de
partamente militare, numiți de gu
vernele U.R.S.S., S.U.A., precum 
și guvernele unor altor state, să se 
întîlnească pentru a studia în co- 

probleme și să elaboreze recoman
dări cu privire la măsurile de 
preîntîmpinare a unui eventual a- 
tac prin surprindere. Convocarea 
unei astfel de conferințe nu trebuie 
însă să ducă la slăbirea atenției 
Organizației Națiunilor Unite față 
de problema preîntîmpinării unui 
atac prin surprindere.

In continuarea memorandu
mului se arată că guvernul so
vietic este adeptul retragerii 
tuturor trupelor străine de pe 
teritoriile altor state și propu
ne ca prim pas încheierea unui 
acord cu privire la reducerea 
cu o treime sau în altă pro- 
porție, stabilită de comun a- 
cord a forțelor armate ale 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Brita
nii, Franței și celorlalte state 
staționate în prezent pe terito
riul Germaniei, retrăgîndu-se 
contingentele reduse în limitele 
frontierelor naționale.

Guvernul sovietic consideră că 
trebuie să se pună capăt propa
gandei de război și ațîțării vraj
bei între popoare atît prin promul
garea de către state a unor legi 
corespunzătoare, așa cum s-a pro
cedat în Uniunea Sovietică și în 
cîteva alte țări, cît și prin înfăp
tuirea altor măsuri de natură să 
pună capăt propagandei de război. .

GUVERNUL SOVIETIC, SE ‘ 
SPUNE IN MEMORANDUM, = 
ESTE GATA SA DUCA TRATA
TIVE ÎN VEDEREA DEZARMĂ
RII, ATIT IN CADRUL UNEI 
CONFERINȚE LA NIVEL ÎNALT, 
CIT SI IN CADRUL ORGANIZA
ȚIEI ’ NAȚIUNILOR UNITE. Ți- ; 
nînd seama de componența uni
laterală a organului O.N.U. în
sărcinat cu elaborarea măsurilor 
practice de 
nul sovietic 
tru crearea 
manente de 
să includă 
O.N.U., sau a unei comisii cu o 
componență mai îngustă dar cu 
condiția ca cel puțin jumătate din 
membrii ei să fie reprezentanți ai 
țărilor socialiste și neutre.

niul dezarmării, 
asume obligația de a începe 
tratative pentru 
unui acord cu privire ia inter
zicerea totală a armelor ato
mice și cu hidrogen prevăzîn- 
du-se încetarea producției lor 
și scoaterea lor din armamen
tele statelor.

Relevînd că rezultatele confe
rinței experților atomici de la 
Geneva au confirmat punctul de 
vedere al guvernului sovietic că 
stabilirea unui control eficient a- 
supra încetării de către toate sta
tele a experiențelor cu arma a- 
totnică și cu hidrogen, este pe 
deplin posibilă, guvernul sovietic 
subliniază necesitatea încetării 
imediate și generale a experiențe
lor cu armele atomice și cu hi
drogen.

In memorandum se propune 
să se ajungă la un acord prin 
care să se interzică folosirea 
spațiului cosmic în scopuri mun aspecte practice ale acestei 
militare, lichidîndu-se totodată

ternice forțe armate, să-și asu
me obligația de a-și reduce 
bugetele militare cu 10—15 la 
sută și să aloce o parte din 
mijloacele astfel economisite 
pentru acordarea unui larg a- 
jutor economic țărilor slab 
dezvoltate.

GUVERNUL SOVIETIC SE 
PRONUNȚA PENTRU INTER
ZICEREA TOTALA A ARME
LOR ATOMICA ȘI CU HIDRO
GEN, PREVAZINDU-SE INCE- 
TAREA PRODUCȚIEI LOR, 
SCOATEREA ACESTOR ARME 
DIN ARMAMENTELE STATE
LOR ȘI 
TUROR 
STENTE. 
zent însă,

In
că în ciuda eforturilor depuse de 
Uniunea Sovietică și de celelalte 
state iubitoare de pace, cursa 
înarmărilor continuă să se desfă
șoare într-un ritm susținut.

Guvernul sovietic, se arată în 
memorandum, consideră că re
zolvarea radicală a problemei 
dezarmării, reducerea considera
bilă a efectivului forțelor arma
te și a armamentelor și interzi
cerea totală a armelor atomică și 
cu hidrogen, prevăzîndu-se și în
cetarea producției acestor arme, 
scoaterea 
statelor 
stocurilor 
cel mai 
păcii. După cum a mai declarat 
în repetate rînduri, guvernul 
U.R.S.S. este gata să încheie un 
astfel de acord. Ținînd însă 
seama de faptul că guvernele 
S.U.A., Angliei și Franței nu 
sînt dispuse să treacă la acțiuni 
ample în domeniul dezarmării, 
guvernul sovietic consideră ne
cesar ca în scopul înfăptuirii cît 
mai grabnice a unor acțiuni con
crete în domeniul dezarmări; să 
se ajungă la un acord cu privi
re la măsurile parțiale în acest 
domeniu.

In acest scop guvernul so
vietic propune în memorandum 
o reducere considerabilă a for
țelor armate astfel încît for
țele armate ale U.R.S.S. și 
S.U.A. să fie reduse pînă la 
1.700.000 oameni, iar forțele 
armate ale Marii Britanii și 
Franței pînă Ia 650.000 de oa
meni pentru fiecare din ace
ste state.

Guvernul sovietic este de a- 
cord ca reducerea forțelor arma
te ale marilor puteri să se înfăp
tuiască în etape așa cum au pro
pus țările occidentale, dar in- . ........... r_ _____
sistă ca guvernele să-și asume terzicerear armelor atomice și 
obligații clare și bine determi
nate și Ca trecerea de la o etapă 
la alta să nu fie condiționată de 
rezolvarea diferitelor probleme 
politice.

In continuare, în memoran
dum guvernul sovietic propune 
ca un prim pas sa se reducă 
armamentele clasice cu 15 la 
sută și ca S.U.A., U.R.S.S.,
Marea Britanie și Franța, sta
te care dispun de cele mai pu-

lor din armamentele 
și distrugerea tuturor 

existente ar contribui 
mult la consolidarea

LICHIDAREA TU-
STOCURILOR
Intrucît în

, puterile occidenta-

EXI- 
pre-

i

U. R. S. S. propune:
— o reducere considerabilă a forțelor armate ale U.R.S.S

S.U.A., Angliei și Franței,
—- reducerea armamentelor clasice cu 15 la sută și a buge 

telor militare cu 10—15 la sută.
— interzicerea totală a armelor atomice și cu hidrogen,
— interzicerea folosirii spațiu lui cosmic în scopuri

militare și lichidarea bazelor militare de pe teritoriile 
altor țări, . . .

— măsuri eficace de preîntîmpinare a pericolului unui
atac prin surprindere,

— încetarea propagandei de război.

le nu sînt hotărîte să interzică 
total și necondiționat armele nu
cleare, guvernul sovietic consi
deră necesar ca statele să-și asu
me în mod solemn obligația de 
a renunța la folosirea tuturor ti
purilor de arme nucleare, inclu
siv a bombelor de avion, a ra
chetelor cu orice rază de acțiune 
cu focoase atomice și cu hidro
gen, a artileriei atomice etc. ca 
un prim pas îndreptat spre in- 

‘ ' I cu
hidrogen.

Obligația asumată de state 
a renunța la folosirea tuturor 
purilor de arme atomice și cu 
hidrogen trebuie să intre în vi
goare concomitent cu începerea 
reducerii forțelor armate și a 
armamentelor clasice.

Guvernul sovietic consideră 
necesar ca paralel cu înfăptui* 
rea măsurilor parțiale în dome-

S.U.A. continuă să împiedice 
R.P. Chineză să-și ocupe locul 

cuvenit în O.N.U.

de 
ti-

bazele militare de pe teritoriile 
altor țări.

Aplicarea măsurilor de dezar
mare, se spune în memorandum, 
trebuie să fie supusă unui con
trol internațional corespunzător. 
Modul de exercitare și sfera de 
acțiune a controlului precum și 
a inspecției trebuie privite în 
strînsă legătură cu destinderea 
încordării în relațiile internațio
nale și întărirea încrederii în
tre state, în primul rînd între 
marile puteri. Pe măsura reali
zării unei înțelegeri în proble
mele dezarmării, inclusiv a unui 
acord privind reducerea substan
țială a forțelor armate, arma
mentelor și interzicerea deplină 
a armelor nucleare prevăzîndu- 
se încetarea producției acestora, 
scoaterea lor din armamentele 
statelor și lichidarea stocurilor 
existente, vor dispare piedicile în 
extinderea controlului și inspec
ției. In ceea ce-1 privește, în eta
pe corespunzătoare, guvernul so
vietic va privi în mod favorabil 
această extindere a controlului și 
inspecției.

Acordînd o mare importanță 
realizării unui acord cu privire 
la măsurile de preîntîmpinare a 
pericolului unu; atac prin sur
prindere al unui stat împotriva 
altuia, guvernul sovietic propu
ne să se ajungă la un acord 
cu privire la stabilirea de po-

dezarmare, gu ver
se pronunță pen- 
unei comisii per- 

dezarmare care 
toți membrii

fieR. P. Chineze la O.N.U. să nu 
examinată la actuala sesiune.

în sprijinul politicii S.U.A. 
luat cuvîntul reprezentanții An
gliei, Australiei și Ecuadorului, 
precum și ciankaișistul.

Reprezentantul Greciei a decla
rat că se va abține de la vot.

Propunerea Indiei de a se in
clude pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U. problema re
prezentării R.P. Chineze la O.N.U. 
a fost susținută cu tărie de dele
gatul R. P. Romine. Ea a fost 
sprijinită de asemenea de delega
ții Indoneziei, Cehoslovaciei, Ne
palului și Ceilonului.

Luînd cuvîntul Valerian Zorin, 
reprezentantul U.R.S.S., a declarat 
că delegația sovietică sprijină pe 
deplin propunerea indiană, și a 
subliniat absurditatea faptului că 
un sfert din populația globului să 
fie lipsită de posibilitatea de a 
participa la lucrările O.N.U.

Trecîndu-se la vot, comitetul 
general al Adunării Generale a 
adoptat cu 12 voturi pentru, 7 
contra și 2 abțineri recomandarea 
de a nu se discuta la actuala se
siune a Adunării problema repre
zentării Chinei la O.N.U. Conform 
procedurii, această problemă va 
îi din nou examinată cu prilejul 
aprobării ordinei de zi la ședința 
plenară a Adunării Generale.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
în ședința din dimineața zilei de 
19 septembrie a Comitetului gene
ral a lost examinată problema in
cluderii pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a punctului privi
tor la reprezentarea Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.

Primul a luat cuvîntul Krishna 
Menon, șeful delegației Indiei, in
vitat să participe la examinarea 
acestei probleme, care a fost in
clusă pe ordinea de zi preliminară 
la propunerea Indiei.

Menon a subliniat însemnătatea 
deosebită pe care o prezintă pro
blema reprezentării Chinei pentru 
însăși existența O.N.U. ca organi
zație cu adevărat internațională. 
Subliniind că S.U.A. sînt acelea 
care se opun cel mai mult exa
minării acestei probleme, repre
zentantul Indiei a arătat că a- 
ceastă politică este cu totul ne- 
realistă îndeosebi acum, cînd 
S.U.A. duc la Varșovia tratative 
cu R.P. Chineză.

Delegatul Indiei a amintit că 
Republica Populară Chineză este 
recunoscută de state, a că
ror populație împreună cu popu
lația R.P. Chineză reprezintă 60 
la sută din întreaga omenire. A- 
dunarea Generală, a întrebat el, 
poate oare să ignoreze o cerere 
sprijinită de multe milioane de 
oameni, poate ea oare să declare 
că nu o interesează o problemă 
de care este interesată majoritatea 
omenirii ? Refuzînd să admitem la 
O.N.U. pe reprezentanții adevăra
tului guvern al Chinei, a declarat 
Menon, ne vom acoperi de rușine 
noi înșine — Organizația Națiuni
lor Unite.

A luat apoi cuvîntul Lodge, re
prezentantul S.U.A. Delegația Sta
telor Unite a recurs și de data a- 
ceasta la vechea sa manevră pro- 
punînd în proiectul ei de rezolu
ție ca problema reprezentării

au

Unificarea Germaniei—
problemă a germanilor

Nota guvernului sovietic
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

La 18 septembrie Zaharov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a remis ambasadorului 
R.D.G. la Moscova Konig, o notă 
a guvernului sovietic adresată gu
vernului R.D.G. Guvernul sovie
tic, se spune în notă, împărtășeș
te pe deplin părerea guvernului 
R.D.G. asupra necesității pregăti
rii și încheierii cît mai grabnice 
cu Germania a unui tratat de 
pace.

încheierea unui tratat de pace 
cu Germania, se spune în notă, 
ar reglementa defintiv relațiile ei 
cu țările membre ale coaliției an
tihitleriste și ar pune capăt ten
tativelor aventuriste de a atrage 
partea de vest a Germaniei la 
preparativele în vederea unui răz
boi atomic. încheierea tratatului 
de pace cu Germania ar grăbi de 
asemenea soluționarea sarcinii

principale a poporului german — 
unificarea țării.

Tot la 18 septembrie guvernul 
sovietic a adresat S.U.A., Angliei, 
Franței și R.F.G. note în proble
ma tratatului de pace cu Germa
nia. .Notele adresate S.U.A., An
gliei și Franței au un conținut 
identic.

In nota adresată guvernului a- 
merican guvernul sovietic arată 
că el este de acord cu propunerea 
guvernului R.D.G.

In nota guvernului sovietic a- 
dresată guvernului R.F.G. se arată 
că dacă nici de data aceasta posi
bilitățile existente în urma inițiati
vei guvernului R.D.G. nu vor fi fo
losite pentru a se trece în sfîrșit la 
reglementarea practică a proble
mei germane este cert că aceasta 
ar aduce prejudicii ireparabile in
tereselor poporului german.

Cea de-a treia zi a campiona
telor mondiale de haltere a fost 
marcată de un nou succes al 
sportivilor sovietici, repurtat de 
Vladimir Bușuev, la categoria 
ușoară, cu performanța de 390 kg. 
(nou record mondial). Italianul 
De Genova a ocupat locul doi 
cu rezultatul de 362,500 kg., iar 
locul 3 a revenit iranianului Tam-

0 noua inifiativa
constructiva la

sovietică
0.N.II.

Elegant restaurant, 
Așa s-ar părea. Numai 
presupusul restaurant 
fotografia noastră, nu 
altceva decît noua cantină 
— de 300 de locuri — a 
muncitorilor uzinei „Carbo- 
chim“ din Cluj.

Foto: I. M1CLEA
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Școala Tehnica de Metro.ogie din București, str. Luterană 12, 
raionul Gh. Gheorghiu Dej, telefon 15.59.90 aduce la cunoș
tința celor interesați că pentru anul școlar 195S/59 se fac în
scrieri de candidați absolvenți a 10 clase cu diplomă de matu
ritate.

Durata de școlarizare este de 2 ani. Pentru elevii din alte 
localități se asigură cazare și 
goare.

Examenul de admitere, care 
constă din:

— Matematici (probă scrisă
— Fizică (oral).
înscrierile se fac zilnic între orele 8-14 pînă la data de 25 

sept. Candidații trebuie să prezinte următoarele acte :
— Diploma de maturitate (original).
— Certificat de naștere (copie legalizată).
— Radioscopie pulmonară și analiza sîngelui. (Wasserman).
— Situația materială a părinților sau a susținătorilor legali. 
Informații suplimentare se primesc Ia secretariatul școlii.

NEW YORK 19 (Agerpres). — o influență negativă asupra eco
nomiei statelor, asupra dezvoltă
rii relațiilor comerciale dintre 
state și apasă ca o povară grea 
pe umerii popoarelor.

Totodată micșorarea cheltuie
lilor pentru nevoile militare ar 
permite să se folosească o parte 
din fondurile economisite pentru 
nevoile dezvoltării economice a 
țărilor slab dezvoltate. Aceasta 
ar contribui într-o măsură însem
nată la înfăptuirea de către țări
le slab dezvoltate a unui vast 
program de măsuri în domeniul 
construcției industriale, reorgani
zării agriculturii pe o bază mo
dernă și ridicării nivelului mate
rial și cultural al populației a- 
cestor țări.

înfăptuirea unei măsuri ca 
ducerea cheltuielilor militare 
avea o însemnătate deosebit 
mare în prezent, avînd în vedere 
că deocamdată nu s-a reușit să 
se realizeze un acord cu privire 
la un program mai vast de de
zarmare și că în aceste condiții 
calea cea mai reală pentru rezol
varea problemei dezarmării este 
calea măsurilor parțiale, trepta
te. Prezentînd această propunere, 
guvernul sovietic ia în considera
ție și faptul că examinarea pro
blemei dezarmării a arătat cît se 
poate de evident că legarea pro
blemei reducerii bugetelor mili-

TASS transmite: A. Ă. Gromîko, 
șeful delegației U.R.S.S. la cea 
de-a 13-a sesiune a 
nerale a O.N.U., a 
ședintelui Adunării 
mătoarea scrisoare:

Din însărcinarea guvernului 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, delegația U.R.S.S. solici
tă să se includă pe ordinea de 
zi a celei de-a Î3-a sesiuni a 
Adunării Generale următorul 
punct ca problemă importantă și 
urgentă: CU PRIVIRE LA RE
DUCEREA CU 10-15 LA SUTA 
A BUGETELOR MILITARE ALE

Adunării Ge- 
adresat pre- 

Generale ur.

U.R.S.S., S.U.A., 'MARII BRITA-
Nil Șl FRANȚEI ȘI FOLOSI
REA UNEI PĂRȚI A FONDURI
LOR ECONOMISITE PENTRU 
ACORDAREA DE AJUTOR ȚA-
RILOR SLAB DEZVOLTATE".
In nota explicativă la proiectul 
de rezoluție prezentat în acest 
sens de delegația U.R.S.S. se 
spune printre altele:

Importanța și urgența rezolvă
rii acestei probleme decurg din 
faptul că bugetele militare tot 
mai mari, care sînt o urmare a 
continuării cursei înarmărilor, au

re- 
ar 
de

tare de celelalte probleme ale 
dezarmării îngreunează rezolva
rea ei cît mai grabnică. Pentru 
a ușura realizarea unui acord în 
această problemă, guvernul so
vietic propune ca problema re
ducerii bugetelor militare ale sta
telor să fie examinată ca punct 
de sine stătător al ordinii de zi 
a Adunării Generale, fără a 
condiționa examinarea ei de în
făptuirea altor măsuri în dome-s 
niul dezarmării.

★

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
în ședința sa din după-amiaza zi- 
lei de 19 septembrie, Comitetul 
General a hotărît să recomande 
includerea pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale a O.N.V. a pro
punerii U.R.S.S. de a se reduce cu 
10—15 la sută bugetele militare ale 
Franței, Angliei, Statelor Unite și 
U.R.S.S., aloeînd o parte din eco
nomiile realizate astfel pentru a- 
jutorarea țărilor slab dezvoltate.

Comitetul General a aprobat de 
asemenea, să se înscrie pe ordinea 
de zi a Adunării punctul propus 
de delegația R.S.S. Ucrainene : 
„Cu privire la organizarea unui 
an internațional pentru ocrotirea 
sănătății publice și cercetări} me- 
dicale“.



Să se pună capăt politicii S.U.A. de șantaj
și provocări fată de K. P. Chineză!

MOSCOFA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite textul mesajului 

'adresat la 19 septembrie de A. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al C.R.S.S., președin
telui S.UA., D. Eisenhower:

Domnule președinte,
Primind scrisoarea dv. din 12 

septembrie- și sfudiind-o am fost 
mihnit de faptul că dv., după cit 
mi se pare, nu ați înțeles esența 
mesajului pe care vi'- l-am adre
sat. Sensul acestui mesaj era de 
a scoate în evidență întreaga pri
mejdie care amenință omenirea 
dacă Statele Unite ale Americii 
nu vor renunța la politica lor a- 
gresivă, care creeaza în perma
nență focare de conflicte grave 
cînd într-o regiune a globului pă- 
mîntesc, cînd in alta și care a dus 
la crearea în prezent a unei situa
ții extrem de încordate în Extre
mul Orient.

Recunoscind în răspunsul dv. 
-că.în regiunea insulei Taivan s-a 
creat o situație periculoasa, în
cercați în același timp sa absol
viți guvernul Ș.U.A. de răspunde
rea pentru încordarea care ame
nință cauza păcii. in această re
giune. Pentru a justifica acțiunile 
agresive ale S.U.A., în mesajul 
dv. se denaturează cu totul situa
ția reală a faptelor, se înfăți
șează un tablou care nu are nimic 
comun cu realitatea.

Oricine apreciază în mod lucid 
situația creată, bazîndu-se pe 
fapte reale, trebuie să recunoască 
că SINGURA Șl ADEVĂRATA 
SURSA A ÎNCORDĂRII DIN A- 
CEASTA PARTE A LUMII ESTE 
FAPTUL CA S.U.A. AU ACAPA
RAT TAIVANUL ȘI O SERIE 
DE ALTE INSULE, STRĂVECHI 
TERITORII CHINEZE - CA
MENȚIN ACOLO, SUB PROTEC- Chineză.

Acțiunile S.U.A. creează o primejdie gravă 
Extremul Orient

Mesajul adresat de
ȚIA TUNURILOR, CLICA CIAN- 
KAIȘISTA IZGONITA DE PO
PORUL CHINEZ, CA ÎN
CURAJEAZĂ ATACURILE SI 
PROVOCĂRILE ACESTEIA ÎM
POTRIVA CHINEI POPULARE. 
Evenimentele din ultimul timp 
constituie tocmai una din mani
festările acestei orientări agresive 
generale a S.U.A. în politica față 
de China.

Provoacă uimire observația dv. 
că adresîndu-vă mesajul meu nu 
am adresat o scrisoare, cum spu
neți dv., liderilor comuniști ai Chi
nei, față de care, ca și față de Re
publica Populară Chineză, ați a- 
doptat în mesajul dv. un ton dis
prețuitor și dușmănos. In primul 
rind, domnule președinte, aș dori 
să vă spun următoarele în această 
ordine de idei.

In întreaga istorie a Chinei 
nici un partid și conducătorii lui, 
nici un guvern nu s-au bucurat de 
asemenea încredere și • sprijin ne
țărmurit al întregului popor chinez 
cum se bucură marele Partid Co
munist Chinez și conducătorii săi, 
precum și guvernul Republicii 
Populare Chineze. Da, într-adevăr, 
conducătorii partidului comunist 
sînt conducători recunoscuți ai po
porului chinez și în prezent ei 
sînt nu numai în fruntea Partidu
lui Comunist Chinez, dar și în 
fruntea întregului popor chinez, 
în fruntea noului stat democrat- 
popular — Republica Populară

pentru pacea în
Am adresat mesajul în legătură 

cu evenimentele din regiunea Tai
vanului, președintelui S.U.A. și nu 
guvernului R. P. Chineze pur și 
simplu din cauză că nu China se 
amestecă în treburile interne ale 
Statelor Unite ale Americii, ci 
S.U.A., încâlcind toate normele de 
comportare ale țărilor civilizate, 
s-au amestecat în mod grosolan in 
treburile Chinei și încearcă prin 
forța armelor să introducă in casă 
străină rînduielile lor, creind prin 
aceasta o primejdie gravă pentru 
pacea în Extremul Orient. Tot
odată, domnule președinte, a ne 
cere, după cum faceți dv., să e- 
xercităm o oarecare influență a- 
supra guvernului R. P. Chineze 
în legătură . cu evenimentele din 
regiunea Taivanului reprezintă de 
fapt o încercare de a determina 
Uniunea Sovietică să se ameste
ce în treburile interne ale Chinei. 
UNIUNEA SOVIETICA NU VA 
FI NICIODATĂ PĂRTAȘA LA O 
ASEMENEA ACȚIUNE NEDEM
NA, DEOARECE ACEST LUCRU 
AR FI IN FLAGRANTĂ CON
TRADICȚIE CU POLITICA El 
FERMĂ DE PACE, AR FI IN
COMPATIBIL CU RELAȚIILE 
DE PRIETENIE INDESTRUCTI
BILA Sl COLABORARE FRĂ
ȚEASCA, CARE UNESC POPOA
RELE SOVIETIC ȘI CHINEZ.

Așa cum ați considerat necesar 
să remarcați în scrisoarea dv., 
am fost recent la Pekin și am a- 
vut prilejul să am un schimb de 
vederi cu conducătorii guvernului 
Republicii Populare Chineze, asu
pra tuturor problemelor care in
teresează Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză. Pot 
să vă spun direct și sincer că în 
timpul convorbirilor noastre de la 
Pekin a fost confirmată din nou 
unitatea deplină dintre U.R.S.S. și 
R. P. Chineză într-o chestiune e- 
sențială — necesitatea de a duce 
lupta și pe viitor cu toată ho
tărîrea împotriva forțelor agresi
ve și de a sprijini forțele care a- 
pără pacea în lumea întreagă. 
Poporul chinez dorește foarte 
mult să-și dezvolte economia, să-și 
ridice nivelul de trai, ceea ce este 
posibil numai în pace și securita
te. De aceea îngrijorarea poporu
lui chinez față de situația care 
s-a creat în regiunea insulei Tai- 
yan, este lesne de înțeles.

Dacă pe insula Taivan stă cui
bărit de mai mulți ani un gene
ral alungat de poporul chinez, care 
nu s-a supus guvernului legal al 
Chinei și care a acaparat cîteva 
insule de coastă aflate la o distan
ță de cîțiva kilometri de marile 
centre ale provinciilor de litoral 
ale Chinei, această situație into
lerabilă a fost posibilă numai 
pentru că guvernul S.U.A., inter
venind în treburile interne ale 
Chinei, a luat sub protecția arma
tă clica trădătoare a lui Cian 
Kai-și.

Cine poate nega că fără spri
jinul Statdlor Unite de mult nu 
ar mai fi existat nici clica cian- 
kaișistă, nici așa-numita proble
mă a Taivanului, că fără inter
venția S.U.A. popoarele din toa
tă această regiune ar fi trăit de 
mult în pace și liniște. ORICUI 
II ESTE LIMPEDE CA STATE
LE UNITE AU ACAPARAT IN 
MOD ILEGAL ACESTE INSULE, 
PENTRU CĂ MENȚINEREA CLI
CII LUI CIAN KAI-ȘI IN TAI. 
VAN LE DA POSIBILITATE SA 
MENȚINĂ FORȚELE LOR AR
MATE IN ACEASTA REGIUNE 
Șl SĂ AMENINȚE REPUBLICA 
POPULARA CHINEZA CU 
RĂZBOI. NUMAI UN VINZA- 
TOR DE PATRIE ȘI TRĂDĂ
TOR AL POPORULUI SAU, 
CUM ESTE CIAN KAI-ȘI A 
PUTUT SĂ PERMITĂ UNEI 
PUTERI STRĂINE — STATE
LOR UNITE ALE AMERICII — 
SA-ȘI CONCENTREZE FORȚE
LE ARMATE ÎMPOTRIVA CHI
NEI, ÎMPOTRIVA POPORULUI 
CHINEZ.

Dv. încercați să dovediți un

lucru imposibil de dovedit și a- 
nume că guvernul S.U.A. ar avea 
vreun drept moral și juridic 
să-și mențină forțele armate în 
regiunea Taivanului. Fiecare este 
liber să interpreteze faptele așa 
cum îi îngăduie propria sa mo
rală. Dar de fapte nu te poți as
cunde. Ele vorbesc de la sine. 
Și ele arată că guvernul S.U.A. 
a acaparat cu forța și caută să-și 
mențină controlul asupra unor 
insule situate la o depărtare de 
10.000 km. de continentul american 
și care aparțin poporului chinez. 
AVai mult decît atît, dv. do
riți ca China să renunțe la acest 
teritoriu al ei și să se împace cu 
faptul că el se află în mîini 
străine și servește drept bază 
pentru extinderea agresiunii îm
potriva Republicii Populare Chi
neze și celorlalte state iubitoare 
de pace din Asia.

Dar nu este oare evident fap
tul și nu arată oare întreaga 
experiență a luptei popoarelor 
pentru eliberare națională și in
dependență că o mare putere 
mondială cum este Republica 
Populară Chineză nu va accepta 
niciodată ca o parte a teritoriu
lui ei să-i fie răpită și cu atît 
mai mult nu va accepta ca pe a- 
ceste teritorii să aibă loc con
centrarea de forțe armate străine 
în scopul unei agresiuni 
va ei.

După cum reiese din 
rea dv., guvernul S.U.A. 
că să obțină tocmai perpetuarea 
acestei situații. Altminteri, ce
sens pot avea cuvintele dv., că
nu am adresat conducătorilor 
R.P. Chineze o scrisoare în care 
să-i „îndemn la moderație". 
Dacă am fi de acord cu punctul 
dv. de vedere, am contribui în 
fond la pregătirea unui război 
împotriva Chinei — marea noa
stră prietenă și aliată. Ar fi su
ficient să admitem măcar și o 
singură clipă această presupune
re și devine evident cît este ea 
de absurdă. Cum puteți, să vă 
așteptați domnule președinte, ca 
noi să contribuim la adormirea 
vigilenței prietenilor noștri chi
nezi și să sprijinim forțele agre
sive să pregătească un atac îm
potriva R.P. Chineze și prin a- 
ceasta să contribuim la pregăti
rea unui atac împotriva Uniunii 
Sovietice. In zadar așteptați de 
la noi acest lucru.

In scrisoarea dv. declarați că 
insula Taivan și insulele de coa
stă nu s-au aflat niciodată sub 
controlul Chinei comuniste. Pro
babil că se afirmă aceasta pen
tru a justifica încercarea de a 
smulge aceste teritorii Republicii 
Populare Chineze. Or, în declara
ția de la Cairo din 1943, Statele 
Unite ale Americii au recunoscut 
în mod solemn faptul 
teritorii aparțin Chinei, 
cru a fost confirmat și 
rația de la Potsdam 
care a fost semnată de 
de alte cîteva mari state. Aceste 
declarații au fost semnate de 
predecesorii dv., la postul de 
președinte — F. Roosevelt și H. 
Truman. Dar au încetat oare a- 
ceste teritorii să mai fie chineze 
după ce în China, ca rezultat al 
victoriei revoluției populare a 
fost instaurat un guvern care 
oglindește voința întregului po
por chinez și care se călăuzește 
după ideile comunismului? Cîtuși 
de puțin. A nega aceasta în
seamnă a te amesteca în trebu
rile interne ale altor popoare, 
înseamnă a-ți asuma funcția de 
jandarm.

Declarația dv. dovedește 
că, din nefericire, guvernul 
S.U.A. nu intenționează să 
renunțe la amestecul în tre
burile interne ale Chinei, la 
politica agresivă față de Re
publica Populară 
Dar aceasta este 
foarte periculoasă 
plică primejdia 
unui conflict armat în

împotri-

scrisoa- 
încear-

că aceste 
Acest lu- 
în decla- 
din 1945 
S.U.A. și

Chineză, 
o politică 

care im- 
izbucnirii 

Ex-

N. S. Hrușciov lui D. Eisenhower

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al 

' Partidului Muncitoresc Romîn

tremul Orient și în alte 
regiuni. Dacă în politica sa 
Anglia ar porni de la o 
asemenea concepție, ea ar 
avea dreptul de pildă, dacă 
ar fi în stare, să înceapă un 
război împotriva S.U.A. doar 
pe temeiul că Statele Unite 
nu au existat înainte, iar ac
tualul lor teritoriu a fost o 
colonie a imperiului britanic.

Totodată, a opune Taivanul și 
insulele de coastă întregii Chi
ne, așa cum se face în scrisoa
rea dv., reprezintă o încercare 
fățișă de a crea „două Chine". 
Aceste încercări care urmăresc

In Ckna există un 
guvernul R.

China există un singur gu- 
— guvernul Republicii Popu- 
Chineze. A nu vedea aceasta

dezmembrarea teritoriului chinez 
sînt respinse cu hotărire de po
porul și de guvernul Republicii 
Populare 
toți acei 
suverane 
gritatea
Pînă acum dv. domnule președin
te, ați pornit probabil de la pre- 
miza că Cian Kai-și reprezintă 
ceva în China, în fond însă pen
tru cele 600.000.000 de chinezi 
el nu este decît o umbră odioasă 
a trecutului și ei vor ca această 
umbră să dispară cît mai repede 
posibil și pentru întotdeauna.

singur guvern — 
P. chineze

Chineze precum și de 
care respectă drepturile 
ale popoarelor și inie- 

teritorială a statelor.

din
va

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale < 

Republicii Populare Romîne
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

București
In numele întregului popor coreean și al nostru 

personal, vă trimitem dv. și în persoana dv. în
tregului popor frate romîn, sincere mulțumiri pen-: 
tru călduroasele dv felicitări și urări, trimise cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

Republicii Populare Romine
a

, BOIULUI" NU POATE AVEA 
SUCCES. Spre deosebire de pe
rioada cînd Hitler a dezlănțuit 
războiul mondial, forțele păcii 
s-au întărit în prezent nemăsu
rat de mult, și ceea ce este deo
sebit de important, raportul de 
forțe pe arena internațională s-a 
schimbat fundamental în favoarea 
lor. Istoria va condamna cu as
prime pe acei oameni de stat care, 
neținînd seama de bunul simț și 
de interesele popoarelor întregii 
lumi, vor încerca să pășească pe 
drumul aventurilor militare.

Este îndeobște cunoscut că gu
vernul R. P. Chineze a manifestat 
în repetate rinduri inițiativă și a 
făcut propuneri îndreptate spre 
slăbirea încordării în Extremul O- 
rient, spre reglementarea pașnică 
a problemelor internaționale liti
gioase în această regiune. In ciu
da afirmației din mesajul dvs., în 
cursul tratativelor de la Geneva 
dintre R. P. Chineză și S.U.A. la 
nivelul ambasadorilor, reprezen
tanții Chinei au propus în repe
tate rînduri ca ambele părți, pe 
baza 
proce 
tații 
cului 
clare 
tigiile dintre R. P. Chineză 
S.U.A. în regiunea Taivanului 
calea tratativelor pașnice și să 
recurgă la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța, tratativele 
chino-americane de la Geneva nu 
au dat rezultate pozitive numai 
pentru că S.U.A- au refuzat să 
se situeze pe o asemenea poziție 
și ulterior au întrerupt în mod 
unilateral tratativele.

In mesajul dvs., domnule pre
ședinte, declarați că salutați re
luarea tratativelor dintre S.U.A. 
și Republica Populară Chineză. 
Noi, de asemenea, salutăm iniția
tiva R. P. Chineze și sîntem bucu
roși că eforturile guvernului R. P. 
Chineze în această direcție, au 
găsit ecou la guvernul Statelor 
Unite.

Am dori să sperăm că la ace
ste tratative S.U.A. vor adopta, în 
sfîrșit, o poziție înțeleaptă, rea
listă. Caracterul înțelept și realist 
al acestei poziții nu-și poate găsi 
expresie decît dacă guvernul 
S.U.A. va aborda situația creată 
ținînd seama de schimbările isto
rice care s-au petrecut în China, 
va înceta să sprijine clica lui 
Cian Kai-și și va trage concluzia 
necesară din faptul că Republica 
Populară Chineză este China, că 
guvernul ei reprezintă statul chi
nez, întregul popor chinez. Dacă 
există dorința de a abandona o- 
rientarea spre pregătirea războiu
lui și de a lua drept călăuză 
ideile coexistenței pașnice, atunci 
chestiunea esențială este recunoa
șterea guvernului Republicii Popu
lare Chineze. Un astfel de pas din 
partea guvernului S.U.A. ar în
sănătoși imediat situația interna
țională și ar fi salutat pretutin
deni ca o contribuție extrem de 
valoroasă la 
păcii.

Rezolvarea 
naționale de 
rării pașnice 
nea necesitatea de a se pune ca
păt politicii obstrucționiste în 
Organizația Națiunilor Unite și 
de a nu ridica piedici în calea 
reglementării problemei restabili
rii drepturilor R.P. Chineze în 
O.N.U. care nu mai poate suferi 
amînare. Acest lucru ar fi fără 
îndoială primit cu satisfacție de 
toate statele membre al O.N.U. 
întrucît fără Republica Populară 
Chineză, Organizația Națiunilor 
Unite nu poate fi un organ in
ternațional activ care să menți
nă pacea și securitatea interna
țională, după cum cere Carta 
O.N.U.

ODATĂ PENTRU TOTDEAU
NA TREBUIE SA SE PUNĂ 
CAPĂT AMESTECULUI IN 
TREBURILE INTERNE ALE 
CHINEI. FLOTA MILITARĂ A- 
MERICANA TREBUIE RECHE
MATA DIN STRIMTOAREA 
TAIVAN, IAR SOLDAȚII AME- 
RICANI SA PĂRĂSEASCĂ TAI
VANUL ȘI SA PLECE ACASĂ. 
FĂRĂ ACEASTA NU POATE 
EXISTA O PACE TRAINICA 
IN EXTREMUL ORIENT. DACA 
S.U.A. NU VOR FACE ACEST 
LUCRU, CHINEI POPULARE 
NU-I RAMINE ALTA CALE 
DECIT SA ALUNGE FORȚELE 
ARMATEI OSTILE DE PE PRO
PRIUL EI TERITORIU PE CA
RE SE CREEAZA UN CAP DE 
POD IN VEDEREA AGRESIU
NII ÎMPOTRIVA REPUBLICII 
POPULARE CHINEZE. SINTEM 
CU TOTUL ALĂTURI DE GU
VERNUL CHINEZ, 
PORUL CHINEZ. AM 
NIT ȘI VOM SPRIJINI 
TICA LOR.

Dacă guvernul S.U.A. 
ge însă pe calea 
drepturilor suverane ale marelui 
popor chinez și își va întemeia 
politica față de China pe prin
cipiile coexistenței pașnice, acest 
lucru fără îndoială nu numai că 
va permite să fie lichidată ac
tuala încordare în regiunea Tai
vanului, ci va crea și condițiile 
necesare pentru consolidarea pă
cii în Extremul Orient și în lu
mea întreagă.

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne
București

Comitetul Central al Partidului Comunist Bul
gar, Prezidiul Adunării Populare și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, vă ex
primă dumneavoastră și poporului romîn frate, 
adînci mulțumiri pentru călduroasele felicitări și 
cele mai bune urări trimise cu prilejul celei de-a 
14-a aniversări a eliberării Bulgariei.

Ne bucurăm că poporul romîn vecin urmărește 
cu simpatie și bucurie realizările în construcția so
cialistă a patriei noastre.

In această zi măreață pentru noi, ne-am expri
mat din nou hotărîrea noastră nestrămutată de a 
merge cu curaj și neabătut pe calea socialismului, 
în colaborare frățească cu popoarele prietene ale 
familiei socialiste, în frunte cu Uniunea 
de a consolida unitatea ideologică a 
comuniste și muncitorești frățești, de 
neîntinat steagul marxism-leninismului,
de atentatele revizionismului contemporan.

Să se întărească și să înflorească prietenia fră
țească romîno-bulgară, spre binele popoarelor noa
stre, pentru pace în lumea întreagă.

KIM IR-SEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea și Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene
ȚOI EN GHEN

Președintele Prezidiului Adunării Populare Supremei 
a Republicii Populare Democrate Coreene

LA CAIRO
Sovietică, 
partidelor 
a păstra 

apărîndu-1

A fost format guvernul 
provizoriu al Republicii 

Algeria
dicție cu interesele popoarelor 
aceste țări și cînd China își 
ocupa locul ei legitim în organi
zațiile internaționale.

Dv. știți desigur prea bine că 
chiar aceste țări care nu îndrăz
nesc să recunoască R.P. Chineză 
de teamă să nu provoace nemul
țumirea S.U.A., sint serios îngrijo
rate de urmările posibile ale actu
alei politici a Statelor Unite față 
de Republica Populară Chineză. 
Acest lucru este tiresc, căci AME
NINȚĂRILE OAMENILOR DE 
STAT DIN S.U.A. LA ADRESA 
REPUBLICII POPULARE CHI
NEZE, PRECUM SI CONCEN
TRAREA DE FORȚE ARMATE 
AMERICANE SI CELELALTE 
PREGĂTIRI MILITARE ALE 
S.U.A. IN REGIUNEA TA1VANU- 
LUI CREEAZĂ INTR-ADEVĂR 
PERICOLUL IZBUCNIRII UNUI 
CONFLICT MILITAR, CU TOATE 
URMĂRILE PRIMEJDIOASE CA
RE DECURG DE ACI. IN CEEA 
CE PRIVEȘTE ȘANTAJUL SI A- 
MEN1NȚARILE ' LA ADRESA 
CHINEI POPULARE, TREBUIE 
SA SPUNEM CA ELE NU SI-AU 
ATINS SI NU-SI POT ATINGE 
SCOPUL.

După cum am mai arătat în me
sajul precedent, unii conducători 
militari americani încearcă chiar 
să amenințe China cu arma ato
mică. Presa relatează că în Tai- 
van sînt aduse unități ale forțe
lor aeriene militare americane, do
tate cu arma nucleară, precum și 
diferite tipuri de rachete și proiec
tile teleghidate, îndeosebi de tip 
„Nike-Herkules", se construiesc 
rampe pentru lansarea lor etc. Fi
rește ca aceste acțiuni ale guver
nului S.U.A. nu pot să ducă la 
micșorarea încordării în această 
regiune, la destinderea situației și 
la crearea condițiilor pentru întă
rirea încrederii. Dimpotrivă, aceste 
acțiuni urmăresc agravarea situa
ției și intensifică pericolul dezlăn
țuirii unui război în care se vor 
folosi cele mai distrugătoare tipuri 
de arme moderne.

Trebuie să vă spun cu toată 
sinceritatea,, domnule președinte, că 
ȘANTAJUL ATOMIC ÎMPOTRI
VA R.P. CHINEZE NU NE VA 
INTIMIDA NICI PE NOI, 
REPUBLICA POPULARA 
NEZA. CEI CARE URZESC 
NURI DE ATAC ATOMIC 
POTRIVA R. P. CHINEZE, 
AR TREBUI SA UITE CA
NUMAI S.U.A., CI SI CEALALTA 
PARTE DISPUNE DE ARME A- 
TOMICE SI CU HIDROGEN, 
PRECUM SI DE MIJLOACELE 
CORESPUNZĂTOARE DE TRAN
SPORTARE A LOR SI DACA 
ÎMPOTRIVA R.P. CHINEZE SE 
VA EFECTUA UN ASTFEL DE 
ATAC, AGRESORUL VA PRIMI 
IMEDIAT RIPOSTA CUVENITA 
CU ACELEAȘI MIJLOACE.

Războiul împotriva Chinei, sub 
pretextul apărării așa-numitelor 
interese ale securității S.U.A. sau 
sub alt pretext tot atît de artifi
cial nu va aduce nimic Statelor 
Unite.

In 
vern 
lare 
înseamnă a fundamenta propriile 
acțiuni pe iluzii care, bineînțeles, 
nu pot constitui o bază pentru 
politica externă a vreunui stat.

Lipsită de temei este și referi
rea pe care o faceți în scrisoarea 
dvs că forțele armate ale S.U.A. 
acționează în regiunea Taivanului 
pentru a înfăptui obligațiile con
tractuale ale S.U.A. față de un 
pumn de trădători ai poporului 
chinez în frunte cu Cian Kai-și. 
Nu mai vorbesc de faptul că a- 
cest mănunchi de oameni, pe care 
încă în 1949, Acheson, pe atunci 
secretar de stat al S.U.A., i-a ca
racterizat ca oameni care sînt 
descompuși din punct de vedere 
moral și care au pierdut încrede
rea poporului lor, nu mai repre
zintă de mult pe nimeni în afa
ră de ei înșiși In prezent, Cian 
Kai-și nu poate acționa ca repre
zentant al Chinei cu mai mult te
mei, decit, de pildă, Kerenski ca 
reprezentant al poporului sovietic. 
Iar dacă ne ghidăm după logica 
scrisorii dv., reiese că atîta timp 
cît trăiește Kerenski, care este în
treținut undeva în S.U.A. și cu 
care dv. ați putea, de asemenea, 
încheia un tratat în calitatea sa de 
șef al guvernului provizoriu care 
a existat pe vremuri în Rusia, 
Statele Unite, sprijinindu-se pe 
acest tratat așa cum se sprijină 
în prezent pe tratatul cu Cian 
Kai-și, ar putea începe un război 
împotriva Uniunii Sovietice. Oare 
acest exemplu nu arată cît de ab
surde sînt referirile la obligațiile 
contractuale de tipul acelora pe 
care le au S.U.A. cu Cian Kai-și. 
Asemenea tratate sînt scornite și 
fabricate exclusiv pentru camufla
rea unor țeluri agresive.

Dv. afirmați în scrisoare
Cian Kai-și, întreținut de guver
nul S.U.A., este recunoscut de 
majoritatea statelor. Nu m-aș în
cumeta, domnule președinte, să 
mă ocup de o asemenea aritme
tică, căci ea poate duce la serioa
se greșeli de calcul. Trebuie to
tuși să relev că în prezent Repu
blica Populară Chineză este re
cunoscută de peste 30 de state a 
căror populație reprezintă peste un 
miliard de oameni. In ceea ce pri
vește recunoașterea de către o se
rie de guverne a clicii lui Cian 
Kai-și, chiar dv. știți bine cîte 
eforturi au depus și depun Sta
tele Unite ca să mențină această 
recunoaștere. Acest lucru îl știe 
bine și secretarul dv. de Stat, 
domnul Dulles. Nu voi dezvălui un 
secret dacă voi spune că această 
recunoaștere constituie o povară 
pentru țările care mențin relații 
cu ciankaișiștii și că ea nu va 
dăinui multă vreme. Nu încape 
îndoială că majoritatea statelor 
care mențin, sub presiunea S.U.A., 
relații diplomatice cu Cian Kai-și, 
se vor bucura atunci cînd se va 
pune capăt în sfîrșit, unei situații 
care contravine vădit bunului 
simț și este în flagrantă contra-

Un atac împotriva R. P. Chineze este un atac 
asupra U.R.S.S.

că

NICI 
CHI- 
PLA-

IM- 
NU 
NU

principiilor respectării reci- 
a suveranității și integri- 

teritoriale și ale neameste- 
în treburile interne să de- 
că sînt gata să rezolve li- 

Și 
pe 
nu 
la

cauza menținerii

problemelor inter- 
pe poziția colabo- 
dictează de aseme-

TODOR J1VKOV 
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Bulgar

GHEORGHI DAMIANOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

ANTON IUGOV 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

VAeNFOQMÂM
CAP CANAVERAL 19 (Ager- 

preș). — Agenția France Presse 
anunță că o rachetă balistică in
tercontinentală de tip „Atlas" a 
explodat joi, la 90 de secunde 
după lansarea ei de la Cap Cana
veral.

NEW 
brie pe 
„ Yucca 
a fost 
din noua serie de experiențe pe 
care le efectuează Statele Unite 
cu arma nucleară. Potrivit relată, 
rilor presei, comisia S.U.A. pen
tru energia atomică intenționea
ză să efectueze în această 
litate 10 explozii cu arma 
cleară.

NICOSIA. — In cadrul 
ciocniri care a avut loc pe

YORK. — La 19 septem. 
poligonul experimental 

Flat" din statul Nevada 
efectuată prima explozie

PEKIN. — La 18 septembrie a 
fost deschis pentru trafic cel mai 
înalt pod din lume situat la a- 
proape 5000 metri înălțime, de-a 
lungul șoselei care leagă Ching- 
haa cu Tibetul.

PARIS. — La 19 
fost confiscate l.a 
mental] descărcării 
tirajele complecte 
„Information" și

looa-
nu.

unei 
. _ stră

zile Nicosiei, a fost rănit cu focuri 
de revolver viceconsulul american 
Wentworth.

A DEZLANȚUI UN RĂZBOI 
ÎMPOTRIVA CHINEI POPU
LARE INSEAMNA A TRIMITE 
LA O MOARTE SIGURA PE 
FIII POPORULUI AMERICAN 
ȘI A APRINDE INCENDIUL 
UNUI RĂZBOI MONDIAL. A- 
CEASTA REPREZINTĂ O GREA 
RĂSPUNDERE IN FAȚA OME
NIRII, IN FAȚA ISTORIEI. 
RĂSPUNDEREA PENTRU 
CEASTA, DOMNULE 
DINTE, VA REVENI 
PERSONAL.

Este oare necesar să 
în mod deosebit că

A- 
PREȘE- 
ȘI DV.

subliniez 
popoarele 

întregii lumi și, sînt convins de 
aceasta, și poporul american ar 
condamna în unanimitate un ase
menea pas al guvernului S.U.A.

Am mai avut prilejul să 
vă declar și consider necesar 
să subliniez încă o dată că 
un atac asupra Republicii 
Populare Chineze reprezintă 
și un atac asupra Uniunii 
Sovietice. Cu marea prietenă, 
aliată și vecină a țării noa
stre — China Populară — 
am încheiat un tratat de 
prietenie, alianță și ajutor 
reciproc care corespunde in
tereselor fundamentale ale 
popoarelor sovietic și chinez, 
intereselor păcii și nimeni nu 
trebuie să se îndoiască: noi 
vom îndeplini întrutotul o- 
bligațiile asumate.

De aceea aș dori să 
sez din nou apelul 
nina atmosfera, 
condiții care să 
omenirea însetată 
reflecta temeinic și de a cîntări 
toate condițiile înainte de a lua

vă adre- 
nu înve- 
nu crea

de a
de a

neliniștească 
de pace, de a

vreo măsură eare ar putea să 
ducă la urmări catastrofale.

Datoria guvernelor și în^ pri
mul rînd a guvernelor țărilor 
noastre este de a face tot ceea 
ce este necesar pentru ca eveni
mentele internaționale să ia o 
astfel de întorsătură încît să 
ducă la întărirea colaborării paș
nice, ca între popoare să se dez
volte comerțul, legăturile econo
mice, relații culturale și pentru 
ca toate rezultatele muncii să 
aibă drept scop ridicarea bunei- 
stărj a popoarelor și asigurarea 
progresului continuu.

După ce ați fost ales președin
te al Statelor Unite ale Americii, 
oamenii de stat sovietici și-au 
pus marj speranțe în dv. Amin- 
tindu-ne de experiența bună a 
colaborării dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite în perioada 
cînd ați fost comandant suprem 
al forțelor armate ale S.U.A., 
Angliei și Franței în războiul 
împotriva fascismului, împotriva 
Germaniei hitleriste, noi am cre
zut că se va reuși înfăptuirea 
acestei colaborări și după război, 
în perioada actuală, în interesul 
menținerii și consolidării păcii. 
Politica pe care dv. ca președin
te o desfășurați în prezent a 
spulberat însă într-o măsură 
considerabilă aceste sentimente 
bune și ne întăresc și mai mult 
convingerea că politica domnului 
Dulles „în pragul războiului" 
nu se separă în esență de nu
mele dv. este legată de el. Acest 
lucru este foarte trist.

IN TIMPURILE NOASTRE PO
LITICA „DE PE POZIȚII DE 
FORȚA", POLITICA DE ECHILI
BRISTICA „IN PRAGUL RAZ-

DE PO- 
SPRIJI- 

POLI-

va mer-
respectării

Cu respect,
N. Hrușciov

Moscova, 19 septembrie 1958.

(Subtitlurile și sublinierile 
aparțin redacției)

CAIRO 19 (Agerpres). — Drapelul verde șl 
alb al revoluției algeriene a fost ridicat în dimi
neața zilei de 19 septembrie deasupra clădirii 
sediului din Cairo a Frontului de Eliberare Na
țională a Algeriei anunțînd constituirea guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria. La ora 11, pri
mul ministru, Ferhat Abbas, a anunțat în mod 
oficial în fața a peste 100 de reprezentanți ai 
presei constituirea guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria și a comunicat lista membrilor gu
vernului. „Guvernul provizoriu al Republicii Alge
ria — a declarat Ferhat Abbas — este răspun
zător în fața Consiliului național al revoluției al
geriene. Acest guvern își începe activitatea din 
ziua de 19 septembrie".

Pe lista guvernului provizoriu 
algerian se află :

Ferhat Abbas : prim-ministru ; 
Kerim Belkasem : prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri șl 
ministru al Apărării; Ahmed Ben 
Bella (care se află în închisoa
re) : vicepreședinte; Abdulah Ben 
Tabal : ministru al Afacerilor In

terne ; Mohammed Amin Debaghi- 
ne t ministru al Afacerilor Exter
ne.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului provizoriu al Republicii 
Algeria a făcut cunoscut repre
zentanților presei din Cairo că 
guvernul său a dat o declarație 
oficială prin care se consideră în 
stare de război cu 
tătorul de cuvînt a 
asemenea că prima 
guvernului va avea
sirea a trei miniștri care se gă
sesc în prezent în Algeria unde 
conduc operațiile militare.

septembrie au 
Alger, în mo
tor din avion, 
ale ziarului 

săptămînalului
„Express". Nu se cunosc încă mo
tivele confiscării acestor două 
binecunoscute Organe de presă.

HANOI. — Recent s-a desfășu
rat la Hanoi, Namdinh și Haifong, 
săptămîna filmului rominesc. Cu 
acest prile;, peste 160.000 persoa
ne au vizionat numai la Hanoi 
filmele rominești „Ciulinii Bără
ganului", „Pe răspunderea mea", 
„Erupția" și altele.

Franța. Pur- 
anunțat de 

reuniune a 
loc după so-

In Franja Acțiuni ale forțelor patriotice
în apărarea instituțiilor republicane
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I
i

♦

I
I

i
♦ ♦*
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Tinerii patrioți francezi fac 
tot ce le stă în putință pentru 
a contribui ca la 28 septem
brie proiectul noii constituții 
reacționare să primească răs
punsul „NU“.

„L’Avantgarde", ziarul tine
retului comunist, este un in
strument prețios în actuala 
luptă dusă de forțele republi
cane. Privirile oricărui trecător 
parizian îi erau atrase miercuri 
seara de grupele de trei-patru 
tineri muncitori și studenți 
care străbăteau marile bulevar
de ale Parisului strigînd lozin
cile publicate în ultimul nu
măr al ziarului lor: „Pentru 
pace în Algeria", „NU consti
tuției antirepublicane !“,

Din ordinul guvernului a 
fost confiscat un număr pre
cedent al ziarului „L’Avant
garde", deoarece acesta conți- 
nea o chemare a lui Maurice 
Thorez, secretar general al 
P. C. Francez, către tineretul 
Franței.

Autoritățile au confiscat, de 
asemenea, și broșurile pentru 
tineret publicate în ajunul re
ferendumului, numai pentru că 
și acestea conțineau cuvin
tele însuflețitoare ale chemării 
lui Maurice Thorez. Totuși, 
„L’Humanită" după ce a tăiat 
frazele considerate de cenzori 
drept „criminale" a publicat a- 
cest text. Ziarul a fost imediat 
larg difuzat printre tinerii din 
toate păturile sociale. Adresîn- 
du-se tinerei generații a Fran
ței, Maurice Thorez le spune 
între altele: „Voi sînteți la 
vîrsta speranțelor legitime. Voi 
vă îndreptați spre cucerirea 
vieții și a fericirii". Apoi el le 
explică cum pot ouceri această 
fericire, cum pot trece peste 
piedicile aflate în calea lor.

De ani de zile, în Franța se 
duce o politică de mizerie și 
război. „Profitorii și responsa
bilii pentru această politică a 
mizeriei și a războiului, scrie 
Maurice Thorez, vor să opîină 
Franței o dictatură personală 
și militară". Instaurarea pu
terii absolute înseamnă agra
varea tuturor nenorocirilor deja 
cunoscute de tineretul francez. 
Cercurile reacționare vor să 
împingă în continuare tinere- a fost lansat 
tul spre aventură, spre extin
derea războiului colonialist. 
Ele pregătesc venirea fascis
mului în Franța. Dar fascismul 
înseamnă distrugerea tuturor 
organizațiilor tineretului mun
citor și democrat, imposibilita
tea de a apăra interesele cele 
mai legitime ale noii generații 
și militarizarea tineretului, așa 
cum a încercat s-o facă guver-

nul de la Vichy. In încheiere, 
Maurice Thorez cheamă tine
retul democratic să voteze 
„NU“, să contribuie prin ac
țiunile sale ca întreaga țară să 
spună „NU“ la 28 septembrie, 
însuflețiți de această chema
re, tinerii patrioți francezi au 
format în numeroase uzine și 
șantiere, printre studenții din 
Paris și în alte orașe largi co
mitete de apărare a Republicii. 
Astfel, la Facultatea de litere 
a fost constituit un comitet 
care cuprinde peste 2.000 de 
profesori și studenți. Acest co
mitet a Și jucat un rol deter
minant în formarea Comitetu
lui național universitar, care 
coordonează activitatea diver
selor comitete (peste 50) din 
toate școlile superioare, licee, 
instituții și laboratoare, și care, 
cu începere din săptămîna a-

Corespondentă 
telefonică

ceasta, a încheiat „Convenția" 
de a spune „NU" noii consti
tuții oferind totodată pentru 
toți partizanii lui „NU" un 
program concret de acțiune. 
Această inițiativă a tineretului 
se încadrează într-o vastă cam
panie comună împotriva aten
tatelor la instituțiile republica
ne din Franța și se dezvoltă 
pe zi ce trece tot mai mult, 
ceea ce explică și faptul că 
De Gaulle a renunțat să pre
zinte țării constituția sa într-o 
campanie mai largă, așa 
era stabilit la început.

In lupta împotriva noii 
stituții antidemocratice se 
lizează zi de zi, unitatea
acțiune a maselor largi de ti
neri, a tuturor celor atașați in
stituțiilor republicane. Este 
imposibil de enumerat toate 
exemplele de alianță populară 
realizate între comuniști,
cialiști, radicali etc. Ne vom 
mărgini să arătăm numai 
nifestările din dimineața 
de 19 septembrie.

In departamentul Seine-et- 
Qise, în mai multe localități, 

un apel care 
poartă semnătura aproape a 
tuturor partidelor, organizațiilor 
și mișcărilor democrate (inclu
siv a partidului socialist, a- 
ceasta în pofida hotărîrii re
centului congres al S.F.I.O.) ; 
la Marsilia, Gomitetul de ac
țiune și de vigilență republi
cană a convocat ieri seară (joi) 
un mare miting sub președin
ția sindicatului institutorilor și

cum

con- 
rea- 

de

so-

ma- 
zijei

cu participarea C.G.T., a Par
tidului Comunist și a mai mul
tor deputați socialiști.

Comuniști, radicali și 
liști, autonomi (noul 
format luni, a doua zi după 
terminarea congresului S.F.I.O.) 
organizează un miting comun 
în orașul de periferie Fonte- 
nay-aux-Roses (Departamentul 
Sena); la Beauvais (Departa
mentul Oise) 22 de personali
tăți aparținînd tuturor partide
lor politice progresiste lansea
ză un apel comun ; la Cholet 
(Departamentul Maine-et-Loi- 
se), consilierii municipali co
muniști și socialiști sînt alături 
în campania pentru „NU" ; la 
Paris, 176 de funcționari ai o- 
ficiilor poștale, aparținînd tu
turor partidelor de stînga și 
tuturor sindicatelor, semnează 
o chemare ; același lucru îl fac 
minerii, tehnicienii și inginerii 
din Loire, din centrele sindi
cale C.G.T. și creștine ; 9 che
mări ale minerilor din Pas-de- 
Calais s-au înregistrat în ace
eași zi etc. Curentul împotri
va noii constituții antirepubli
cane este atît de puternic, în
cît devine din ce în ce mai 
greu autorităților guvernamen
tale să ascundă acest lucru. Cu 
atît mai mult cu cît însăși 
populația este martora unor 
acțiuni de represalii; astfel ea 
a putut vedea ieri, cum poli
ția a arestat în fața unuia din 
marile magazine pariziene pe 
un militant al sindicatului 
Force Ouvriere (cu o majori
tate socialistă), care difuza ma
nifeste ce conțineau îndemnuri 
ca populația să voteze ,,NU“, 
manifeste semnate de 108 mi- 
litanți ai acestui sindicat.

Acest curent împotriva 
constituții a crescut și 
mult după hotărîrea luată 
de joi de federațiile metalur- 
giștilor și ale muncitorilor din 
industria chimică ce fac parte 
din sindicatele creștine de a 
vota „NU“ la 28 septembrie. 
In ajun, adică miercuri, fede
rația lucrătorilor din construc
ții a aceleeași centrale sindi
cale lansase o chemare simila
ră. De pe acum două federa
ții departamentale — Seine 
Maritime și Puy le Dome—au 
dat același cuvînt de ordine a- 
derenților lor.

Patrioții francezi continuă 
astfel cu intensitate lupta lor 
pentru apărarea instituțiilor re
publicane.

socia- 
partid,

noii 
mai 
încă
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„Scânteii tineretului* 
la Paris

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sctnteii". Tel. 17.60.10. Tiparul j Combinatul Poligrafic Casa SctnteU „I. y. Stalin' STAS 3452 - 52

S.UA

