
Pe șantierele tineretului 
pentru redarea de 

noi terenuri agriculturii
Cu sprijinul frățesc

al muncitorilor
De la Mireș pînă la A- 

dîncata, unde Cricovul se 
varsă în Prahova, este o 

ale bună de mers. In 
drum. Cricovul străbate 
cîmpiilc mănoase ce apar
țin colectiviștilor, statului 
ți țăranilor muncitori din 
comunele Dumbrava, Bă
răitaru, Drăgănești, Hăt- 
cărău și Ciorani.

De obicei Cricovul este 
liniștit. Cînd sînt ploi 
mari însă ți mai ales în 
primăvară, rîul devine fu
rios ți în cursul lui năval
nic rupe malurile, revăr- 
BÎndu-se peste culturi.

In ultimii ani țăranii, 
gmindu-ți forțele, au exe
cutat șanțuri și mici ca
nale de desecare. Pentru 
■ reda agriculturii toate 
cele 2.000 de hectare în
tre Drăgănești — Bărăita- 
ru — Hătcărău e nevoie 
însă de un mare canal 
lung de aproape 900 me
tri cu o adîncîme de 
1—1,50 metri.

Pentru amenajarea ■- 
Cestui canal, în ajutorul 
Celor de pe ogoare au 
(Venit tinerii muncitori 
din uzine și fabrici, elevi, 
funcționari. La chemarea 
partidului, duminică 21 
septembrie au sosit pe 
țantier 1.700 tineri mun
citori din uzine, tineri 
•ondori și elevi din școli
le medii din orașul Plo- 
ești. Voluntarii de pe a- 
cest șantier s-au angajat 
să termine toate lucră-

zfle

șan- 
din
sute 

au muncit
reușind să 
de 2.000

rile pînă în primele 
ale lunii octombrie.

în ziua deschiderii 
fierului tineretului 
comuna Bărăitaru, 
de voluntari 
cu entuziasm 
sape mai bine
metri cubi de pămînt

Nicolescu Virgil, strun
gar la uzinele „1 Mai“ 
din Ploești, a venit pe 
șantier în această zi cu 
majoritatea membrilor 
brigăzij sale de tineret. 
Alături de ei au muncit 
cu însuflețire strungarii 
utemiști din brigada lui 
Viorel Șerbănescu și Ion 
Grambov. In sectorul re
partizat utemiștilor petro
liști din Schela Boldești, 
a început o întrecere dîr- 
ză. Cei 50 de petroliști în 
frunte cu Gheorghe Dege
rata, secretarul comitetu
lui U.T.M., erau hotăriți 
să obțină cele mai bune 
realizări. Inițiatorul ace
stei întreceri a fost comu
nistul Nicolae Brata, 
maistru Ia reparații capi
tale sonde.

Pe șantier întrecerea 
continuă. Toți cei ce 
muncesc aici sînt hotăriți 
să termine
termenul stabilit 
j ament.

lucrările la
în anga- Tinerește, cu voie bună munca merge mai ușor 

(Pe șantierul Drăgănești—Bărăitaru—Hătcărău)

Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2915

Proîelarî 3în toate țările, Unlțt-vM!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Miercuri 24 septembrie 195820 BANI4 PAGINI -

constituția unui popor
P. P. ROMINE
Constituția

9

stăpîn pe soarta sa
C. Paraschivescu-Bălăceanu

—XX—

N. PUIU

Se împlinesc azi șase ani de la nașterea noii noastre legi fun
damentale — Constituția Republicii Populare Romine.

După prima Constituție din 1948, toate cuceririle poporului no
stru muncitor, realizările din toate domeniile vieții economice, 
politice, sociale și-au găsit expres ie în noua Constituție.

Caracterizăm în general această lege a legilor drept un bilanț, 
care încheie o perioadă de timp, cu ceea ce s-a realizat, cu ceea ce 
e caracteristic orînduirii respective. Pentru regimul nostru de de
mocrație populară, trecerea de la stările de fapt și de drept din 
1948 la 1952 marchează un imens progres. Oricine poate să treacă 
în revistă marile transformări survenite în această perioadă. Ele 
dovedesc marele avînt al țărilor socialiste în frunte cu U.R.S.S., 
succesele continue de răsunet mondial și de însemnătate istorică.

Și lucrul este explicabil, fiindcă în toate aceste țări puterea se 
află în mîinile clasei muncitoare, clasa cea mai avansată care, 
luptînd pentru sine, luptă pentru întreg poporul muncitor în 
scopul ridicării neîncetate a nivelului material și cultural.

Tineretul nostru, prin propria experiență poate să facă de 
menea această constatare.

Nu același lucru se poate spune despre țările capitaliste, 
de progres se poate vorbi acolo. Exemplul cel mai elocvent
oferă Franța actuală. Țară cu însemnate tradiții demccratice, re
voluționare, este chemată să-și dea consimțămîntul — printr-un 
referendum — la cea mai reacționară și retrogradă constituție de 
după revoluția din 1789. Ultima constituție franceză, din 1946, a 
răspuns în mare măsură nevoilor democrației burgheze și nimic 
altceva nu explică darea înapoi, decît dorința de a netezi drumul 
către o dictatură militară și personală.

Proiectul noii constituții franceze este expresia intereselor ace
stei dictaturi.

ase-

Nu 
ni-l

SUTE O INIȚIATIVĂ
de voluntari a orădenilor

|pe șantierul de la
îmbrățișată de tinerii

Bertești —i
Spiru Haret

g Acțiunea de a reda noi terenuri 
g= circuitului agricol, întreprinsă de 
— oamenii muncii din regiunile Con- 
^stanța, Timișoara și București, a 
|| găsit un larg ecou și în rindul să- 
Stenilor din raionul Călmăjui, re- 
^giunea Galați.
fi In imediata apropiere a comu- 

nelor Berteștii de sus și Spiru Ha- 
ț=ret se află o suprafață de teren 
Ide 900 ha. care pînă acum era la 

discreția capriciilor naturii, Pă- 
mintul acesta nu se putea lucra 

^deoarece apa provenită din topi- 
E~rea zăpezilor și a ploilor băltea 

\gSaici săptămîni și chiar luni de.zile.
S Din inițiativa comitetului raio- 
gnal de partid, analizîndu-se posi- 
^bilitățile valorificării acestui teren 
*=s-a ajuns la concluzia că aceasta se 
J poate face cu forțe locale. Pentru 

■B ca această suprafață să fie redată, 
^agriculturii trebuiau săpate mai'- 

multe canale secundare și un canal 
colector, un canal lung de 6.600 ■ 
m. prin care să fie evacuată apa 
în rîul Călmățui.

Pentru ca lucrările de săpare a 
canalului să se desfășoare în bune 

%=condițiuni s-a format un comun- î 
^dament de coordonare și s-a luat 
șșzlegătura cu Direcția zonală de îm- 
^bunătățiri funciare Galați, care a 
țEșpus la dispoziția comandamentu- 
==lui specialiștii săi. 
i|| Aceste pregătiri preliminare 
^nu au durat decît cîteva zile după 
sScare s-a adus la cunoștință oameni- 
H lor muncii căile prin care se 
fg pot reda agriculturii cele 900 
|| ha. Este greu să descri entu- 
ț==ziasmul cu care a fost primită a- 
Această veste. Chiar din prima zi 
Sa deschiderii șantierului s-au pre- 
^Eizentat la muncă peste 3.500 mun- 
sîcitori, țărani, funcționari. 
f= Tineretul a arătat și cu ocazia^ 
=? acestei lucrări că ramine cre-^ 
H dincios vechilor tradiții de oș 
==lua parte activă la orice acțiune =. 
=fde mare importanță. La chemarea^ 
^comitetului raional U.T.M., ală-=E 
^turi de vîrstnici iau parte zilnic^. 
= la săparea canalului un număr de^ș 
^peste 800 tineri.
■=| Participanții la această lucrare 
= și-au luat angajamentul să termi- ș 

• =ne canalul în două săptămîni, dar== 
șzmunca entuziastă depusă pe acest = 
^șantier este un indiciu că lucră- 
==rile vor fi terminate înainte de^ș 
^termenul fixat prin angajament, g

Tineretul este animatorul între- ș 
^cerilor între brigăzile celor opt^ 
^gospodării colective care iau par- =: 
ste activă la săparea canalului. 
^Printre brigăzile fruntașe de pej 
ș=acest șantier se numără și brigada^ 

gospodăriei colective „Ana Ipă-^ 
sâtescu" din comuna Victoria, care^ 
^pînă acum a executat peste 4200^ 
== m.c. canal. Și membrii G. A.
= ,^cîn.teia“ din comuna Însurăței = 

'^participă activ la lucrările șantie-^ 
^rului. Zilnic cele două autocamion-^ 
= ne ale gospodăriei transportă ti- g 
^neri și vîrstnici pentru a termina^ 
^lucrările din sectorul încredințat^

S Prin redarea celor 900 ha. agri- = 
ScuZturii se va putea obține anual 
£o producție de cel puțin 1.170.000^2 
ț=kg. griu. S

V. APARASCHIVEI s

din R. P. Ungară
col care a stat în permanentă 
sub apă. Totodată, se va îm
bunătăți calitatea altor 600 hec
tare Și se va îmbunătăți pro
ducția pe alte 5.000 hectare care’ 
erau inundate periodic.

Am mai reținut din cele re
latate de tov. ing. Dumitraș 
că în urma calculelor făcute 
s-a ajuns la concluzia că de 
pe cele 400 hectare ce vor fi 
redate agriculturii se va obține 
enu-al cantitatea de 120 vagoa
ne cereale,

In fiecare an sosirea primă
verii aducea locuitorilor din 
părțile Borșului, Santăului 
Mare și Episcopiei Bihorului 
multe necazuri. Apele proveni
te din ploi și din revărsările 
Crișului inundau suprafețe în
tinse de pămînt, aducînd mari 
pagube.

La începutul săptămînii tre
cute. adunarea tuturor utemi- 
știlor din satele aparținătoare 
comunei Borș din raionul Ora
dea, a lansat o chemare către 
toți tinerii din raionul și ora
șul Oradea. In această chema
re se arată că pentru efectua, 
rea lucrărilor de reprofilare a 
albiei Crișului Mic sînt che
mați toți .tinerii di.n raion să 
participe în mod voluntar la 
săparea canalului de desecare 
pe o distanță de 15 km.

Nu a trecut decît o zi și e- 
coul chemării utemiștilor din 
comuna Borș a stîrnit intere
sul tinerilor din întregul raion. 
Printre primii oare au răspuns 
au fost utemiștii și tinerii de 
la Școala profesională C.F.R., 
Școala de meserii, Școala pe- 
dagogică de fete din Oradea, 
tineri colectiviști de la G.A.C. 
Palota, Șantăul Mare și 
alte organizații de bază.

Și iată că duminică, la 
ginea satului Șantăul 
s-au adunat peste 1200

Grăbesc însămînțările
In numeroase comune din regiu

nea Craiova au fost constituite 
grupe de întrajutorare și s-a orga
nizat întrecerea patriotică între 
comune și între circumscripții. 
Pînă în 22 septembrie s-au însă- 
nunțat în regiune peste 67.000 ia.

★
Gospodăriile agricole de stat 

din regiunea București au însă- 
mînțat pînă acum cu orz peste 75 
la sută din suprafața planificată.

• ★
Ce a Înscris Constituția noastră, a cărei aniversare o sărbătorim 

astăzi ? In general, așa cum menționează preambulul ei, rezultatele 
obținute de oamenii muncii în frunte cu clasa muncitoare condusă 
de Partidul Muncitoresc Romin în opera de construire a noii so
cietății socialiste.

In Constituție își găsesc expresie bazele importante ale mersu
lui nostru înainte. Baza puterii 
populare, alianța clasei munci-

(Continuare în pag. IlI^a)

din

mar- 
Mare 
tineri 

din satele și întreprinderile a- 
parținînd raionului și orașului 
Oradea.

In timp ce comandanții de 
brigăzi primeau primele indi
cații asupra sectoarelor unde 
aveau să lucreze, ne-am adre
sat fov. ing. Vasile Dumitraș 
de la sfatul popular regional, 
căruia i-am solicitat cîteva lă
muriri cu privire la avantajele 
ce le prezintă construirea ace
stui oanal.

— Prin reprofilarea canalului 
Crișului Mic pe o distanță de 
15 km., se va colecta apa care 
în timpul ploios inunda tere
nurile. Se va rezolva astfel una 
dintre problemele cele mai a- 
cute pentru agricultura din 
partea de vest a regiunii Ora- 
dea. Debitul de apă colectat 
de acest canal ce va fi conti
nuat de tinerii maghiari, care 
au primit cu deosebit entu
ziasm inițiativa tinerilor oră- 
deni, se va vărsa pe teritoriul 
R. P. Ungare în rîul Bereten, 
iar de acolo își va continua 
drumul paralel cu cele trei Cri- 
șuri pînă la vărsarea în Tisa. 
Vor fi redate astfel agricuăurii 
noastre 400 hectare teren agri-

DUMITRU GITA 
Si AUREL MINEAȚA

POSIBILITĂȚI
nefolosite la

Electro aparataj
,,Radio

La începutul 
întreprinderea 
din Tg. Mureș s-a născut iniția
tiva de a antrena un număr cît 
mai mare de tineri și tinere în 
mișcarea de invenții și inovații. 
Tinerii din numeroase întreprin
deri din țară s-au alăturat cu în
suflețire acestei inițiative în do
rința de a contribui cu propu
nerile de invenții și inovații 
pe care le fac, la sporirea pro
ducției și productivității muncii, 
la reducerea prețului de cost al 
produselor.

Am vizitat deunăzi întreprinde
rile „Electroaparataj" și „Radio 
Popular" din Capitală. în aceste 
întreprinderi există posibilități 
pentru dezvoltarea unei largi 
mișcări de masă a tinerilor ino
vatori. Cum sînt însă folosite a- 
ceste posibilități, care este preocu
parea comitetelor U.T.M. pentru 
folosirea lor și dezvoltarea largă 
a mișcării de inovații ?

Studiind cu grijă și răspundere 
procesul de producție și străduin- 
du-se să-și ridice continuu nive
lul tehnico-profesional, tinerii din 
brigada condusă de Ștefan Rusu

anului trecut, la 
„Encsel Mauriciu"

Popular ‘
de la întreprinderea „Electroapa- 
rataj" au devenit cu toții inova
tori. Numai în cursul anului ace
sta, ei au realizat un număr de 
27 inovații menite să îmbunătă
țească calitatea aparatajului elec
tric pe care-1 fabrică, să realizeze 
economii de metal și alte mate
riale. Munca de inovații în acea-

Să anfrenăm 
cîf mai mulji tineri 

în mișcarea 
de Invenții și inovații 
i'riî'îiii^raiiiwmînra—î

stă brigadă dă roade bogate da
torită faptului că propunerile de 
inovații sînt studiate și complec
tate în cadrul colectivului brigă
zii. Și tinerii din brigada lui Ște
fan Rusu nn sînt singurii inova
tori. La ,.Electroaparataj“ aproa
pe un sfert din numărul inovato
rilor sînt tineri. Frezorul Victor 
Alexandru de pildă, a realizat, 
numai anul acesta opt inovații iar

Angheluță Simion patru. Inovații 
importante care au adus întreprin
derii economii de zeci de mii de 
lei au făcut și tinerii Nicolae Ro
man, Fromin Pascal, inginerii Ion 
Stăncioiu , Dragoș Simulescu și 
alții.

Rodul numărului mare de ino
vații realizate în această întreprin
dere îl constituie și faptul că or
ganizația U.T.M. a sprijinit orga
nizarea și ținerea unor cursuri de 
minim tehnic care au dus la ri
dicarea serioasă a nivelului teh- 
nico-profesional al tinerilor. De a- 
semenea, cabinetul tehnic organi
zează aici cu regularitate con
cursuri și lansează teme de ino
vații, sprijină pe inovatori în în
tocmirea documentației tehnice. 
La colțul inovatorilor sînt popu
larizați inovatorii și inovațiile 
prețioase, rezultatele aduse de că
tre acestea. O sursă inepuizabilă 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale a tinerilor muncitori 
la nivelul tehnicii înaintate, o

C. BANCILA

(Continuare în pag. Ill-a)

O hotărîre unanimă (La mitingul de deschidere a șantie rului tinerilor orădenl)
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Tînăra Georgeta Neagu, 
candidată de partid, este o 
harnică muncitoare de la fa
brica „Moldova Tricotaje" 
din Iași. Ea își depășește 
permanent nor
ma cu 
la sută, 
locul 
muncă.

In cinstea
Zilei Petrolistului
Constructorii de pe șantierele 

magistralelor de gaze depun efor
turi sporite pentru a-și îndeplini 
și depăși angajamentele luate în 
cinstea Zilei Petrolistului.

Lucrînd în condiții extrem de 
grele — traversări de masive mun
toase, văi adinei, terenuri împădu
rite — colectivul șantierului nr. 4 
din Trustul de Construcții și Mon
taje Magistrale din Orașul Stalin 
și-a realizat sarcina de plan la toți

indicii pe perioada aprilie—august. 
Recent, pentru munca și succesele 
obținute, acest colectiv a obținut 
Steagul roșu de producție pe în
treprindere.

Vrednicii constructori de pe a- 
cest șantier s-au angajat ca la 
data de 1 octombrie să termine 
montajul pe o porțiune însemnată, 
urmînd ca ulterior să se execute 
lucrările de finisaj și probele.

Pentru o înaltă productivitate

în industria lemnului
în sectorul indus

trializării lemnului 
continuă întrecerea 
pentru o productivi
tate sporită, pornită 
sub lozinca „Pentru o 
productivitate fizică 
de I ni’ în 8 ore". 
După cum se știe, în 
luna iulie, colectivul 
Combinatului „21 De
cembrie" din Vaduri 
a realizat o produc
tivitate fizică de 
1,042 ms cherestea

Recent,în 8 ore. 
muncitorii de la com
binatul „Bernat An
drei"—Vatra Domei 
unde lucrează foarte 
mulți tineri au făcut 
bilanțul lunii august: 
productivitatea fizică 
realizată a atins 1,043 
m8 cherestea în 8 
ore. Succesul obținut 
se bazează pe îmbu
nătățirea organizării 
muncii, pe introduce
rea la 4 gatere a ul-

celor vibratoare și 
noi linii de manipu
late în depozitul de 
cherestea etc.

întrecerea „Pentru 
o productivitate fizi
că de 1 m’ în 8 ore“ 
la care organizațiile 
U.T.M. își aduc 
o importantă contri
buție prin antrenarea 
tinerilor, continuă să 
se extindă în noi fa
brici de cherestea 
lin țară.

Noi modele de confecții pentru copii pe care fabrica j.Gh. Gheorghiu-Dej" le pregătește pentru q 
viitoare expoziție internațională de la Moscova &

CUM PREGĂTIM 
deschiderea noului an 

de tnvăfâmint politic?
Cu prilejul unui raid întreprins 

în cîteva întreprinderi din orașul 
Tg. Mureș, a reieșit că anul a- 
cesta s-a pus intr-adevăr un ac
cent mai mare pe pregătirea în
vățămîntului politic al U.T.M., în 
special în marile întreprinderi.
Comitetul orășenesc U.T.M. s-a
îngrijit de selecționarea din timp 
a propagandiștilor, de atragerea 
unui număr cît mai mare de tineri 
în cercurile și cursurile politice, 
de alegerea justă a formele; de 
studiu.

Raid prin unele organi
zații U. T. M. din orașul 

Tg. Mureș
—— -

Să ne îngrijim 
de educarea politică 

a fiecărui ufemist
Organizația de bază U.T.M. de 

la fabrica „Simo Geza" numără 
peste 480 membri, dintre care 
peste 350 vor urma diferite forme 
ale învățămîntului politic de par
tid și de U.T.AL, iar 33 învăță- 
mîntul de stat.

Comitetul U.T.M. (secretar tov. 
Alexandru Ruja) a organizat în 
acest an 7 cercuri „Să ne cunoaș
tem patria" și trei cursuri serale, 
selecționînd în fruntea acestor 
cercuri, cu sprijinul organizației 
de partid, propagandiști cu ex
periență, cum sînt, de pildă, co-

muniștii Gyeresi Lățos, Szederjesi 
Ilona, Ciorba llie și alții. Dintre 
cei 10 propagandiști, cinci sînt 
membri și candidați de partid.

Atît comitetul U.T.M. cît și bi
rourile organizațiilor de secție au 
acordat o mare atenție atragerii 
unui număr cît mai mare de ute- 
miști și tineri în cercurile și cursu
rile politice. Alembrii comitetului, 
secretarii organizațiilor de secții 
și propagandiștii, au stat de vorbă 
cu fiecare utemist în parte, cu 
numeroși tineri neutemiști, cerîn- 
du-le părerea cu privire la forma 
de învățămînt în care vor să se 
înscrie. Astfel se explică faptul că 
la „Simo Geza“ majoritatea ute- 
miștilor vor lua parte la învăță- 
mîntul politic, iar pentru cei care 
din anumite motive nu s-au înca
drat în nici un cerc, comitetul 
U.T.A1. va organiza, în mod spe
cial, ore de informări politice.

Nu tot așa stau lucrurile la co
operativa meșteșugărească „Cio
canul". Aici comitetul U.TJW. (se. 
cretar tov. Mathe Ferencz) a ne
glijat organizarea învățămîntului 
politic și nici în prezent nu știe, 
în mod precis, cîte cercuri vor lua 
ființă și cîți tineri vor frecventa 
aceste cercuri,

Tov. Moldoveana Andrei, resj 
ponsabilul cu educația politică în 
comitetul U.T.M. consideră că e 
suficient dacă se va organiza un 
curs seral și un cerc „Să ne cu
noaștem patria". Dar în această 
organizație sînt peste 150 de ute- 
miști. Ce vor face restul? Unde 
vor învăța ? Ținerii sînt dornici 
să învețe, să cunoască mai pro
fund politica partidului nostru, 
să-și însușească cît mai multe cu
noștințe din învățătura marxist- 
leninistă.

Cert este însă faptul că nu s-a 
discutat cu fiecare utemist, că abia 
de turînd a început înscrierea 
cursanților, iar în unele secții, ca 
de pildă 
mecanici 
nici n-a

la secția Il-a (lăcătuși 
și lăcătuși constructori) 
început încă recrutarea.

ST. NEKANIȚKi

(Continuare în pag. Ul-a)



O delegație 
de oameni ae cultura 
a plecat in U.R.S.S.

O scenă din filmul „Noile aventuri ale motanului încălțat"

Inform ații
Marți dimineața s-a reîntors în 

Capitală, venind din Italia, delega
ția Academiei Republicii Populare 
Romine, care a participat la lucră
rile celui de al 12-lea Congres in
ternațional de filozofie, desfășurat 
la Veneția și Padova între 12 și 
18 septembrie.

Delegația a fost alcătuită din a- 
cademicienii Atanase Joja, Mihail 
Ralea, C. lonescu Gulian și prof, 
univ. C. Nicuță.

★

Marți dimineața a părăsit Capi
tala plecînd spre Grecia tov. Ana 
Toma, adjunct al ministrului Co
merțului, conducătorul delegației 
romîne care va vizita Tîrgul inter
național de mostre de la Salonic 
la invitația președintelui Tîrgului.

I

(Agerpres)

„Noile aventuri 
ale motanului 

încălțat"
Zată o nouă versiune cine

matografică a povestirii 
motanului încălțat, care 

a îneîntat și continuă să incin
te generații întregi de oopii. 
Realizând tehnicolorul „Noile 
aventuri ale motanului încăl
țat" pe baza scenariului, ver
surilor și cântecelor cunoscutu
lui scriitor sovietic pentru co
pii Serghei Mihalkov, regizorul 
A. Rou a adus o viziune nouă 
și interesantă a basmului, pă
trunsă de un profund conținut 
educativ. Motanul încălțat (in
terpretat cu multă vervă de 
M. Barabanova) personifică o- 
mul curajos și întreprinzător, 
care nu se teme să înceapă o 
luptă ce depășește aparent pu
terile sale cînd are dreptate. 
Motanul încălțat, singura moș
tenire pe care o primește me
zinul morarului cel sărman, 
pentru a ajuta pe stă- 
pînul său să scape de sără-

cie, pătrunde la curtea regelui 
Unîlio, un rege dus de nas de 
către intrigile doamnei de o- 
noare și ale ministrului Kri- 
vello. El reușește să demaște 
uneltirile acestora, dar o vră
jitoare rea o răpește pe fiica 
regelui. Motanul pătrunde și 
in împărăția fioroasei vrăjitoa
re, o răpune pe aceasta și eli
berează pe prințesă care nu e 
alta decât fetița Liuba care a 
visat întregul basm. Din acest 
vis ea a tras multe învățămin
te, a înțeles că nu trebuie să 
se teamă de boală, să se lase 
cocoloșită și îndopată cu me
dicamente de bunicul ei exage
rat de grijuliu față de nepoa
tă, și să lupte cu boala, să 
facă sport, să-și călească sănă
tatea. Un film vesel fi antre
nant, plin de tinerețe fi învă
țăminte morale de preț.

„Livenii
lui Enescu'

a vem bucuria, în aceste 
zile cînd cinstim me
moria lui George E- 

nescu, da a vedea pe ecra
nele cinematografelor un film 
documentar în culori, evocînd 
viața fi opera marelui nostru 
muzician, locurile unde s-a 
născut și a copilărie el. „Live- 
nii lui Enescu" care rulează în 
complectate la filmul „Roma, 
oraș deschis", este realizat în 
regia lui Ion Bostan, după sce
nariul lui Ion Bostan și Bar
bu Brezecnu, având oa opera
tori pe Ilie Comea fi Andre

Dumaitre. Filmul povestește 
despre viața omului și creato
rului Enescu pe baza unui co
mentariu făurit din spicuiri ale 
amintirilor sale, însoțindu-și 
imaginile de o muzică alcă
tuită din fragmente ale com
pozițiilor sale. Parcă însuși 
Enescu ar istorisi despre dru
mul său în viață, despre pla
iurile pe care le-a îndrăgit atât. 
Iată dealurile domoale acope
rite de întinse pajiști din nor
dul Moldovei, iată livezile și 
ogoarele, natura minunată a 
acestor locuri, iată satul și 
casa în care s-a născut Ene
scu. Fotografii, documente ale 
primilor ani ai vieții, redau 
chipurile părinților și copilu
lui, evocă întîlnirea lui Ene
scu cu muzica populară, pri
mele lui desene, primele lui 
compoziții. De la aceste în
ceputuri fi pînă la ultimele 
sale opere, totul respiră o dra
goste profundă pentru poporul 
său, un patriotism fierbinte. O 
fericită îmbinare intre imagi
ne, comentariu fi muzici, al
ternarea scenelor de viață cu 
reproduceri din tablourile ce
lebre, scot în evidență ideia 
valorilor artei populare romî
nești pe oare Enescu le-a asi
milat intr-un mod desăvîrșit fi 
cărora le-a dat o nouă strălu
cire în opera sa de răsunet in
ternațional.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd în Uniunea Sovie
tică delegația de oameni de cul
tură din țara noastră, care va 
lua parte — între 25 septembrie 
și 3 octombrie — la sărbătorirea 
„Zilelor culturii romînești" 
R. S. S. Ucraineană.

Delegația este alcătuită 
acad. prof. dr. N. Gh. Lu<pu, 
ducătorul delegației, Valeriu 
redactor șef adjunct al 
„Scînteia", prof. Nicolae 
rescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, Ioana 
Stancovianu, vicepreședinte al 
Sfatului popular al regiunii Cra
iova, Kovacs Ștefan, rectorul In
stitutului de mine din Petroșani, 
Dumitru Corbea, scriitor, Radu 
Paladi, compozitor, Sandina Stan, 
artistă emerită a R. P. Romîne, și 
Vasile Haca, șef de serviciu în 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii.

Cu același tren a părăsit Ca
pitala Și un grup de artiști care 
va prezenta o serie de concerte și 
recitale în R. S. S. Ucraineană cu 
prilejul „Zilelor culturii romînești". 
Din grup fac parte Mircea Buciu, 
Gabi Grubea, Zenaida Palii, Ana 
Tălmăceanu, Ion Voicu, artiști 
emeriți ai R. P. Romîne, Octav 
Enigărescu și pianiștii acompania
tori Radu Negreanu și Ferdinand 
Weiss.

La plecare, în 
delegația a fost 
Prisnea, adjunct 
Invățămîntului și 
dan, secretar al 
neral A.R.L.U.S., 
cretar adjunct, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost - de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Ambasa
dei.

în

din 
con- 
Pop, 

ziarului 
Teodo-

Gara de Nord, 
condusă de C. 
al ministrului 
Culturii, E. Ro- 
Consiliului Ge- 
I. Moraru, se-
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AI METALULUI
Inițiativa tinerilor reșițeni de 

economisire a metalului a avut 
un puternic ecou în rîndul tine
retului de la Atelierele C.F.R. 
„16 Februarie" din Cluj. Ei au 
răspuns fără întîrziere chemării 
tinerilor siderurgiști și metalur- 
giști din Reșița.

Este adevărat că ai noștri cău
tau și înainte să reducă consu
mul specific de material, 
chemarea 
mai mult, 
ta pentru 
căpătat o 
care tînăr 
datorie patriotică 
sească cît mai mult metal, să-l 
gospodărească cu grijă.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M., sub îndrumarea o^ani- 
zației de partid a desfășurat în 
mijlocul tinerilor o largă muncă 
politică studiind totodată, îm
preună cu conducerea atelierului, 
căile prin care se pot realiza eco
nomii. La aceasta au fost antre
nați tehnicienii, cei mai experi
mentați muncitori, responsabili 
de brigadă, tineri muncitori frun
tași. Atunci cînd în secții, prin 
mitinguri fulger, tinerii au aflat 
de chemarea celor de la Reșița, 
fiecare s-a simțit dator să parti
cipe la această întrecere. Entu
ziasmul lor s-a concretizat 
inițiative concrete, în găsirea 
ilor celor mai bune pentru a 
deplini această sarcină .

Foarte curînd, magazinerul 
nostru, utemistul Tiberiu Florea, 
nu mai prididea cu înregistratul 
cantităților de metal economisit 
de tineri.

In cîteva luni, economiile se

ridicară la aproape 30 de tone 
metal. Cum*" au fost posibile ace
ste economii ?

Din trei rele una bună

dar 
reșițenilor a însemnat 
De data aceasta lup. 
economii de metai a 
mare amploare și fie- 
socotește ca o înaltă 

să economi-

în 
că- 
în.

Vn zidar do la șantie
rul de construcții fi 
montaj Onești mi-a po
vestit intr-o zi următoa
rele :

„Am avut un vis în- 
groșilor. Se făcea că toc
mai terminasem o lo
cuință pentru locatarii 
coloniei de intervenție. 
La inaugurare, cînd am 
dat la o parte pânza

care 
oe să 
față era bombat în afa
ră ; scara de la intrare 
din baton era agățată pa 
acoperiș ; coșul pentru 
fum pleca lateral de pe 
un perete și, însfîrșii, 
ferestrele...ce să vă spun, 
erau ca la vapoare s ro
tunde fi cu balamale — 
patru sus lingă acoperiș

acoperea locuința, 
veci 1 Peretele din

ți trei jos in colțul din 
stingă.

Oamenii s-au repezit 
la mine strigând. Am 
strigat fi eu că nu sînt 
vinovat că am pus cără
midă lingă cărămidă, ca 
atunci cînd faci o casă 
normală.

Cînd m-am trezii din 
somn m-am dumirit con
tinuă zidarul. Cu o ti
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Venea de la Constanța 
și se îndrepta către 
București. Un accelerat 
comod, fără înghesuială 
și, în plus, cu... muzică. 
Cu alte cuvinte, întrunea 
toate condițiile necesare 
pentru a asigura o că
lătorie agreabilă într-o 
zi de toamnă înviorată 
de blândețea neașteptată 
a naturii. La Fetești, ac
celeratul și-a făcut cu
venitul popas. De aci 
mi-am început și eu că
lătoria spre București. 
Compartimentul nu era 
prea plin, iar călătorii 
— întîrziați pe litoral — 
erau veseli. In sfirșit, să 
trecem peste aceste a- 
m anunțe...

Trenul se pune In 
mișcare. Gara Fetești a 
dispărut la orizont. Din

difuzorul instalat în 
compartintent încep să 
iasă niște sunete... O me
lodie de dans plăcută, 
armonioasă. Ascultam cu 
plăcere. Un cântec popu
lar românesc pe care 
cîțiva îl fredonează îm
preună cu cîntăreața. De
odată, o voce pe care am 
mai auzit-o îmi zgîrie u- 
rechea. Mai întâi am cre
zut că 
pricina 
dus de 
Dar nu greșisem. Era o 
pseudo-eîntăreață care, 
într-un miorlăit deloc 
muzical, schimonosea un 
„mambo" sau un „boo- 
ghie-wooghie" intr-o așa 
zisă limbi englezi. Oa
menii au ascultat un mi- 
nut-doui, apoi au închis

n-aud bine din 
zgomotul.d pro- 
roțile trenului.

difuzorul. Nu știu ee 
s-a mai transmis mai 
tîrziu. Ne era teamă să-l 
deschidem ca să nu dăm 
din nou de îngrozitoa

rea pițigăiată...
E inutil să adaug că 

cetățenii erau de două 
ori intrigați :

11 pentru faptul că 
„Electrecord" a impri
mat o asemenea „mu
zică".

2: pentru că la stația 
de radioamplificare a 
trenului aceste producții 
antimuzicale mai au cir
culație.

E plăcut să călătorești 
cu muzică, dar muzica 
transmisă trebuie selec
ționată cu discernământ, 

organele

înainte M montaseră la 
noi pe șantier ferestrei» 
la locuințele individuale 
ale muncitorilor coloniei 
de intervenție".

Priviți fotografia. Se 
pare că visul zidarului 
nostru are un miez de a- 
devăr. O parte a locuin
țelor coloniei de inter
venție au fost înzestrate 
cu niște ferestre cu totul 
„originale". După cum 
te vede fereastra aceasta 
iese în afara zidului cu 
circa 15 cm. Punând la 
socoteală și partea car» 
este îngropată în zid ne 
aflăm în fața unei fe
restre cu adîncimea de 
peste o jumătate de me
tru.

Pe lingă utilitatea dis
cutabilă a acestor feres 
tre avem aici de-a face 
cu risipa de material 
lemnos și cu o urîțire 
nepermisă a locuințelor.

De unde au apărut a- 
cestre ferestre ? Răspun
sul t așa au fost proiec
tate și... așa au fost exe
cutate. Mai este o între
bare : dacă cumva un 
proiectant, după o noap
te de nesomn va proiecta 
o casă în formă de pi
ramidă cu vîrful în jos, 
oare constructorii de la 
Onești vor mai strica ma
terialele ea s-o reali
zeze ?

Foto text «
V. CONSTANTINESGU

(Agerpres)

Utemistul Lazăr David contro
lează cu atenție tablele 
marchizele demontate 
motivelor în reparații. El alege 
apoi cu grijă bucățile bune, le 
unește și astfel realizează o mar
chiză nouă. Principiul lui ca și al 
tinerilor Ion Andreescu și Cornel 
Rusu de la secția I montaj locomo
tive este acesta : „Din trei rele, 
una bună". In felul acesta la a 
treia marchiză de locomotivă ei 
nu mai scot din magazie mate
rial nou. Principala lor meto
dă constă deci în recuperarea 
materialelor. Acestea se obțin și 
la economisirea șuruburilor. Ast
fel șuruburile — care înainte se 
aruncau la fier vechi — sînt se
lecționate cu atenție, apoi file
tate și unse cu ulei. La fel se 
procedează cu piulițele, suportu
rile pentru scaune la locomotivă 
etc.

Lupta pentru economii duce 
totodată și la îmbunătățirea pro- 
cesului tehnic. Astfel, la scau
nele de locomotivă, în loc de fi
let se pune acum un șurub care 
are o rezistență mai mare.

O importantă contribuție la eco
nomisirea de cît mai mult metal 
o aduce și brigada 
condusă de utemistul Ion Covaci. 
Trasînd după calcule exacte pie
sele necesare longiroanelor de lo. 
comotivă, fără pierderi la tăiat, 
brigada utemistă a realizat pe 
luna august economii de aproape 
o tonă de tablă de 10—12 mm. 
grosime. Cantitatea de metal 
economisită în secția Il-a ca- 
zangerie la operația de trasare a 
materialelor pentru cazane echi- 
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mare, ea a fost introdusă în 
cuptor, pentru retopit. Spre bucu
ria tinerilor rezultatele au fost 
uimitoare: 6900 kg. de bronz
recuperat din zgură. Aceasta 
echivalează cu reparația a 3 lo
comotive.

de la 
ale loco-

de tineret

valează cu confecționarea 
cazane de locomotivă noi.

Bronz din zgură

a

S-ar părea ciudată afirmația 
că din zgură 
bronz. Totuși așa este. Multă 
vreme zgura care rămîne de la 
turnarea pieselor de bronz era 
aruncată. Cercetînd posibilitățile 
de economii la metalul neferos, 
tineri; de la turnătoria de bronz, 
ajutați de tehnicieni și de șeful 
secției, tovarășul inginer Mircea 
Benea, au ajuns la concluzia că 
zgura poate fi recuperată.

De atunci tinerii turnători în 
frunte cu Lobontiu Augustin, 
secretarul organizației U.T.M., 
Părău Teodor, Crișan Aurel, au 
început să depoziteze zgura în- 
tr-un loc ferit 
toriei.

După cîteva 
da de zgură a

se poate scoate

în spatele turnă-

luni, cînd grăma- 
devenit destul de

Nu se pot realiza 
economii fără a-fi 

cunoaște bine meseria
Economiile de metal înseamnă 

luptă împotriva rebuturilor, a 
neglijenței și nepăsării, împotriva 
risipei. Dar nu poți înțelege toa
te acestea dacă nu cunoști bine 
meseria. De aceea în toate sec
țiile tinerii cu o înaltă calificare 
îi ajută pe cei care nu cunosc 
încă bine meseria.

La sectorul arcuri de exemplu 
— utemiștii au luat hotărîrea să 
aducă pe fiecare muncitor la ni
velul celor mai buni. Utemistul 
Ion Țibea și alți tineri îi îndru
mă cu o adevărată dragoste to. 
vărășească pe tinerii Atila Petreș 
și Sfîrlea Dumitru, noi veniți în 
atelier. El le explică cum prin 
recuperare din arcurile mai mari 
se pot face arcuri mai mici. Ti
nerii au însă în vedere și calita
tea muncii. Astfel niciodată nu 
s-a întîmplat ca arcurile livrate 
de acest sector să fie respinse.

In scopul ridicării calificării 
tineretului, comitetul U.T.M. a 
organizat la secția I-a și la sec
țiile mecanică și cazangerie 
cercuri de minim tehnic. Nume
roși tineri au urmat aceste 
cursuri observîndu-se apoi o scă
dere simțitoare a procentului de 
rebuturi.

Spiritul de economie a pătruns 
într-o asemenea măsură la ti
nerii de la Atelierele C.F.R. „16 
Februarie" din Cluj" îneît a- 
tunci cînd ej văd prin curte _ o 
bucată de metal aruncată la în- 
tîmplare, o aduc cu grijă la gră
mada de fier vechi. Și putem
spune că în curtea atelierului
domnește o mare curățenie. Din 
cantitatea de 57 tone de metal 
pe care ne-am propus s-o 
nomisim, amrealizat deja 
mare parte, 
răspuns noi 
reșițeni.

eco- 
o 

In felul acesta am 
chemării tinerilor

PETRU TRIFU 
inginer 

ION MÂNU 
maistru

In curtea fostului palat regal, după revoluție

care-ți stăruie în minte de îndată 
ce ai avut fericirea să pășești în 
faimosul și străvechiul califat. Pa
latele de aur și marmoră, de aba
nos și alabastru, de fildeș și de 
flori. Unde sînt grădinile suspen
date, unde este mult râvnitul 
Eden ?

Dar, călătorule care abia ai lă
sat din mină povestea celor 1001 
de nopți, trezește-te.

Ești în Bagdadul 
douăzecilea.

In Bagdadul care abia de cîte
va săptămâni, odată 
irea revoluției, s-a ridicat de pe 
patul unei nesfârșite ți groaznice

veacului ol

ou înfăptu-
B. O.

Masele populare irakiene au primi t cu entuziasm vestea proclamării republicii

dl) PE UNDE
a călcat poporul
în noaptea revoluției
suferințe. De pe patul unei boli 
oare i-a supt sângele, i-a devastat 
chipul, l-a secătuit de vlagă. De 
pe patul groaznicei robii, al groaz
nicelor chinuri în care se zbat toți 
cm încăpuți în ghiarele stăpânirii 
imperialiste.

Nu palate au rămas, d semnele 
acestei pustiitoare boli.

Iar cele care rămăseseră erau 
cuiburi de vipere.

Și viperele veninoase au fost 
ucise, iar cuiburile lor nimicite.

Am intrat pe o poartă înaltă 
de fier forjat în palatul lui Nuri 
Said. După ce colonelul Uasfi Ta- 
her și întregul Bagdad a început 
urmărirea acestuia poporul a pă
truns în palat. Acum totul era 
neclintit așa cum a rămas după 
noaptea de 14 iulie.

Intram chioșc limuzina neagră a 
lui Nuri Said. Nu am putut s-o 
compar decît cu un galoș rupt.

In curte, în căldura sufocantă, 
unde aerul aveai impresia că ar 
fi luat foc la o simplă scăpărare 
a unui chibrit, la umbra chioșcu
rilor mitraliori irakieni se odih
neau în tăcere.

Intr-un salon larg, jos pe co
vor, un uriaș seef de fier. Aici, 
după câteva ușițe duble căptușite 
cu oțel, se aflau 
piele, tixite cu 
mente, cu actele 
rii, cu mărturiile

Seeful e verde, 
locul încăperii ca un cadavru, ca 
un monstru răpus. E spart pe toa
te părțile, fășii groase de oțel sînt 
răsucite din el, e gol, pustiit.

Poporul a intrat in posesia tu
turor tratatelor secrete care înro
beau țara, care o trăgeau la re
morca planurilor perfide ale im
perialiștilor, care erau încheiate și 
parafate fără știrea sa, împotriva 
voinței și intereselor sale. Vestitele 
planuri ale Pactului de la Bagdad 
pentru al căror „secret" imperia
liștii au plătit adevărate averi, ac
tele de vînzare ale petrolului ira-

mape groase de 
hîrtii, cu docu- 
de vînzare a ță- 
alitor trădări, 
gros, stă în mij-

kian, proiectele de atentat împotri
va unității lumii arabe ; listele ce
lor oare aveau să mai fie uciși, 
ale luptătorilor irakieni care a- 
veau să mai fie torturați și arun
cați după gratiile temnițelor um
plute pînă la refuz.

Pe aici a trecut poporul 1
Un fior de mîndrie pentru oa

meni, pentru marele și puternicul 
erou care este poporul, pentru for
ța uriașă și de neînvins a celor 
care încep să-și făurească istoria 
conștienți, mi-a inundat pieptul.

Pe aici a trecut poporul ! Și tre
ceam înfiorat cu pașii mei pe 
urmele sale.

Am ieșit pe terasa de pe aco
perișul palatului. De sus se vedea 
oglinda sclipitoare a Tigrului, apa 
largă, molcomă pe malul căreia se 
scăldau, zbenguindu-se, copii. Co
pii neștiutori care trăiseră marile, 
furtunoasele zile ale abolirii mo
narhiei, ale răsturnării despotis
mului și trădării.

Am întrebat pe ofițerii care ne 
însoțeau dacă această casă nu va 
deveni muzeu dar mi-am dat ime
diat seama că am comis o gre
șeală.

— Un muzeu ? Pentru ce ? Noi 
vrem să ștergem urmele a tot ce 
a fost-mi-au explicat ofițerii ira
kieni.

Am ieșit din palat pe alei pe 
care nisipul scârțâia strident sub 
picioare.

La poarta mare de fier forjat 
am avut o tresărire.

O masă impresionantă de 
meni aștepta în tăcere.

Toți aveau o mină severă, gravă, 
toți parcă făcînd, continuând să 
facă rechizitoriul celui care locui
se aici și a tuturor sălbatecelor 
instituții pe care le reprezenta.

Sobri, încruntați, nemișcați, aș
teptau sub dogoarea soarelui nemi
los de 60 de grade, de-a lungul 
porții înalte de fier, să fie lăsați 
să pătrundă în palat. Erau proba- 
bil dintre cei care nu fuseseră in

oa-

Bagdad în zilele revoluției, 
probabil solii oamenilor din pro
vincie care fuseseră trimiși să vadă 
pentru toți, să simtă pentru toți 
marea satisfacție a victoriei.

i Am fost apoi la palatul Mehab, 
la curtea regelui, a lui Feisal,

Cu orbitele negre ale ușilor și 
ferestrelor, cu pereții brăzdați de 
lungi dîre de fum. cu coloanele 
sale mistuite de limbile flăcărilor, 
pînă la armătura de fier. De de
parte încă, palatul regal te intim- 
pină ca un spectru al unei lumi 
moarte într-un groaznic incendiu.

Înăuntru totul e ars.
Oamenii, nenumărați, mii de oa- 

- meni, bătrîni, bărbați în lungi și 
multicolore galabii, din nordul și 
din sudul țării, șeici cu halate ne
gre și albe, femei în voaluri ne
gre, copii, mame cu prunci în bra
țe, toți calcă în neștire peste mo
loz, peste cenușa palatului, peste 
cenușa monarhiei, o răscolesc, o 
pisează în picioare.

Oamenii trec, cortegiu nesfîrșit, 
dintr-o încăpere în alta dar toate 
sînt la fel, toate au ajuns la fel, 
fiecare seamănă cu celelalte, pala
tul fiind tot una : fum, moloz și 
cenușă.

Undeva, într-un salon, am găsit 
jos pe podeaua arsă, o bucată de 
carte de joc ruptă. Un as de tre
flă. De data asta regelui nu i-a 
moi ieșit asul de treflă. Pentru că 
n-a mai putut măslui partida cu 
poporul. Și cînd toate cărțile au 
fost date pe față, regele și cu în
treaga lume blestemată pe cate o 
reprezenta a pierdut tot.

Am ieșit străbătînd încet curtea.
La colțul aripei drepte a pala

tului se află un copac pitic cu co
roana rotundă, tunsă elegant. In 
tulpina sa sînt două răni proaspe
te, două găuri făcute de glonț. De 
două gloanțe trase in noaptea de 
14 iulie de „ofițerii liberi" și care 
au trecut mai intîi prin trupul re
gelui Feisal și al regentului Ab
dul Elah

Mai încolo, spre ieșire o fîntî- 
nă arteziană încremenită. M-am a- 
propiat involuntar. Gurile leilor 
regali erau prozaic înfundate cu 
hîrtii și gunoaie.

Afară oamenii se mișcau iuți șl 
veseli. Aerul era fierbinte dar ci
team pe fața oamenilor plăcerea 
de a respira libertatea ciștigată 
prin luptă.
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ANUNȚI 
§ ȘCOALA TEHNICA DE ' 
«GEOLOGIE AVIND DURATA i 
| DE ȘCOLARIZARE DE 3 ANI ; 
? cu sediul în București, calea ' 

Dorobanți nr. 163 și care pre- < 
gătește tehnicieni geologi, a- < 
duce la cunoștința celor Jnte- 
resați că primește cereri de ; 
înscrieri la examenul de admi- i 
tere în anul 1 pînă la data de S 
24 septembrie 1958.

Cererile de înscriere vor fi | 
însoțite de următoarele acte: | 
— certificatul de naștere (co- 8 
pie legalizată), diploma de | 
maturitate (în original), certi- o 
ficat de sănătate (analiza sîn- g 
gelui și radioscopia pulmona- | 
ră), dovada situației militare, Ș 
declarația tip de starea mate- 8 
rială.

Examenul de admitere înce-1 
pe în ziua de 25 septembrie, 8 
ora 8 și constă în : oral la | 
matematică, ecfis și oral la g 
științele naturale, geografie —• 8 

. oral. 2
g Informații suplimentare se g 
8 pot cere la secretariatul școlii ? 
8 sau la telefon 12.99.60.
fc 0C OC 00 oc 000000 OO So 0000 0000 OO 3000OO OO OO iX

DUMITRU POPESCU

8

Roma, oraș deschis — PATRIA, 
J- c- FRIMU (sală și grădină), 
uri. DOJA; Noile aventuri ale 
motanului încălțat — REPUBLI- 
CA, BUCUREȘTI, GRADINA 13 
SEPTEMBRIE, ALEX. SAHIA 
(sală și grădină), LIBERTĂȚII 
(sadă și grădină); Prieteni de du. 
minică - MAGHERU, LUMINA; 
Ultima vrăjitoare — V. ALEC- 
SANDR1; Pălăria Iui Auatol — 
CENTRAL; Comunistul — 13 SEP
TEMBRIE (fost ,,Doiina“); Un nou 
număr de atracție — MAXIM 
GORKI; Haiducii — VICTORIA; 
O zînă ca-n povești și Balonul 
roșu - TIMPURI NOI; Pe același 
drum - TINERETULUI; Două 
mame — ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE; Legenda cetății Sado, 
sen - ALEX. POPOV; Lupii - 
8 MARTIE (sală și grădină); Don 
Quljote — GRIVIȚA, COȘBUC 
(grădină); Don Giovani — VA. . 
SILE ROAITA (sală și grădină); 
Inima nu uită — CULTURAL, N. 
BALCESCU (sa-lă și grădină); 
Prea tîrziu — 8 MAI; Bravul sol. \ I 
dat Svejk — 1 MAI (sală și gră. U 
dină); Aida — VOLGA; Floarea 
de piatră - UNIREA (sală și gră
dină); Maeștrii schiori de mîine — 
C. DAVID; Articolul 420 — T. 
VLADIMIRESCU (grădină), FLA. 
GARA; Pavel Korceiaghin — ARTA 
(sală și grădină), DRUMUL 
SERII; Simpaticul nostru doctor
- MUNCA, OLGA BANCIG (sală 1 
și grădină); Serenada mexicană — 
MIORIȚA, MOȘILOR (grădină); 
La ordinele dvs. — 23 AUGUST 
(sală și grădină); Vagabondul 
(ambele serii) — DONCA SIMO 
(sală și grădină); Ultima întîl- 
nire — POPULAR; Spioana din | 
Hongkong — ILIE PINTILIE 
(sală ?i grădină); Facerea lumii
— M. EMINESCU; Clinele grăni
cerului — AUREL VLAICU;

Pentru următoarele trei zile tn 
tară: vreme nestabilă și favora
bilă ploilor temporare și sub for
mă de averse, mai ales la începu
tul intervalului. Vtnt potrivit cu 
mtensificări locale. Temperatura 
în scădere: minimeje vor oscila 
între 4 $i 15 grade, iar maximele 

! între 16 și 26 grade.

în scădere: minimeje vor oscila

t



munca
Din Constituția

Urmărind discuția care se poartă 
în ziarul nostru la rubrica „Tine
rețe—educație, răspunderi" despre 
dragostea pentru muncă, mi-am 
adus aminte de o frumoasă carte 
recitită nu de mult : „Neamul 
Jurbinilor" de V. Kocetov. Văzind 
titlul, înainte de a lua cunoștință 
de conținutul romanului, cineva 
s-ar putea întreba : cine-s acești 
Jurbini, ce fel de oameni celebri, 
artiști, strategi vestiți, savanți sau, 
poate mai știi, o familie cu un 
bogat arbore genealogic ale cărui 
rădăcini se pierd în negura veacu
rilor ? Nu, Jurbinii nu sînt nici 
artiști renumiți, nici nobili, sint 
o simplă familie de muncitori. 
Dar tocmai acesta este adevărul : 
Jurbinii sînt nobili prin faptul că 
sînt simpli muncitori, că la ei în 
familie munca ridicată la rangul 
de pasiune le înfrumusețează și le 
înnobilează viața. Jurbinii sint un 
exemplu tipic 
pentru ceea ce 
înseamnă munca 
în mentalitatea 
omului nou, a o- 
mului socialist. 
Fără muncă, 
muncă făcută cu 
dragoste și pasiune, Jurbinii nu pot 
concepe viața, bucuria. Prima și 
cea mai importantă cerință a fie
cărei zi din viața lor este munca, 
munca avîntată spre folosul între
gului popor, spre binele fiecăruia 
din ei.

Nu întâmplător joacă la ai un 
asemenea rol munca. Bătrânii fa
miliei au văzut că numai munca 
plină de elan revoluționar condu
să de partid, a putut scoate ma
rea lor țară din înapoierea din 
vremea țarismului, a putut-o 
transforma într-un timp scurt în
tr-o țară socialistă înaintată, oare 
merge cu pași repezi spre comu
nism. De aceea educă ei pe tinerii 
Jurbini în spiritul unei dragoste 
statornice față de muncă ■— izvor 
al tuturor bogățiilor și frumuseți
lor de pe pământ. O mare forță 
educativă are însuși exemplul vie
ții bătrînului Matvei Jurbin. După 
șaptezecișiopt de ani de trai, după 
mai bine de jumătate de veac de 
muncă, Matvei Jurbin nu se poate 
împăca cu ideea că a îmbătrînit, 
că îl lasă puterile, că nu mai 
poate contribui alături de ceilalți 
la făurirea fericirii poporului. Dar 
moș Matvei nu rămîne singur în 
frământările sale. Rudele lui, to
varășii de lucru, toți caută o ieși
re din această situație grea, o so
luție care să nu jignească senti
mentele de muncitor demn ale lui 
Matvei Dorofeevici. Directorul ma
relui șantier naval are o idee : îl 
va pune pe Matvei să îndeplinească 
un simulacru de treabă, îl va pă
căli spunînd că îi dă o misiune 
de răspundere — aceea de a păzi 
biroul directorului și ,documente
le de preț" aflate acolo (de fapt 
documentele erau depozitate în 
altă parte) și în felul acesta îl va 
liniști pe bătrânul care nu îngă
duia să fie scos din circuitul viu 
al muncii. Dar păcăleala se va în
toarce chiar împotriva directoru
lui. Matvei Jurbin 
facă pază la biroul 
panovici, dar pînă 
punzînd la telefon, 
de fel de probleme 
venite peste noapte 
factor de care șantierul nu se mai 
poate lipsi, ,directorul de noapte" 
cum l-au poreclit muncitorii. Cu
noașterea profundă a șantierului, 
neastâmpărul creator, dragostea de 
muncă a bătrînului Jurbin își gă
sește astfel, spre mirarea tuturor, 
o valoroasă întrebuințare.

Aceste minunate calități ale bă
trînului cap al familiei se trans
mit urmașilor care iubesc munca 
ca ochii din cap, nU se dau îna
poi de la orice treabă spre a aju
ta la bunul mers al șantierului, 
la succesul îndeplinirii planului 
— părticică din marele avînt al 
patriei socialiste. Iată, de pildă, 
un episod interesant din roman.

Intr-o zi, cu prilejul unei inspec
ții, directorul îl găsește pe unul 
din tinerii Jurbini, Costea, lucrind 
după terminarea schimbului său, 
și-l ia la rost. Dar Costea îi expli
ca că, deși și-a îndeplinit norma 
cu o sută patruzeci la sută, mai 
lucrează puțin pentru a termina 
tot ce are de făcut și în ziua ur
mătoare să înceapă o lucrare cu 
totul nouă. Și directorul se gân
dește atunci amintindu-și de tre
cut cînd părea „că avea să fie ne
voie de o sută, ba chiar și de 
două sute de ani ca să crească o- 
mul nou. Cînd colo abia trecuse
ră două zeci și omul nou crescuse. 
Iată unde ajunseseră lucrurile, își 
spune el puțin în glumă, ca di
rectorul șantierului să fie nevoit 
să mai astimpere avântul munci
torului".

Pentru Jurbini munca nu nu
mai că dă sens vieții dar îi dă și

zând în pescarii de pe vas niște 
oameni care muncesc cu mâinile, 
Harvey începe să-și dea aere, să-i 
jignească și, cu o nepăsare 
ciocoiască față de munca lor cin
stită, le cere să-și lase toată trea
ba lor urgentă și să-l transporte 
la domiciliul părinților lui, cale 
de sute și mii de mile. Se înțele
ge că marinarii îi râd in nas. Ba 
mai mult, pe corabie fiecare om 
trebuie să muncească. Și Harvey 
este nevoit să lucreze și pînă la 
urmă se obișnuiește cu munca fi
zică și autorul vrea să arate astfel 
că fiul de milionar devine alt 
„om". Nu încape nici o îndoială 
că el nu devine alt om. Munca a- 
ceasta în viața lui nu apare ca o 
necesitate vitală ci ca un accident 
care putea prea bine să nu se în
tâmple. Și apoi cum ar fi putut 
să aleagă Harvey calea 
cînd el a văzut

va începe să 
lui Ivan Ste
la urma, răs- 
rezolvînd fel 

urgente inter
na deveni un

■ gust și frumusețe, ei i se adresea- 
: ză ca unui tovarăș bun cînd întâm

pini greutăți, cîind îi încearcă vreo 
, suferință. Anton Jurbin și-a pier

dut pe front, luptând eroic pentru 
apărarea patriei, un picior. Nu 
s-a închis în el, nu s-a retras din 
tumultul activității creatoare, tră
ind pe seama pensiei de invalid. 
Dimpotrivă a hotărit că trebuie să 
muncească mai mult, să-și ajute 
din toate puterile țara iubită sărși 
vindece rănile războiului. S-a pus 
cu nădejde pe învățătură și-a de
venit un inginer bine pregătit în 
domeniul construcției de nave.

Dar Jurbinii nu constituie o ex
cepție solitară în societatea sovie
tică. Partidul comunist educă pe 
toți cetățenii în spiritul dragostei 
față de muncă, al participării ac
tive la făurirea comunismului. 
Iat-o de pildă pe tânăra ingineră 
Zina. Ea a absolvit facultatea cu 
dorința aprinsă de a deveni con
structoare de nave și conducerea 
șantierului a repartizat-o într-un 
birou prăfuit de documentare, în 
loc s-o treacă la producția concre
tă. Dar Zina nu este un om care 
să se mulțumească că își ia leafa, 
lăsînd munca pe ultimul plan. Ea 
vrea să fie folositoare, de aceea îl 
ajută pe Victor Jurbin la realiza
rea mașinii sale, pe Ilia Matvee- 
vici la învățătură și îmbunătățește 
simțitor activitatea documentării 
tehnico-științifice. Pînă la urmă, 
rîvna ei este remarcată și ea este 
numită ingineră pe cala de vase 
unde lucrează și Ilia Matveevici,

Citind „Neamul Jurbinilar" și 
gîndindu-mă la minunății membri 
ai acestei familii în viața căreia 
munca joacă un asemenea rol în
semnat, mi-am adus aminte de o 
altă carte, citită mai de mult, în 
care se putea observa o cu totul 
altă concepție despre muncă. E 
vorba de romanul .Marinarii fără 
teamă" al scriitorului englez Ru
dyard Kipling. Eroul principal al 
cărții e Harvey Cheyne, un băiat 
obraznic și alintat, care disprețu
iește munca. Nici nu putea fi alt
fel de vreme ce tatăl lui era unul 
din cei mai mari bogătași din Sta
tele Unite, posedând vreo șase li
nii de cale ferată, jumătate din 
pădurile parcelate de pe coasta 
Pacificului și nenumărate alte în
treprinderi aducătoare de benefi
cii uriașe stoarse din exploatarea 
salariaților săi. Printr-o întâmpla
re, Harvey cade în ocean de pe 
bordul unei nave și este salvat de 
vasul cu pânze „Hop și noi". Vă

muncii 
cu ochii lui că 
pescarii care câș
tigau zece dolari 
și jumătate pe 
lună (în timp ce 
el căpăta de la 
tatăl lui numai 
bani de buzunar 
două sute de do

lari pe lună) trăiau o viață de 
sărăcie, plină de nevoi și priva
țiuni ? Cum să-l atragă munca ne
norocită într-o societate nedreap
tă, munca care de-abia te scapă 
de flămînzeală ? Precum se vede 
Harvey nu s-a făcut cîtuși de pu
țin alt om. Bucătarul negru de pe 
vasul de pescari, om cu o bogată 
experiență a vieții crude în capi
talism a prevăzut just cînd a spus 
că Dan, unul din tinerii marinari 
de pe corabia de pescari, din to
varăș de muncă va fi pînă la ur
mă servitorul lui Harvey. Intr-a
devăr, reîntors în sinul familiei, 
Harvey hotărăște să se „schimbe", 
el nu va mai golani ca înainte, ci 
se va dedica afacerilor alături de 
tatăl său. El va fi un burghez 
va jefui munca celor săraci, hu
zurind în trândăvie, îl va an
gaja într-adevăr pe Dan pe unul 
din vapoarele lui dar punîndu-l 
la muncă grea spre a-l exploata. 
Cum spune poporul :, „Ce naște 
din pisică, șoareci mănâncă". De 
geaba foci o „cură" de viață dem
nă de câteva luni unui tânăr edu
cat de ani de zile în spiritul dis
prețului față de muncă, pe care 
condiția socială a părinților lui, 
profituri ai unui regim ticălos, îl 
face imun la influențele bune. 
Pentru ca toți oamenii să priveas
că într-un spirit nou munca, tre
buie să schimbi din rădăcini orîn
duirea ticăloasă, in opoziție cu ro
manul lui Kipling, „Neamul Jur- 
binilor" are pentru tinerii noștri 
o mare importanță educativă, da
tând cu multă inspirație frumuse
țea muncii eliberate în socialism.

B. DUMITRESCU

ARTICOLUL 77. Cetățenilor 
Republicii Populare Romîne 
le este asigurat dreptul la 
muncă, adică dreptul de a că
păta o muncă garantată și 
plătită potrivit cu cantitatea 
și calitatea ei.

■ Dreptul la muncă este ga
rantat prin existența și dez
voltarea formațiunii socialiste 
a economiei naționale, prin 
creșterea neîntreruptă și sis
tematică a forțelor de pro
ducție în Republica Populară 
Romină, prin înlăturarea po
sibilității crizelor economice 
și prin lichidarea șomajului.

DIN ARTICOLUL 80. Cetă
țenii Republicii Populare Ro
mîne au dreptul la învățătură.

Acest drept este asigurat 
prin învățămîntul elementar 
general, obligatoriu și gratuit, 
prin sistemul burselor de stat 
acordate studenților și elevi
lor merituoși din școlile invă- 
țămîntului superior, mediu și 
elementar; prin organizarea 
pe lîngă Întreprinderi indu
striale, gospodării agricole de 
stat, stațiuni de mașini și 
tractoare și gospodării agrico
le colective a învățămîntului 
profesional gratuit pentru cei 
ce muncesc.

ARTICOLUL 78. Cetățenii 
Republicii Populare Romîne 
au dreptul la odihnă.

Dreptul la odihnă este asi
gurat prin: stabilirea zilei de 
muncă de 8 ore pentru mun
citori și funcționari; reduce
rea zilei de muncă sub 8 ore 
pentru anumite profesiuni cu 
condiții de muncă gțele și 
pentru secții cu condiții de 
muncă deosebit de grele; sta
bilirea de concedii anuale plă
tite pentru toți muncitorii și 
funcționarii; punerea la dis
poziția oamenilor muncii a 
caselor de odihnă, sanatoriilor

R. P. ROMINE

Viitori muncitori (în atelierul Școlii profesionale C.F.R. „Grivița 
Roșie" din Capitală)

In Școala medie nr. 6 din Capitală

Sesiune științifica a Asociației 
Juriștilor din R.P.R.

de 9, 10 și 11 octom- 
se Vor desfășura la 
de Științe Juridice din 

i sesiuni 
științifice a Asociației Juriștilor 
din R. P. Rofflînă.

La sesiune vor fi dezbătute pro
bleme legate de apărarea, dezvol
tarea și întărirea proprietății so
cialiste; întărirea legalității popu
lare; combaterea concepțiilor revi
zioniste contemporane în știința 
dreptului: rolul legislației econo- 
mico-financiare în crearea, conso
lidarea și dezvoltarea bazei eco-

zilele
1958

In
brie 
Facultatea 
Capitală lucrările primei

nomice a socialismului; probleme 
de drept agricol colectivist, drept 
muncitoresc, dreptul familiei etc.

De asemenea, vor fi dezbătute 
importante probleme de drept In
ternațional privind răspunderea în 
dreptul internațional pentru crime
le împotriva umanității și păcii; 
tratativele, ca principal mijloc de 
rezolvare a problemelor internațio
nale etc.

La lucrările sesiunii vor parti
cipa numeroși juriști din întreaga 
țară.

(Agerpres)

Posibilități nefolosite
NU UITAȚI

“THH
I a

la „Electroaparataj" și „Radio Popular"
cu peste șase ori. Deși propune
rea lui a fost apreciată, realizarea 
dispozitivului a durat mai bine 
de un an de zile.

în cadrul întreprinderii acti
vează numeroase brigăzi de tine
ret. Nu la toate acestea există 
însă preocupare pentru studierea 
și rezolvarea problemelor tehnice, 
pentru crearea de inovații. De a- 
ceea un schimb de experiență în
tre tinerii inovatori din brigada 
lui Ștefan Rusu și tinerii din cele
lalte brigăzi ar fi fost foarte in
structiv.

Din păcate, deși și la întreprin
derea „Radio Popular" există largi 
posibilități, comitetul U.T.M. nu 
s-a ocupat pînă acum de ex
tinderea inițiativei tinerilor ino
vatori de le „Encsel Mauriciu". 
Din cauză că comitetul U.T.M. 
nu și-a propus să se ocu
pe de modul cum sînt rezolvate 
propunerile de inovații făcute de 
tineri, mai sînt încă muncitori

(Urmare din pag. l-a)

constituie biblioteca de pe lîngă 
cabinetul tehnic care este înzestra
tă cu un mare număz de cărți 
documentare pe înțelesul tuturor.

După cum se vede, la „Electro- 
aparataj" există posibilități pentru 
o largă mișcare de masă a inovato
rilor. Tinerii participă cu interes 
și pasiune la crearea de inovații, 
cabinetul tehnic e activ, tinerii 
găsesc aici și sprijin și îndrumare 
și posibilități de a-și însuși cele 
mai noi cunoștințe tehnice. Cu 
toate realizările obținute trebuie 
să spunem însă că tineretul de la 
„Electroaparataj" ar putea aduce 
o contribuție mult mai mare la 
promovarea tehnicii noi, la crea
rea de inovații dacă organizația 
U.T.M. s-ar ocupa în mod siste
matic de îndrumarea tinerilor 
spre studierea literaturii tehnice, 
de ridicarea și dezvoltarea conti
nuă a cunoștințelor lor tehnice.
Comitetul 'U. T. M. de la „E- care aduc o serie de idei prețioa- 
lectro aparataj" se ocupă însă 
sporadic de modul cum se desfă
șoară activitatea de inovații și în 
mod special doar atunci cînd ti
nerii vin cu plîngeri. în rest, a- 
ceastă activitate au lăsat-o, după 
cum mărturisesc, numai pe seama 
cabinetului tehnic. Acest lucru 
ni-1 dovedește și faptul că deși 
comitetul U.T.M. a aflat de ini
țiativa tinerilor inovatori de la 
„Encsel Mauriciu", n-a analizat 
niciodată posibilitatea extinderii 
mișcării de inovații în întreprin
dere, n-a analizat modul cum sînt 
rezolvate și aplicate inovațiile fă
cute de tineri și utemiști. Din a- 
ceastă pricină, rezolvarea și a- 
plicarea unor inovații este amî- 
nată uneori luni de zile. Așa a 
fost cazul inovației tînărului 
strungar Ion Călinescu care a rea
lizat un dispozitiv cu ajutorul că
ruia se mărește productivitatea 
muncii la prelucrarea unor repere

se în vederea perfecționării pro
duselor pe care le fabrică, dar 
care n-au găsit sprijin și înțele
gere din partea vechiului colectiv 
al cabinetului tehnic în întocmi
rea documentației necesare și rea
lizarea prototipului. Tînărul Mir
cea Ciomoș de pildă, a făcut un 
dispozitiv de oprire la mașina de 
bobinaj fagure. Cînd a fost pre
zentat cabinetului tehnic, deși dis
pozitivul era gata, iar mașina lu
cra, drept sprijin i s-a recoman
dat... să-și ia un desenator care 
să-i facă schița.

Așa cum era și firesc, tînărul 
nostru n-a dat ascultare „sfaturi
lor" primite de la cabinetul teh
nic. El s-a adresat organizației 
U.T.M. care a însărcinat doi in
gineri utemiști să sprijine pe ti
nerii inovatori . Astfel, inginerii 
Mihai Oncescu și Ian cu Bercovici 
au ajutat mulți tineri să-și com-

plecteze propunerile de inovații, 
să-și întocmească documentația 
tehnică. Printre aceștia se află și 
Mircea Ciomoș, care a făcut dis
pozitivul de oprire la mașina de 
bobinat fagure. Mircea Ciomoș a 
fost recompensat pentru inovația 
făcută. Dispozitivul său se aplică 
însă, din păcate, numai la ma
șina unde a fost experimentat, cu 
toate că are o mare importanță 
pentru protecția muncii.

Comitetul U.T.M. de la fabrica 
„Radio Popular" a avut cit de cît 
în preocupările sale problemele 
tinerilor inovatori. Există însă un 
număr foarte mic de tineri ino
vatori. Posibilități pentru lărgirea 
numărului tinerilor antrenați în 
mișcarea de inovații există și 
aici. Nu de mult, aici a fost în
locuit colectivul cabinetului teh
nic cu oameni pricepuți și cu in
teres pentru această muncă. Pro
bleme care să fie rezolvate sînt 
de asemenea multe. Rămîne doar 
ca comitetul U.T.M. să se ocupe 
îndeaproape de antrenarea largă 
a tinerilor în mișcarea de inovații 
în mod organizat și permanent.

Atît la „Electroap arataj“ cît și 
la „Radio Popular" există toate 
posibilitățile pentru aplicarea ini
țiativei tinerilor de la „Encsel Mau- 
riciu". “ 
fapt în fiecare întreprindere. Ele 
trebuie 
pentru 
invenții 
mișcare 
ceasta, 
mai mult sprijin, în acest scop, 
organizațiile U.T.M. au datoria să 
colaboreze mai strîns cu comitete
le de întreprindere și cabinetele 
tehnice și, pe baza unui plan con
cret în această privință, să acor
de un sprijin calificat și perma
nent tinerilor inovatori, să se o- 
cupe de antrenarea în mișcarea 
de inovații a unui număr cît mai 
mare de tineri.

Posibilități existente de

însă folosite din plin 
a face din mișcarea de 

și inovații o largă 
de masă. Pentru a- 

tinerii au însă nevoie de

Constituția R. P. Romîne — 
constituția unui popor 

stăpîn pe soarta sa
l-a)

politică a republicii, sfatu-
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toare cu țărănimea muncitoare; baza 
rile populare; baza dezvoltării țării pe calea socialismului, for
mațiunea socialistă a economiei naționale ; planul de stat al eco
nomiei naționale, pe baza căruia se desfășoară viața economică a 
republicii; și pentru fiecare cetățean, la baza participării sale în 
construcția socialistă, principiul „de ia fiecare după capacitățile 
sale, fiecăruia după munca sa". ‘V: ". ț

Toate aceste baze sînt destinate să contribuie Ia lichidarea ex
ploatării omului de către om, la creșterea neîncetata a buneistări 
materiale și culturale a oamenilor muncii, la întărirea independen
ței naționale a țării și a capacității ei de apărare, la construirea 
socialismului.

Nu se poate concepe un bilanț mai frumos pentru o perioadă 
atît de scurtă.

In orînduirea de stat s-au înserat principiile privitoare ia esen
ța, rolul și funcțiile statului democrat-popular. Statul oamenilor 
muncii veghiază la respectarea drepturilor și libertăților acestora, 
la aplicarea șl respectarea Constituției, ca expresie a voinței și 
intereselor poporului muncitor.

Statul de democrație populară — formă a dictaturii proletaria
tului — și-a organizat în modul cel mai democrat exercițiul puterii 
populare.

Prin Marea Adunare Națională, organ suprem al puterii de stat, 
prin sfaturile populare, organe locale ale puterii de stat și prin 
organele administrației de stat, în frunte cu Consiliul de Miniștri, 
organul suprem executiv și de dispoziție, clasa noastră muncitoare 
condusă de partidul ei și-a găsit cele mai bune forme de organi
zare ale puterii — verificate prin propria noastră experiență, prin 
aceea a Uniunii Sovietice și a celorlalte țări de democrație popu
lară, verificate de istoria socialismului.

Ceea ce este determinant și caracteristic în acest sistem organi
zatoric este participarea conștientă a oamenilor muncii la buna 
întocmire și rinduială a treburilor obștești.

Justețea politicii partidului s-a adeverit și în această problemă. 
Prin participarea maselor, prin legătura lor organică cu forurile 
conducătoare, prin conștiința socialistă a fiecărui om al muncii, 
s-a realizat în regimul nostru o forță nouă, cu eficacitatea unei 
forțe motrice — unitatea moral-politică dintre partid, guvern și po
por, chezășie puternică a progresului patriei noastre.

Partidul Muncitoresc Romîn are rolul conducător în întreaga 
viață economică și politică a statului nostru democrat-popular. 
Conducerea de către partid este o necesitate vitală — consemnată 
și în constituție — pentru succesul construcției noastre socialiste.

Fiecare tînăr, părtaș la această măreață operă, încearcă cel mai 
înalt sentiment de mîndrie și demnitate cetățenească pentru înflo
rirea neîncetată a patriei noastre scumpe.

Pentru ducerea mai departe a sarcinilor mărețe ale clasei mun
citoare, a misiunei sale, aniversarea Constituției e prilej de imbold 
la muncă și învățătură. La muncă pentru întărirea și apărarea 
proprietății socialiste, baza dezvoltării economiei naționale și a ri
dicării nivelului de trai; la învățătură pentru ridicarea nivelului 
ideologic și politic, pentru formarea conștiinței socialiste, pentru 
îmbogățirea continuă a cunoștințelor profesionale.

Această chemare nu este ocazională. Vorbind de Constituția 
noastră, Constituția construirii socialismului, chemarea este per
manentă. Prin ea ni se asigură și ni se garantează drepturile și 
libertățile cetățenești. Această garanție o avem prin însăși struc
tura orînduirii noastre, prin sistemul economic socialist, prin preo
cuparea permanentă a partidului. La aceste drepturi avem și da
torii, tot așa de fundamentale ca și drepturile. Cea maj impor
tantă datorie, ca și cea mal importantă lege a regimului nostru, 
este legea respectării legilor, deci și a Constituției.

Aniversarea Constituției înseamnă în prim rînd reîmprospătarea, 
însușirea temeinică și aplicarea consecventă a art. 90 din Consti
tuție.

Să-l recitească tineretul nostru!
în el sînt cuprinse, ca intr-o bună călăuză, într-o singură frază, 

principalele îndatoriri ale unui cetățean al Republicii Populare Ro- 
mîne — cetățean vrednic de acest nume și cea mai importantă 
îndatorire : respectarea Constituției și a legilor statului de demo
crație populară, să păzească, să întărească și să dezvolte proprie
tatea obștească socialistă, să respecte disciplina muncii, să con
tribuie activ la întărirea regimului de democrație populară și la 
propășirea economică și culturală a țării. Partidul cere tineretului 
nostru dăruire deplină operei mărețe de construire a socialismului.

Oamenj ai muncii la odihnă în stațiunea Călimănești

La Cluj manifestări 
muzicale în memoria 

lui George Enescu
Marți seara a avut loc la 

Casa Universitarilor din Cluj o 
nouă manifestare muzicală con
sacrată marelui compozitor și in
terpret romîn concertul Filarmo
nicii de stat din Cluj, la care 
și-au dat concursul violonistul 
clujan Ștefan Ruha și pianistul 
sovietic Mihail Voskresenski, lau- 
reați ai Concursului internațional 
„George Enescu".

înainte de concert compozito
rul Sigismund Toduță a evocat 
figura marelui Enescu și a împăr
tășit impresii de la primul Festi
val internațional desfășurat la 
București în memoria lui George 
Enescu.

In prima parte a programului, 
Filarmonica de stat a executat 
sub conducerea lui Anatol Chi- 
sadji, director și prim dirijor al 
Operei Romîne de Stat din 
calitate „Rapsodia a II-a“ 
George Enescu și Simfonia II 
Sigismund Toduță, închinată
George Enescu. In partea a doua 
a programului s-a cîntat concer
tul nr. 7 în re major pentru 
vioară și orchestră de Mozart în 
interpretarea lui Ștefan Ruha și 
Concertul nr. 2 în si bemol ma
jor pentru pian și orchestră de 
Brahms în interpretarea lui Mi
hail Vosk-esenski.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Violonistul Ște
fan Ruha și pianistul Mihail 
Voskresenski au fost îndelung a- 
plaudați de publicul spectator.

lo
de 
de 
lui.

Cum pregătim deschiderea 
noului an de învățămînt politic?

10, iar 
din 13

comite-
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cursanților. Așa se explică și fap
tul că, cu toată dorința tinerilor 
de a învăța, din cauză că nu s-a 
discutat cu ei, la secția I, din 56 
utemiști s-au înscris doar 
la secția IlI-a turnătorie 
doar unul.

Concepția existentă Ia
tul U.T.M., după care numeroșii 
tineri sportivi din întreprindere nu 
pot fi încadrați în învățămîntul 
politic datorită „deselor lor antre
namente", este întrutotul greșită. 
Educarea politică a sportivilor, 
înarmarea acestora cu cunoștințe 
marxist-leniniste, este o sarcină 
importantă a organizației U.T.M.

In întreprindere sînt, de pildă, 
vreo 30 de tineri fotbaliști. Ei au 
într-adevăr cel puțin de trei ori 
pe săptămînă antrenament. Dar 
poate fi acesta un motiv serios, 
pentru a nu-i încadra într-o for
mă de învățămînt politic? Fără gandiștilor. Pînă în prezent 
îndoială că nu. Dacă se va căuta 
se va găsi o soluție și pentru 
sportivi. Ce-ar fi să se organizeze 
un cerc politic numai cu aceștia?

In timpul scurt ce a mai ră
mas, comitetul U.T.M. de la 
„Ciocanul" trebuie să ia măsuri 
pentru atragerea tuturor utemiști- 
lor în cercurile politice, să creeze 
noi cercuri, în raport cu numărul

utemiștilor, cu pregătirea lor, cu 
posibilitățile pe care le au de a 
participa cu regularitate la cursuri.

Nu trebuie uitat nici un moment 
că fiecare utemist, fiecare tînăr, 
trebuie să studieze politica parti
dului, Învățătura marxist.-leninistă 
și să devină un luptător activ 
pentru înfăptuirea ei, indiferent de 
locul de muncă pe care-1 ocupă.

Mai spirit 
de răspundere 

în selecționarea 
și instruirea 

propagandiștilor
Succesul învățămîntului politic, 

conținutul lecțiilor, depinde în 
primul rînd de propagandist. Co
mitetul orășenesc U.T.M. ca și 
comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M., au luat unele măsuri din 
timp pentru selecționarea propa- 

au
fost selecționați 115 propagandiști 
dintre care numeroși membri și 
candidați de partid.

In organizațiile de bază din în
treprinderile „Simo Geza", „En
csel Mauriciu", „Alexandru Pe- 
toffi" etc. în această murtcă au 
fost aleși oameni buni, cu expe
riență, muncitori, ingineri, tehni
cieni.

Cu toate acestea, situația exis
tentă la cursul seral de pregătire a 
propagandiștilor, organizat de co
mitetul orășenesc U.T.M., este 
de-a dreptul îngrijorătoare. Cu 
toate că la el au fost asigurați 
lectori corespunzători, se poate 
spune totuși că acest curs nu și-a 
atins scopul. Și lucrul acesta este 
tișor dovedit de faptul că din cei 
104 propagandiști numai 25 (reți
neți) frecventează cursul.

Un număr mare de propagan
diști, dintre care mulți fără ex
periență în această muncă, au 
rămas în afara cursului care tre
buia să-i înarmeze cu problemele 
ideologice și politice actuale, să-i 
ajute să facă între ei un larg și 
fructuos schimb de experiență în 
munca de propagandă, să le dea 
cunoștințele necesare 
activități.

Acestea sînt cîteva 
mele pe care trebuie
în vedere cei ce pregătesc anul de 
invățămînt politic U.T.M. Mai a- 
les comitetul orășenesc U.T.M. tre. 
buie să soluționeze de urgență 
îmbunătățirea frecvenței la cursul 
seral de instruire a propagandiș
tilor, aceasta fiind în momentul de 
față chestiunea principală de care 
depinde în mare 
buna desfășurare 
vățămînt politic.

viitoarei lor

din proble- 
să le aibă

măsură însăși 
a anului de în-



Lucrările Adunării Generale a O.N.U

I.1

Cu privire la munca 
în domeniul învățămîntului 

Chinezaîn R. P

Interesele păcii 
și securității internaționale cer imperios 
reprezentarea R. P. Chineze în 0 VI

Cuvîntarea rostită de tov. Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe al R.P.R.
j. Domnule președinte,

Delegația romînă sprijină 
imendamentele propuse de 
șapte state din Asia și Africa 
menite să înscrie pe ordinea de zi 
a Adunării Generale discutarea 
problemei reprezentării Chinei în 
O.N.U. Dezbaterea de pînă acum 
a demonstrat că majoritatea co- 
vîrșitoare a vorbitorilor se pronun
ța în favoarea discutării acestei 
probleme în actuala sesiune, a- 
ducînd argumente indiscutabile în 
sprijinul poziției lor. Delegația 
mînă nu este în măsură să ia 
de nici un argument cît de 
judicios și convingător adus 
delegația .S.U.A. sau de alte 
legații care militează pentru

a- 
cele

ro. 
act 
cît 
de 

de-
. . , a

împiedica și în acest an Adunarea 
Generală • să dezbată această 
problemă de maximă importanță 
pentru O.N.U. și pentru întreaga 
viață internațională. Intr-adevăr, 
orice observator obiectiv nu poa
te să nu constate că lipsa de ar
gumente este caracteristică pozi
ției adoptate de cei ce se opun 
înscrierii pe ordinea de zi a Adu
nării a problemei reprezentării 
Chinei.

Obiecțiunea că discutarea pro
blemei chineze ar diviza Adunarea 
sau legătura artificială ce s-a fă
cut între dezbaterea la O.N.U. a 
problemei Chinei și discuțiile chi- 
no-americane de la Varșovia, sînt 
mai curînd pretexte decît argu
mente deoarece nici una nici alta 
nu privesc conținutul, substanța 
problemei ce se află în fața noas
tră. Cum se explică această slă
biciune organică a poziției celor 
ce se opun discutării problemei 
reprezentării Chinei în Adunarea 
Generală? Cum se explică teama 
aceasta bolnăvicioasă față de în
săși ideia discutării acestei pro
bleme de către membrii O.N.U.? 
După părerea noastră, explicația 
stă în faptul că Statele Unite s-au 
situat în această chestiune pe o po
ziție atît de evident contrară O.N.U.

o poziție 
intereselor

Chartei sale, 
de potrivnică 

și securității internațio- 
îneît cu greu s-ar putea 
argumente in favoarea ci. 

americană știe prea

Și 
atît 
păcii 
nale 
găsi _ 
Delegația 
bine că această poziție se bucură 
de atît de puțin sprijin real în 
Adunarea Generală, incit o dezba. 
tere ar. scoate în evidență întrea
ga ei șubrezenie.

Desigur, nimic nu ar împiedica 
S.U.A. să afirme în această pri
vință: este opinia mea și o sus
țin.

Dar nu ar trebui să se uite nici 
un moment că problema dacă o 
țară recunoaște sau nu ca legitim 
guvernul altei țări este cu totul 
diferită de aceea dacă această 
țară trebuie sau nu să fie rep e- 
zentată în O.N.U.

In ciuda acestei reguli de con
duită care ar trebui să fie gene
rală, S.U.A. s-au obișnuit să apli
ce în politica internațională o for
mulă de tipul celei făcute celebră 
de un fost ministru al Apărării: 
„Ce este bun pentru General Mo
tors este bun și pentru Statele 
Unite". Nu vreau să comentez a- 
ceastă formulare, dar țin să spun 
cu toâtă convingerea că formula 
după care „ce este bun pentru 
Statele Unite este bun și pentru 
Națiunile Unite" nu poate consti
tui pentru membrii acestei organi
zații un principiu călăuzitor.

Domnule președinte, care sînt 
argumentele reale ce determină 
poziția negativă a S.U.A. și care, 
din motive lesne de înțeles, nu au 
fost propuse de delegațiâ S.U.A. 
în Adunarea Generală ? Departa
mentul de Stat, în declarația sa 
din 9 august argumentează că 
recunoașterea Republicii Populare 
Chineze de către S.U.A., ar duce 
în mod inevitabil la reprezentarea 
ei în O.N.U., ne cînd rrerecunoaș- 
terea ei și continuarea recunoaș
terii și sprijinirii lui Cian Kai-și 
ar ușura realizarea obiectivelor 
politicii americane în Orientul În
depărtat.

Cu alte cuvinte: „Ce nu convi
ne S.U.A., nu trebuie să convină 
nici O.N.U.".

Să vedem' însă de ce recunoaș
terea Republicii Populare Chineze 
nu convine S.U.A. și în 
existența ei stă în calea obiecti
velor urmărite de S.U.A. în Asia 
de Est ?

Ce reprezintă în mod obiectiv 
Republica Populară Chineză în 
lume și mai ales în Asia de Est?

însăși existența ei ca atare re
prezintă un simbol al vremurilor 
noi, al ridicării spre independență 
și egalitate cu tradiționalele pu
teri „vestice" a popoarelor pînă nu 
demult ținute în stare de depen
dență pentru satisfacerea interese
lor egoiste ale cercurilor colonia
liste. Dar ce este deosebit de im
portant este că acest simbol este 
întruchipat de un popor care nu
mără peste 600 milioane de oa
meni, că idealurile popoarelor a- 
suprite își găsesc realizarea con
cretă pe o suprafață de 9,5 mi- 
lioane km. p., că an de an și lună 
de lună acest ideal își întărește 
baza materială prin impresionan
te înfăptuiri pe tărîm industrial, 
agricol, cultural-educatiy. ca și 
prin remarcabile realizări în do- 
pieniul tehnîco-ștîințific._________

In felul acesta, prin regimul 
nou instaurat de poporul chinez 
în țara sa, ca urmare a unor 
lupte duse timp de ani îndelungați 
împotriva dușmanilor interni și 
externi, Republica Populară Chi
neză a devenit o putere de care 
trebuie ținut seama și a cărei 
greutate atîrnă puternic în balan
ță de partea păcii. Republica 
Populară Chineză fste un factor 
activ de aplicare a principiilor 
coexistenței pașnice. In această 
privință este bine cunoscut apor
tul ei la elaborarea cunoscutelor 
cinci principii de coexistență, pro
clamate lumii întregi de popoarele 
Asiei și Africii întrunite în istori
ca conferință de la Bandung, 
principii care constituie baza re
lațiilor Republicii Populare Chi
neze cu toți vecinii săi, indiferent 
de regimul intern al acestora.

Nu este deci de mirare că mai 
mult ca oricînd în milenara sa 
istorie, poporul chinez sprijină ac
tiv guvernul pe care, pe bună 
dreptate, îl consideră al său și nu 
al intereselor străine. Mai mult 
decît atit. Evenimentele actuale 
din Extremul Orient demonstrea
ză că China populară se află în 
calea planurilor imperialiste de 
subjugare a popoarelor din Orien
tul îndepărtat. Poporul chinez ți
ne la independența sa și nu 
înțelege să se supună dicta
tului american. Cum înțeleg însă 
conducătorii S.U.A. să-și impună 
acest dictat ?

Acest lucru a fost clar exprimat 
de însuși Cian Kai-și în cartea sa 
publicată la New York în 1957. 
Iată ce spune acest trădător de 
țară.

„Dacă națiunile vestice trebuie 
să aleagă un cîmp de luptă, aces
ta nu ar trebui să fie nici în Eu
ropa, nici în Orientul Mijlociu, 
unde ele ar fi nevoite să se an
gajeze în ostilități cu Uniunea 
Sovietică în mod direct, cel mai 
bun cîmp de luptă este în Orien
tul Îndepărtat" (pag. 274).

Iar punctul pe i îl pune astfel: 
„Locul pentru a începe lupta con
tra comunismului în Asia este 
China continentală".

Iată domnilor colegi, esența e- 
venimentelor din strîratoarea Tai- 
van. Ca urmare a acestei situații 
lumea se găsește din nou pe mar
ginea prăpastiei.

Domnilor delegați,
Acestea nu sînt cuvinte mari, 

rostite pentru a face impresie. A- 
ceasta este realitatea. Transfor
marea comandamentului american 
din Taivan din unul administrativ 

unul operativ, aducerea în gra
in această zonă a unor tipuri 
rachete și fuzee cu încărcătu- 
atomică și construirea de ram- 
de lansare precum și alte ase- 

în

nezi cu uriașa lor experiență în 
toate domeniile științei și culturii, 
sănătății și higienii publice, a- 
griculturii și educației ?

Problemele contemporane sînt 
mult prea serioase, primejdiile ce 
amenință pacea lumii, mult prea 
grave, pentru ca o organizație ca 
O.N.U., pe care o considerăm răs-

★
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

In ședința din dimineața zilei de 
23 septembrie a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Uni
te au continuat discuțiile în legă
tură cu includerea problemei re
prezentării Chinei pe ordinea de. 
zi a celei de-a 13-a sesiuni.

Primii vorbitori, P. B. Sahan, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Nepalului și Claude Corea, re
prezentantul Ceylonului s-au pro
nunțat pentru înscrierea problemei 
reprezentării Chinei pe ordinea de 
zi a Adunării Generale.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne, Avram Buna
ciu.

Reprezentantul Iugoslaviei, D. 
Vidici, a declarat că delegația sa 
sprijină amendamentele celor șapte 
țări afro-asiatice.

Ministrul Afacerilor Externe al
R. S.S. Bieloruse, V. K. Kiseliov a 
condamnat acțiunile agresive ale
S. U.A. împotriva R. P. Chineze.

★
Amendamentele prezentate de 

India și de alte 6 țări afro-asia
tice, care preconizau introducerea 
problemei reprezentării Chinei pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale, au întrunit vo
tul a 29 de delegații. Statele Unite 
au izbutit și de data aceasta să-și 
impună voința Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, 
impiedicînd includerea acestei im
portante probleme pe ordinea de 
zi. împotriva amendamentelor au 
votat 40 de delegații. Alte 12 de
legații s-au abținut de la vot.

punzătoare de pacea și securitatea 
omenirii, să mai accepte ficțiunea 
actualei reprezentări a Chinei.

Delegația romînă cere deci Adu
nării Generale să adopte propune
rea celor 7 state din Asia și Africa 
și să hotărască includerea pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a pro
blemei reprezentării Chinei.

★
El a cerut să se includă problema 
reprezentării Chinei pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni.

Următorii vorbitori U Thant, re
prezentantul Birmaniei, reprezen
tantul Republicii Arabe Unite, 
Omar Lufti, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Polone, Adam Rapacki, ministrul 
Afacerilor Externe al Cambodgiei, 
prințul Norodom Sianuk, au spri
jinit amendamentele țărilor afro- 
asiatice cerînd la rîndul lor să se 
înscrie pe ordinea de zi problema 
reprezentării Chinei.

Un punct de vedere similar a 
fost exprimat de reprezentanții 
Irakului și Ghanei.

Reprezentantul Noii Zeelande a 
anunțat că se va abține de la vot.

Astfel nici unul dintre cei care 
au luat cuvîntul în ședința de di
mineață a Adunării Generale nu 
s-a pronunțat împotriva discutării 
problemei reprezentării Chinei și 
în favoarea intenției Statelor Unite 
de a evita dezbaterile asupra aces
tei importante probleme.

★
Deosebit de important este fap

tul că numărul țărilor care au vo
tat în fond împotriva recunoașterii 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. este 
mai mic decât numărul celor care 
nu au votat împotrivă. Intr-adevăr, 
numărul delegațiilor care au votat 
favorabil — 29 — împreună cu 
numărul celor care s-au abținut — 
12 — totalizează 41 de voturi în 
timp ce poziția americană a fost 
sprijinită de 40 de voturi.

PEKIN 23 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite Di
rectivele C.C. al Partidului Comu
nist Chinez și Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze cu privire la 
munca în domeniul învățămîntu- 
lui.

In directive se subliniază că 
revoluția socialistă din China a și 
repurtat în linii mari victoria pe 
frontul economic și a repurtat o 
victorie decisivă pe fronturile poli
tic și ideologic. In cei nouă ani 
care s-au scurs de la eliberarea 
țării, în domeniul învățămîntului 
au fost obținute succese uriașe : a 
fost lichidat sistemul gomindanist 
fascist de învățămînt și s-a creat 
un sistem socialist de învățămînt, 
a crescut de cîteva ori numărul 
studenților și elevilor din institu
țiile de învățămînt superior, șco
lile medii și elementare; a luat o 
mare dezvoltare mișcarea pentru 
lichidarea analfabetismului precum 
și învățămîntul general și tehnic 
în timpul liber ; în instituțiile de 
învățămînt a început să se înfăp
tuiască pe scară largă principiul 
desfășurării învățăturii paralel cu 
munca.

Linia partidului în domeniul în
vățămîntului, se spune în conti
nuare în directive este: învăță
mîntul trebuie să slujească poli
ticii proletariatului, învățămîntul 
trebuie să se îmbine cu munca în 
producție. In toate instituțiile de 
învățămînt educația politică și 
ideologică trebuie făcută în spiri
tul marxism-leninismului, trebuie 
cultivate în rîndurile profesorilor 
și studenților concepția despre lu
me a clasei muncitoare, ideile 
maselor, ideile colectivismului,

ideile îmbinării muncii intelectuale 
cu munca fizică.

In toate instituțiile de învăță
mînt trebuie să se introducă ca 
disciplină obligatorie munca în 
producție. Faptele au arătat că în 
condițiile unei îndrumări juste par
ticiparea la munca în producție 
este folositoare elevilor atit din 
punctul de vedere ai educației mo
rale, cit și din punctul de vedere 
al dezvoltării intelectuale și fizi
ce. Pe viitor această mișcare se 
va desfășura în direcția creării de 
uzine și ferme de către instituțiile 
de învățămînt iar uzinele și coo
perativele agricole vor crea insti
tuții de învățămînt.

în directive se subliniază în 
continuare că învățămîntul trebuie 
să fie condus de comitetele de par
tid. Cadrele de conducere ale in
stituțiilor de învățămînt trebuie 
să fie în limita posibilităților îm
preună cu elevii în viață și în 
muncă.

C.C. al P.C. Chinez și Consi
liul de Stat al R.P. Chineze tra
sează
3—5 ani în întreaga țară analfa
betismul să fie lichidat în linii 
mari, să se realizeze învățămîn
tul elementar general, să se ur
mărească ca în toate cooperati
vele agricole să existe școli me
dii, ca " majoritatea copiilor de 
vîrstă preșcolară să fie în creșe 
și grădinițe de copii. Trebuie să 
se dea o dezvoltare mai rapidă 
învățămîntului superior, să se 
urmărească ca în aproximativ 5 
ani tineretul și adulții din întrea
ga țară care au condiții și do
resc acest lucru să fie, în gene
ral, absolvenți ai învățămîntului 
superior.

următoarele sarcini : în

S.U.A. continuă acțiunile provocatoare 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 23 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: La 23 sep
tembrie patru nave militare a- 
mericane au pătruns în apele te
ritoriale chineze din regiunea' Fu
kien și 14 avioane de luptă ame- ' 
ricane în opt grupuri au pă- _ 
truns în spațiul aerian deasupra 
apelor teritoriale chineze din a- 
ceeași regiune, iar șase avioane 
americane dintre acestea, în trei 
grupuri, au pătruns deasupra 
continentului.

Purtătorul de cuvînt al mini
sterului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze este autorizat să 
declare că se înmulțesc cazurile 
de violare ale apelor teritoriale 
chineze și ale spațiului aerian de 
către marina și aviația america
nă. Aceasta arată că Statele 
Unite persistă în politica lor

provocatoare de extindere a agre
siunii împotriva tării noastre și 
de pregătire a războiului. Guver
nul chinez dă prin aceasta cel 
de-al 11-lea avertisment.
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BEIRUT 23 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 23 septem
brie a avut loc ceremonia insta
lării noului președinte al Repu
blicii Liban, generalul Șehab.

VARȘOVIA. — In editura varșo- 
vtană „Ksiazka i Wiedza" a apă
rut sub titlul „Vizite de prietenie" 
o amplă broșură consacrată docu
mentelor legate de vizita între
prinsă de delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Polone în 
R.P. Bulgaria, R.P. Ungară șl

ce fel

în Asia

în 
bă 
de 
ră 
pe 
menea activități provocatoare 
imediata vecinătate a coastei Re
publicii Populare Chineze și pe te
ritoriul chinez al insulelor ocupate 
în mod ilegal de forțele armate 
americane, toate acestea arată un 
lucru: guvernul S.U.A. s-a anga
jat într-o aventură militară ex
trem de periculoasă.

In această situație devine ex
trem de clar motivul care silește 
guvernul american să se opună 
rlin toate puterile, în ciuda bunu
lui simț și al opiniei exprimate de 
oameni de stat din țări cu cele 
mai diverse regimuri sociale, ca 
locul Chinei în O.N.U. să fie o- 
cupat de adevărații ei reprezen
tanți.

Nu este încă prea tîrziu ca o 
catastrofă să fie împiedicată și in 
acest sens cuvîntul Adunării Ge
nerale poate avea o influentă deo
sebit de mare. MAI MULt CA 
ORICIND DEZBATEREA PRO
BLEMEI REPREZENTĂRII CHI
NEI ESTE IMPERIOS CERUTĂ 
DE INTERESELE PĂCII ȘI 
SECURITĂȚII INTERNATIO
NALE.

Adunarea Generală nu poate to
lera continua știrbire a capacității 
organizației noastre de a rezolva 
marile probleme ale lumii contem
porane prin menținerea Republicii 
Populare Chineze în afara organi
zației.

Putem noi oare încă mult timp 
să ne facem că nu știm că pe un 
teritoriu chinez trăiesc peste 600 
milioane de oameni și că aceas
tă însemnată colectivitate are o 
industrie în plină dezvoltare și o 
economie înfloritoare, are savanți 
și cercetători în cele mai avansa
te domenii ale științei ?

Dacă aruncăm o privire asupra 
ordinei de zi a actualei sesiuni 
vom vedea că ne sînt supuse spre 
discutare și rezolvare probleme 
ca : dezarmarea, radiațiile atomi
ce, folosirea pașnică a energiei a- 
tomice, folosirea pașnică a spațiu
lui cosmic, asistența tehnică, li
bertatea informației, legea mării, 
etc.

Să luăm ca exemplu chestiunea 
dezarmării: ea prezintă suficiente 
dificult .;i pentru a nu fi necesar 
să o complicăm și mai mult în- 
cercînd o soluționare a ei fără 
participarea și consultarea repre
zentanților unei pătrimi din popu
lația globului.

Dar agențiile specializate ale 
O.N.U., cît oare nu pierd ele prin 
neparticiparea specialiștilor chi-

1

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările puse de ziaristul 

vest-german A. E. Johann
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite: Președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov a răspuns unor 
întrebări ale scriitorului și zia tistului vest-german A. E. Johann. 
N. S. Hrușciov a subliniat că drumul cel mai scurt spre întărirea 
păcii în Europe presupune cola borarea și prietenia dintre po
poarele Uniunii Sovietice și întregul popor german.
Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 

se referă la un larg cerc de pro
bleme legate de relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală Germană.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
întărind prietenia frățească a 
Uniunii Sovietice cu Republica 
Democrată Germană, guvernul 
sovietic pune în același timp la 
baza relațiilor sale cu Republica 
Federală Germană principiile co
laborării pașnice și se străduieș
te să introducă în aceste relații 
spiritul prieteniei și încrederii 
reciproce, ceea ce corespunde atît 
intereselor U.R.S.S., cît și celor 
ale R.F. Germane. N. S. Hrus
ciov a arătat că orice propunere 
avînd drept scop îmbunătățirea 
relațiilor dintre R.F. Germană și 
U.R.S.S. va fi primită cu bună
voință la 'Moscova.

După ce a subliniat că în po
litica sa guvernul R.F. Germane 
nu este călăuzit de principiile 
coexistenței pașnice, N. S. Hruș
ciov a arătat că acesta nu scapă 
nici un prilej pentru a-și arăta 
odată mai mult atașamentul față 
de „comunitatea atlantică a na
țiunilor". In activitatea, practică 
a acestui guvern 
reu o dușmănie 
țările socialiste, 
prezentanților cu 
răspundere ai R. 
bundă în inadmisibile atacuri 
grosolane împotriva Uniunii So
vietice. Se pare, a spus N. S. 
Hrușciov, că aceste persoane 
și-au propus țelul de a cultiva în 
rîndurile populației R.F. Germa
ne sentimente de ostilitate față 
de poporul sovietic și de a împie
dica în fel și chip dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două state.

Referindu-se la recenta întîl- 
nire a cancelarului Adenauer cu 
primul ministru al Franței, De 
Gaulle, N. S. Hrușciov a subli
niat că, dacă guvernul R. F.

se vădește me- 
oarbă față de 

Discursurile re
cea mai mare 

F. Germane a-

R.P. Romînă. Broșura cuprinde 
între altele cuvîntările rostite de 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej șl 
Wladyslaw Gomulka pe stadionul 
„23 Augusta din București.
MOSCOVA. — La 23 septembrie 
a avut loc la Moscova în sala 
Sverdlov din Kremlin solemnitatea 
laminării Premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii In
tre popoare" profesorului ceho
slovac Josef Hromadka, decanul 
facultății evanghelice de teologie 
„Komenius" din Praga.

Germane a considerat oportun să 
anunțe stabilirea unei strînse co
laborări cu guvernul francez toc
mai într-un moment cînd în 
Franța se decide problema exi
stenței sau inexistenței republi
cii, această acțiune nu poate să 
urmărească decît un singur scop, 
și anume aceia de a încuraja și 
a împinge forțele reacțiunii fran
ceze spre o lovitură de stat anti
democratică.

Arătînd că ziarele unor țări au 
început să scrie despre eventuali
tatea creării unei „axe Bonn-Pa
ris", N. S. Hrușciov a spus: Ne 
amintim de întîlnirea din 1934 din
tre Hitler și Mussolini care a dus 
la complotul celor doi dictatori îm
potriva libertăților democratice ale 
popoarelor europene, împotriva in
tereselor păcii. Cei care vor astăzi 
să acționeze din nou sub steagul 
zdrențuit al luptei împotriva co
munismului, 
Hrușciov, nu ar trebui să uite eșe
cul pe care l-au suferit în trecutul 
recent „axele" și „triunghiurile" 
anticomuniste de tot felul.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică și Germania oc
cidentală, ca țări înalt dezvoltate, 
pot face comerț pe o scară mai 
largă.

Întrebat de Johann ce atitu
dine ar avea Uniunea Sovietică 
dacă R.F.G. ar renunța la înarma
rea atomică a Bundeswehrului și 
ar limita efectivele lui și arma
mentele la proporții care nu ar lăsa 
loc niciunei îndoieli în ceea ce 
privește sarcinile lui execlusiv de
fensive, N. S. Hrușciov a declarat 
că aceasta ar reprezenta o impor
tantă acțiune pașnică, care ar con
tribui la o strînsă colaborare în
tre U.R.S.S. și R. F. Germană pe 
bază de încredere și prietenie. 
Această măsură ar influența favo
rabil situația din Europa, dirijînd 
evoluția ei în direcția lichidării 
încordării care există în această 
regiune. Cauza unificării Germa
niei, a declarat N. S. Hrușciov, ar 
primi ca rezultat al acestei acțiuni 
un puternic impuls și ar ieși din 
impasul creat de politica de mili
tarizare a Germaniei occidentale 
și de participare a ei la blocurile 
agresive ale puterilor occidentale.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
stabilirea unor relații bune între 
U.R.S.S. și R.F.G. nu trebuie să 
aducă prejudicii relațiilor lor cu 
alte state și s-a pronunțat pentru 
lărgirea schimbului de ziariști pe 
bază de reciprocitate, avîndu-se 
în vedere totodată că aceștia vor 
contribui la stabilirea unei înțe
legeri reciproce între U.R.S.S. și 
R.F.G.

a avertizat N. S.

Asupra Franței planează primejdia fascistă
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Republicanii își string rîndurile
In pofida celor patru luni 

de cînd generalul De Gaulle 
este la putere, războiul împo
triva poporului algerian se în
tețește. Potrivit însă partiza
nilor lui De Gaulle, el ar fi 
unicul om capabil să facă pa
cea în Algeria. Realitatea con
firmă că nu este vorba decît 
de un argument demagogic 
lansat numai pentru că actua
lele cercuri diriguitoare știu 
bine cit de nepopular este în 
Franța războiul nedrept dus în 
Algeria. De altfel acesta a fost 
și argumentul principal invo
cat de deputatul Marsiliei, 
Gaston Defferre, pentru a mo
tiva atitudinea lui de a 
spune „Da" proiectului noii 
constituții, la congresul parti
dului socialist. El a dat astfel 
un sprijin puternic lui Guy 
Mollet, care a reușit să obți
nă majoritatea în congres. Vic
toria secretarului general al 
partidului socialist și totodată 
ministrul de stat în actualul 
guvern a contribuit la liniști
rea partizanilor lui De Gaulle. 
,J)a‘'-ul de la 12 septembrie al 
congresului partidului socialist 
și adoptarea apoi a moțiunii 
fasciste de către participanții 
la congres a exprimat cerința 
membrilor comitetelor de sal
vare publică ca în Algeria să 
nu se înceapă negocieri cu 
conducătorii Frontului Națio
nal de Eliberare.

Guvernul de la Paris nu nu
mai că n-a făcut nimic în ul
timele luni pentru încetarea 
războiului din Algeria, dar toa
tă politica lui demonstrează că, 
și pe viitor el are de gind să 
continuie acțiunile colonialiste 
în Algeria, intensificîndu-le la 
maximum. Aceasta reiese
din comunicatele statului ma
jor, cît și din declarațiile pur
tătorilor de cuvînt oficiali.

Referitor la luptele recente 
ce se dau în Algeria, comuni
catele menționează numai pier
derile suferite de partea alge
riană ; în schimb cele franceze 
nu sînt de loc arătate. Pînă și 
Tunisia a fost bombardată. 
Președintele Tunisiei, Burghi- 
ba, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri francez 
o notă de protest împotriva 
noilor bombardamente la care 
este supus teritoriul tunisian 
de către unitățile militare 
franceze. Asemenea fapte prac
ticate și in trecut, iau amploa
re și se agravează în prezent.

Realitatea arată că nimic nu 
se poate reglementa între Alge
ria și Franța atîta timp cît gu
vernul are intenția să facă din

fieoare algerian un francez, în 
timp ce luptătorii patrioți 
pentru independența Algeriei 
urmăresc un scop cu totul 
opus: să facă din fiecare alge
rian un adevărat algerian.

Celor care mai nutreau încă 
iluzii în legătură cu vreo 
schimbare a politicii franceze, 
generalul Salan, unul din au
torii principali ai loviturii fas' 
ciste din 13 mai din Alger, n-a 
întirziat să le răspundă : „Noi 
ducem aci lupta pentru Alge
ria franceză, a spus el, și acea
stă luptă o vom duce pînă la 
capăt". Iar generalul De Gaulle 
a spus: Franța este aici, ea ră- 
mîne și va rămîne aici. Armata 
garantează acest lucru. în me
tropolă sint unii oameni — a 
precizat generalul, dînd un 
răspuns direct moțiunii congre-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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sului socialist — care cred că 
va veni o zi cînd vom fi con
strânși să cedăm. Noi răspun
dem : „Nu, aceasta nu este 
posibil".

Toate aceste fapte sînt foarte 
clare. Departe de a pune capăt 
războiului în Algeria, cercu
rile conducătoare din Franța 
acționează pentru agravarea 
lui. In același timp mișcarea 
fascistă se dezvoltă in Franța 
grație războiului colonialist 
din Algeria, care constituie 
baza sa. Mișcarea fascistă in 
Franța prinde puteri datorită 
încurajării directe a guvernu
lui, care niciodată nu a deza
probat vreunul din actele fas
ciste. Așa se explică nenumă
ratele atentate împotriva sedii
lor organizațiilor democrate 
sau împotriva militanților sin
dicali, fără ca autorii lor să 
fie arestați sau urmăriți; zia
rele republicane 
loviturile poliției 
împotriva celor 
„Nu“ proiectului

F aptele nu pot fi tăgăduite. 
Ele demonstrează că războiul 
colonialist, pe care-l duce Fran
ța înseamnă întărirea pozițiilor 
fascismului în această țară, în 
esență, reacțiunea caută să im
pună în întreaga Franță un re
gim de dictatură fascistă și să 
lichideze drepturile democrati
ce cucerite de oamenii muncii 
francezi, prin lupte de-a lungul 
a zeci și zeci de ani. Numeroa
se voci apropiate guvernului 
prezic de pe acum că în cazul 
cînd va fi adoptată noua consti
tuție, partidul comunist va fi 
declarat în afara legii.

Este neîndoielnic că elemen
tele fasciste care întrețin actua
la campanie, urmăresc să de
prindă opinia publică cu mă
surile de samavolnicie.

De pe acum republicanii de 
toate tendințele s-au solidari
zat cu partidul comunist. Ei 
au arătat că va veni și rîndul 
partidului socialist și al tuturor 
celor ce nu vor fi întrutotul de 
acord cu politica antirepubli- 
cană a actualului guvern. Acea
sta constituie pentru toți cei 
atașați instituțiilor republicane 
un motiv în plus să-și strîngă 
rîndurile, să spună „NU" la 28 
septembrie, respingînd astfel o 
constituție ce ar oferi celor de 
la cîrrna țării arme pentru a 
sugruma în Franța toate orga
nizațiile democratice.

REGIS BERGERON
Corespondentul „Scînteii 

tineretului" la Paris

Zile de mare răspundere
Acad. prof. G. Vrănceanu
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Legăturile

In aceste zile, cînd în Franța 
se pun o seamă de probleme 
de cea mai înaltă responsabili
tate, îmi dau seama că este de 
datoria mea, om de cultură, care 
m-am adăpat la izvoarele spi
rituale de valoare mondială ale 
străvechii Franțe, să-mi exprim 
gîndurile cu privire la prezen
tul și viitorul ei.

Ca toți acei care s-au perin
dat prin școlile și universită
țile pariziene iubesc Franța și 
străvechiul ei popor din adîn- 
cul sufletului meu.
stabilite la Sorbona au conti
nuat de-a lungul anilor și, cu 
mulți dintre oamenii de știin
ță, cu mulți dintre matemati
cienii francezi păstrez strînse 
legături.

Poporul care a dat culturii uni
versale pe Descartes și La 
Place, pe D’Alembert și întrea
ga generație a Enciclopediștilor, 
iluștri creatori pe tărîmul li
teraturii, picturii și muzicii, 
țara lui Robespiere și a vajni
cilor comunarzi a fost mereu 
în atenția mea. Tocmai de a- 
ceea, am urmărit cu deosebită 
îngrijorare desfășurarea situa
ției politice din Franța anu
lui 1958.

Încă din urmă cu cîteva luni,

în urma loviturii fasciste din 
Algeria, am fost neliniștit de 
cursul pe care l-au luat eve
nimentele politice în Franța. 
Speram pe atunci că oamenii 
politici ce s-au găsit la condu
cerea destinelor acestei țări vor 
fi responsabili față de poporul 
lor și vor ști să taie calea ce 
duce spre ruine, măceluri și 
război. Forțele progresiste din 
Franța avertizau încă de pe a- 
tunci că cu fiecare zi ce trece 
pericolul fascist crește, și doar 
o puternică coaliție a tuturor 
forțelor republicane ar putea 
să salveze republica. Am urmă
rit cu o curiozitate justificată 
comportarea actualului guvern.

Acum cîteva luni se mai 
găseau unii în Europa care 
credeau că guvernul generalu
lui De Gaulle va merge pe li
nia apărării Republicii împotri
va rebelilor fasciști, lată însă 
că 'acestora li s-a acordat toată 
libertatea pentru dezmățul anti- 
republican. Mai cu seamă acti
vitatea elementelor reacționare, 
care depun deosebite străduințe

confiscate ; 
îndreptate 

care spun 
constituției 

gaulliste. lucru care în ultimul 
timp se repetă foarte des. Per
chezițiile ilegale se țin lanț. 
Cit privește mișcările fățiș fas
ciste. ele organizează întruniri 
publice, incită cele citeva sute 
de aderenți ai lor să facă pro
pagandă in favoarea noii con
stituții, pentru „Da".

In urma loviturii de stat din 
mai—iunie în Franța, fascismul 
și-a ridicat capul și se mani
festă din ce în ce mai puternic.

pentru înșelarea maselor, pen
tru a le determina prin toate 
mijloacele să voteze în favoa
rea proiectului noii constituții, 
arată că se încearcă aruncarea 
Franței în brațele fascismului. 
Pentru fiecare dintre noi e 
clar că acest lucru ar constitui 
un pas extrem de grav, care ar 
afecta pacea Europei cît și a 
lumii întregi.

Proiectul noii constituții neli
niștește pe orice om cinstit din 
lumea întreagă care stimează 
poporul francez, care-l cunoaște 
și-i vrea binele.

Or și cine știe la ce se poate 
aștepta poporul francez din 
partea forțelor negre ale reac- 
țiunii, atunci cînd prin legea 
fundamentală a țării se în
cearcă impunerea unui dictator, 
desființarea practică a parlamen
tarismului, tradițional pentru 
națiunea franceză, aplicarea 
unui regim de represiuni poli
țienești. Declarațiile și manifes
tările unor oameni politici duș
mani înfocați ai instituțiilor re
publicane, cum ar fi de 
pildă Massu etc. arată că 
cercurile cele mai reacționare 
din Franța se pregătesc să dea 
o lovitură gravă poporului 
francez, că încearcă să folo
sească metode extreme de con- 
stringere fățișă.

Faptul însă că în timpul ulti
melor săptămîni reprezentanții 
celor mai diverse pături ale 
populației Franței își afirmă cu 
tot mai multă tărie împotrivi
rea față de uneltirile reacțiunii, 
față de proiectul noii constitu
ții reacționare mă face să-mi 
păstrez vechea mea încredere 
în spiritul înaintat — democra
tic al poporului francez.

în aceste zile, de mare im
portanță pentru viitoarele des
tine ale străvechiului popor de 
pe malurile Senei, ca vechi iu
bitor al culturii al științei 
franceze, urmăresc cu deosebită 
atenție evoluția evenimentelor 
politice din Franța, și doresc 
din întreaga inimă poporului 
francez să iasă cu succes din 
încercările grele 
trece.
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Poliția franceză reprimă cu brutalitate orice manifestație împotriva referendumului
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