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| Uteniiști, tineri din agricultură ! Descoperiți |
| și folosiți toate rezervele de furaje care se |
I pot însiloza, contribuind prin aceasta la asi- J
J gurarea hranei animalelor pe timpul iernii ! |
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

URGENTAT!
ÎNSILOZAREA FURAJELOR!
Contribuția

utemiștilor
! *.

Asigurarea bazei furajere nece
sare hranei animalelor in timpul 
iernii constituie una din preocu
pările de bază ale tinerilor co
lectiviști din satul Goșman, co
muna Romîni, raionul Buliuși.

Conform angajamentelor luate 
în urma Consfătuirii de la Cons
tanța. utemiștii au prevăzut în pla
nul lor de muncă să însilozeze 
cantitatea de SO tone furaje nece
sare întreți.ieiii animalelor gospo
dăriei pe timpui iernii. Pî-nă a- 
eum tineretul a însilozat 70 tone 
furaje, urmind să mai însilozeze 
in că 30 tone, ceea ce înseamnă de
pășirea planului cu 20 tone

La acțiunea de însilozare au 
muncit eu mult entuziasm toți ti
nerii din gospodărie. Un aport, 
deosebit 1 au aous candidatul da 
partid Diăgliici lărdache, ute
miștii Constantin Gheorghe Teacă, 
Groapă I. Constantin și Boită I. 
Prolira și alții.

In regiunea Oradea

Rezerve nefolosite
Ne găsim într-o perioadă cînd 

acțiunea de însilozare a furaje
lor trebuie intensificată în toată 
țara. In regiunea Oradea, în lu
mina documentelor Consfătuirii 
de la Constanța, planul de însi
lozare a furajelor a fost întoc
mit în concordanță cu dezvolta
rea șeptelului de animale, care 
de la o zi la alta crește în mod 
simțitor. Pe întreaga regiune, 
obiectivul de plan prevede a se 
însiloza în acest an cantitatea de 
peste 140.000 tone furaje. Pînă 
acum cîteva zile, conform situa
ției operative întocmită de Sfa
tul popular al regiunii Oradea, 
planul la însilozări a fost reali
zat în proporție de numai 11,8 la 
sută.

Reiese limpede nivelul scăzut 
în care se găsește această lucrare 
atît de importantă.

In unele raioane, însilozarea

re- 
co-

Situația însilozării furajelor
Ia 19 septembrie
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• Prin cenușa 
palatelor din 
Bagdad (III)o Recenzie:
O viață de crea^ 
ție închinată pa

triei iubite.
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• Să discutăm
despre

Tinerețe, educa-i 
ție, răspunderi 
— Un aventu
rier care merită 

tot disprețul.
• Sport.

Veștile primite din mai multe 
regiuni ale țării ne infor
mează că acțiunea de însi

lozare a furaje'or se desfășoară 
cu intensitate în multe unități a- 
gricole socialiste. In raionul 
Brăila, de exemplu, majoritatea 
gospodăriilor de stat și colective 
au insilozat pînă acum mai mult 
de 5 tone de nutrețuri pentru fie
care vită mare.

Din datele primite de la Mi
nisterul Agriculturii și Silvicu.fu
rii rezultă însă o serioasă rămi- 
nere în urmă la această lucrare. 
Pină la 19 septembrie, mai avan
sate erau tot regiunile Constanța 
și Galați, care au realizat 59 și 
respectiv 43 la sută din plan. Deo
sebit de încet se desfășoară însă 
lucrările de însilozare în regiunile 
Oradea, Cluj. Hunedoara. Situația 
aceasta reflectă munca slabă des
fășurată de către organele tehnice 
agricole și sfaturile populare, cit 
și de către organizațiile U.T.M.

Există suficiente posibilități 
pentru asigurarea necesarului de

nutrețuri însilozate pentru ani
male. Acolo unde; datorită sece
tei, producția de masă verde de pe 
loturile însămințăte cu porumb 
pentru siloz a fost mai mică față 
de prevederi se pot însiloza și alte 
nutrețuri. Acum se culege in
tens porumbul pentru 
Cocenii semi-uscați pot fi to- 
cați și insilozați în 
cu meiasă, cu nutrețuri suculente 
sau saramurați. Se pot însiloza 
acum otăvurile, resturile din gră
dinile de zarzavat, frunzele și 
cotețele de sfeclă de zahăr, po
rumbul semănat mai tirziu sau 
reinsămințat. Prin folosirea tutu
ror acestor rezerve se crează posi
bilitatea îndeplinirii plantdui de 
însilozări în majoritatea unităților 
agricole socialiste.

Se impune însă o preocupare 
sporită in această direcție atît 
din partea organelor tehnico-ad- 
ministrative comunale, raionale 
și regionale, cît și din partea or
ganizațiilor U.T.M.

boabe.

amestec

0 delegație a Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. R.

a plecat in R. P. Chineză
Miercuri 24 septembrie, o dele

gație a Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne în frun
te cu tovarășul general colonel 
Leontin Sălăjan, ministrul Forțe
lor Armate, a părăsit Capitala 
plecînd la Pekin pentru a face 
o vizită de prietenie în urma 
invitației primite din partea mi
nistrului Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Chineze, mare
șalul Pin De-huai.

La plecare delegația fost sa
lutată de tovarășii: general de 
armată Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mini-

ștri, adjuncții ministrului Forțe
lor Armate, generalii locotenenți 
Floca Arhip și Ion Tutoveanu, 
șeful Marelui Stat Major, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Dionisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, de reprezentanți 
ai Ministerului Forțelor Armate 
și Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți de asemenea 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, Ke Bo- 
nian și membri ai Ambasadei 
R.P. Chineze.

Cum
HUN

va arăta
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Pe un teren de 
peste 60 hectare, de 
pe terasa inferioară 
a Cernei — in conti
nuarea vechii așezări 
a Hunedoarei — In
stitutul Central de 
Sistematizare a Ora
șelor .și Regiunilor 
a proiectat sistemati
zarea de detaliu a 
zonei centrale a nou
lui oraș muncitoresc, 
precum și un nou lot 
de blocuri de locuin
țe de circa 1.500 de 
apartamente.

Compoziția de an
samblu se axează pe 
amplasamentul unei 
piețe centrale, in ca
re se vor construi clă

diri importante, ca 
sfatul popular, casa 
partidului, tribuna
lul, un mare magazin 
universal și altele. Un 
hotel central, un ma
re starlion cu terenuri 
pentru sport, o clă
dire pentru Banca de 
stat, un liceu, o ma
re cantină muncito
rească precum și o 
serie de unități co
merciale ale orașului, 
urmează a fi ampla
sate pe străzile prin
cipale ale noului cen
tru, în complectarea 
dotărilor deja reali
zate ca de pildă clă
direa poștei, a gării, 
a clubului-cinemato-

graf, a restaurantului 
etc.

Alte dotări social- 
culturale, printre ca
re creșe, grădinițe, 
școli elementare și că
mine, sînt prevăzute 
a fi construite in ca
drul cvartalelor nou 
create.

Intre combinat și 
așezarea astfel proiec
tată — pe o porțiune 
a bulevardului Repu
blicii — se prevede 
crearea unei zone 
unde nu se vor ridi
ca construcții, care 
se fa transforma 
treptat intr-un vast 
spațiu verde.

se execută în mod sporadic. In 
raionul Marghita, de exemplu, 
au fost însilozate 186 tone, Criș 
157 tone, Ineu 129 tone.

Cantitățile de mai sus au fost 
însilozate numai în gospodăriile 
colective.

Tineretul a adus o contribuție 
cu totul nesatisfăcătoare la a- 
ceastă acțiune, deși cu ocazia 
dezbaterii documentelor Consfă
tuirii de la Constanța, utemiștii 
și tinerii din regiunea Oradea 
și-au luat angajamentul să însi- 
lozeze mari cantități de furaje. 
Pentru unele organizații de bază 
U.T.M., însilozarea furajelor 
constituie o preocupare importan
tă, tinerii străduindu-se să-și 
realizeze sarcinile asumate.

Exemplele pozitive sînt însă 
puține. Această situație 
flectă slaba preocupare a
mitetelor raionale U.T.M. față de 
îndrumarea și sprijinul pe care 
trebuie să-l acorde organizațiilor 
de bază U.T.M. pentru îndeplini
rea sarcinilor pe care acestea și 
le-au asumat. Așa de pildă din 
cele 75 tone furaje pe care tinerii 
din raionul Beiuș s-au angajat 
să le însilozeze în toamna ace
stui an? pînă la această dată nu 
s-au însilozat decît 9,57 tone. Pe 
întreaga regiune, din cantitatea 
de 22.700 tone furaje ce trebuie 
însilozate numai prin contribuția 
tineretului, au fost însilozate pînă 
la această dată abia 500 tone 1

In regiunea Oradea, respectîn- 
du-se sarcinile trasate de Consfă
tuirea de la Constanța, au fost 
cultivate însemnate suprafețe cu 
porumb furajer care trebuie în
silozat fără nici o întîrziere. 
Apoi pot fi insilozați coceni semi- 
uscați în amestec cu furaje sucu
lente, resturile de la grădinile de 
zarzavat, coletele 
sfeclă etc. Atît 
nice agricole, cît 
țiile U.T.M. t‘ 
îndatoriri 
privință.

și frunzele de 
organele teh- 

și organiza- 
din regiune au 

precise în această 
stabilite prin hotă- 

rîrea comună a C.C. al U.T.M. 
și a M.A.S. Dat fiind ritmul în
cet în care se desfășoară însilo- 
zarea furajelor în regiunea Ora
dea se impune luarea unor mă
suri urgente pentru intensificarea 
acestei lucrări de o deosebită im
portanță economică.

DUMITRU GIȚA 
AUREL MANEAȚĂ

Valorificarea 
gazului metan 
d e m i n a

Lia exploatările carbonifere 
din Valea Jiului, pe mă
sură ce minele se adîn- 

cesc, debitul emanațiunilor de 
metan crește simțitor în ra
port cu adîncimea. Astfel, o 
tonă de cărbune extras, debi
tează cca. 20—35 metri cubi de 
gaz metan. Numai o recupera
re de 25 la sută din această 
cantitate, la’ trei mine din Va
lea Jiului — Lupeni, Antnoasa, 
Petrila — reprezintă un debit 
anual de 25—30.000.000 de metri 
cubi gaz metan, cantitate care 
actualmente se pierde în 
sferă, fiind evacuată de 
lațiile de aeraj. Pentru 
rea și folosirea acestor 
cantități de gaz metan 
luat unele măsuri.

Captarea în viitor a gazului 
metan cu ajutorul pompelor 
de vid, ce se construiesc la 
uzinele ,,Independența“-Sibiu, 
va permite valorificarea lui, 
precum și extinderea rețelei 
de gaze naturale atît pentru 
deservirea întreprinderilor din 
regiune cît și pentru consumul 
casnic.

atmo- 
insta- 
capta- 

mari 
s-au

Sondorii Gh. Galon, V. Pascu și Aurel Surdu sînt noi în schela petroliferă 
din Moinești. De aceea tinărul ingi ner Gh. Barbălată a și ținut, încă de 
la început, să le explici amănunțit componența agregatelor și instalației uneia 

dintre sondele din schelă Foto : N. STELORIAN

Condiții mai bune pentru desfășurarea
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la universitățile populare
Recent, S.R.S.C. In co

laborare cu C.C.S., C.C. al 
U.T.M. și Direcția gene
rală a așezămintelor cul
turale din Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii 
au luat o serie de măsuri 
in vederea asigurării unor 
cit mai bune condiții de 
desfășurare a procesului 
de învățămint la univer
sitățile populare în anul 
1958—1959.

In noul an de învăță- 
mînt vor funcționa 4 ti
puri de universități popu
lare: muncitorești, publice, 
pentru tineret și sătești. 
Programul universităților

populare va fi alcătuit din 
două discipline obligatorii 
— socialismul științific și 
științele naturii — și două 
sau mai multe discipline 
facultative, alese în așa 
fel îneît să fie cît mai 
apropiate de cerințele, ni
velul de pregătire și spe
cificul de muncă al 
cursanților. Durata cursu
rilor pentru universitățile 
populare muncitorești, pu
blice și pentru tineret, 
care se vor deschide la 15 
octombrie, este de 8 luni, 
iar pentru universitățile 
populare sătești, care se 
vor deschide la 1 noiem

brie, este de 4—5 luni. 
Cursurile vor avea loc o 
dată sau de două ori pe 
săptămînă.

Datorită creșterii inte
resului oamenilor muncii 
pentru frecventarea ace
stor forme de învățămint 
popular, care contribuie 
intr-o largă măsură la ri
dicarea nivelului ideologic, 
politic, cultural și profe
sional, la formarea con
științei socialiste a mase
lor, în anul 1958-1959 nu
mărul universităților popu
lare va spori simțitor.

(Agerpres)

Să meriți pe deplin 
prețuirea tovarășilor tăi

PASIUNI...
onstantin Butaș a a avut de 

mic pasiune pentru meca
nică. Acum, nu-și amintește 

exact dacă a desfăcut vreo mași
nă de cusut să vadă cum e înăun
tru sau dacă a construit cine Știe 
ce jucărioare din tablă, cuie și 
spițe de bicicletă ; dar că în pri
mii ani ai ținerii de minte a vrut 
să se facă mecanic o știe precis.

La școala profesională metalur
gică din oraș — Tîrgoviște — a 
învățat bine. Tehnologia prelu
crării și mașinile i-au deschis ori
zonturi nebănuite. A învățat cu 
lăcomie. Tot lacom a intrat și pe 
porțile Uzinei metalurgi
ce Tîrgoviște. Absolventul 
școlii profesionale a în- g&ZjL 
vățat repede mânuirea M f fi 
strungului, a frezei și a SțfiMj 
cuptorului de topit oțel. KlG 
Intre filele cărților tehni- ■Hfil 
ce — uzina avea destu
le ■— a găsit alte preocupări pen
tru pasiunea sa. Dar cele mai 
multe cărți erau scrise de ingineri 
cu limbaj și calcule inginerești.
Pasiunea l-a împins către un alt 
pas : a urmat liceul la seral.

Intr-o toamnă, însă — tristă 
toamnă — la București, la exa
menul de admitere la o facultate 
de mecanică a avut prima mare 
dezamăgire (se intîmplă...).

N-a disperat. „Un an de zile 
trebuie să învăț matematică, dar 
să și muncesc” — și, pentru că 
partidul a cerut tineretului să 
participe la construirea unor mari

obiective industriale, a plecat pe 
Șantierul tineretului de la Govora.

A muncit 
constructori 
mâinile lui a 
betonul halei_ _________ __
mâinile lui lega cofraje și hrănea 
flămindele . betoniere pînă 
înecau în ciment și nisip, 
prînz minca „cea mai -gustoasă 
ciorbă din lume” și seara tot el 
l— nesățios— își însușea probleme 
grele de matematici superioare.

Cînd s-a împlinit anul, a ple
cat de pe șantier, dar nu la fa
cultate, la examen, ci la Galați:

printre brigadierii 
un an de zile. Cu 
cernut nisip pentru 
de materiale. Cu

se
In

se alt șantier al tineretului. De 
ce? Cine i-a furat între timp pa
siunea ? N-avea regrete pentru 
ea ?

La Galați a văzut cu ochii lui 
familii de muncitori pășind pra
gurile noilor blocuri construite de 
brigadieri. In oraș, centrul este de 
fapt un vast șantier : s-au con
struit numeroase blocuri ; se con
struiesc altele. înălțătoare mo
mente ! Un dram din bucuria ce
lor care părăseau locuințele vechi 
cu urmele traiului dinainte de ’44 
și ale războiului, și apăreau în 
balcoanele însorite ale celor mai 
moderne și elegante locuințe din 
oraș, s-a strecut și în inima lui.

Devenind comandant de șantier 
a căpătat privirea de ansamblu. 
Povestește :

■—■ Au rămas cam puțini briga
dieri astăzi. O parte din cei vechi 
au plecat pe magistrală. Ai fost 
vreodată pe acolo ? Cum e ?.,. 
Dar și aici e important. Vezi ce 
m‘ai mindrețe de blocuri trîntim 
noi aici pentru reconstrucția 
Galațiului ? Dar pentru astfel de 
lucrări trebuie oameni calificați. 
Și băieții învață meserie. 
Gheorghe Moiseanu...

Cel despre care vorbește 
tînăr de 18 ani, princhindel 

privirea ageră. Cînd
> : | nit pe șantier avea 16 ani.

JRjJÎSj ,ras cu lopata pumîn- 
— ■ tul fundațiilor. Pe mi- 

™ ■ sură ce casa a urcat, a ur-
'Jf' fi cat și el. A trecut la pre- 
■MKM pararea betonului, la 

transportul materialelor și 
în primăvara aceasta s-a înscris 
la școala de zidari. Ai lui de a- 
casă, undeva într-o comună a ra
ionului Făurei, îi scriu mîndri : 
„dragul nostru constructor".

— Și acum îl vezi : n-a termi
nat școala dar are o echipă de 16 
zidari — colegi de-ai lui. Lucrea
ză și la zidăria de izolație și la 
tencuială unde îl pune maistrul 
de lot. Să-ți mai spun că își de
pășește regulat norma și că în 
consecință salariul...?

I-a văzut apoi pe brigadierii

Adunarea începuse și Oancea stătea liniștit pe 
scaun. Liniștit e un fel de a spune. Se discuta o 
problemă importantă, utemiștii se înscriau la cuvînt 
unul după altul, iar el nu reușea să se concentreze. 
Se gîndea că discuțiile se vor termina și apoi Ciică 
Pîrvan, secretarul organizației lor, va cere utemiști
lor părerea dacă el, Oancea Gheorghe, merită să 
primească recomandarea organizației pentru a fi 
primit în rîndurile candidaților de partid. Era emo
ționat dar nu voia s-o arate. Știa din experiența 
altor adunări cum se petrec lucrurile: băieții se în
scriu la cuvînt, arată ce știu despre cel care cere 
recomandarea — și bune și rele — apoi hotărăsc. 
Pînă acum nu se îhtîmplas'e să nu i se dea cuiva 
recomandarea. E drept că și cei care o ceruseră 

erau oameni tot unul și unul. Ce 
mai, o meritau. „Dar la fel ca ei 
sînt și eu. N-am lipsit și n-am 
întîrziat de . la serviciu niciodată, 
rebuturi nu am dat țși mi-am 
văzut întotdeauna liniștit de lucru. 
Nu m-am legat de nimeni și ni
meni nu s-a legat de mine..." Și 
după acest bilanț o liniște plină 
de siguranță îi cuprinse sufletul. 
Deci, voi primi recomandarea.

...Primul se înscrisese la cuvînt 
Dumitru Petreanu, care îl lăudă 
pentru felul în care muncește în 
producție. In colțul buzelor lui 
Oancea 'nflori un zîmbet abia vi
zibil: știa el că vor avea numai 
cuvinte de laudă pentru munc.a lui. 
Și maistrul a spus de nenumărate 
ori că este unul dintre cei mai 
buni meseriași. De trei ani de 
cînd muncește la Turnătorie-bronz, 
Complexul C.F.R. „Cirivița Roșie", 
nimeni nu s-a plîns de el. Știa 
meseria și-i era dragă. Și-a ales-o

Uite,

e un 
și cu 
a ve-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. Ill-a)

continua să vorbească, la fel de 
calm ca și la început. Dar cuvin
tele lui începură să zdruncine 
ternic liniștea sufletească a 
Oancea.
.— Este, într-ade.văr, un. 

meseriaș. Dar aceasta nu-i i 
cient pentru a fi comunist. . . 
Oancea nu-1 interesează ce se pe
trece în jurul lui, cum muncesc 
și se comportă tovarășii săi. Nu 
s-a ocupat niciodată din proprie 
inițiativă de cei mai slab pregă
tiți profesional decît el. Au fost 
în jurul lui unii tineri care nu 
dădeau lucru de calitate. Oancea 
nu a intervenit cu experiența sa 
de meseriaș bun pentru a-i ajuta. 
S-a mulțumit numai cu faptul că 
el muncește bine. Restul nu l-a 
mai interesat. Or, acest individua
lism, acest dezinteres față de via
ța și munca tovarășilor săi, nu 
are nimic comun cu un comunist.

— Tovarășul Oancea nu răspun
de nici la chemările organizației 
— a spus un alt utemist in cuvin-: 
tul său. In adunări nu ia cuvîntul, 
n-a participat la cercul politic, nu 
vine la muncă voluntară. Ce în
seamnă toate acestea? Să privim 
puțin în jurul nostru. Cine șînt 
candidați și membri de partid? In 
secția noastră sînt cei mai buni 
muncitori dar și cei mai activi oa
meni politici. Unde e o treabă mat 
grea pe ei îi găsești; întotdeauna 

_____  . . __ __ ______ pun deasupra intereselor lor, inte. 
singur după o matură gîndire și resele colectivului. Nu se mulțu- 
n-ar lăsa-o pentru nici o alta pe 
lume...

Dar ce-i asta? Oancea asculta 
și nu-i venea să creadă. Petreanu (Continuare în pag. Ill-a)

pu- 
lui

bun 
sufi-

Pe

IA. VIDRAȘCU

137 VAGOANE
metal economisit

laPLOEȘTI (prin telefon de 
corespondentul nostru). —

Inițiativa tinerilor reșițeni pen
tru economisirea metalului a gă
sit un larg răsunet și în rindul 
tinerilor metalurgiști din regiunea 
Ploești. In adunările generale des
chise, în cadrul consfătuirilor de 
producție, tinerii muncitori, tehni
cieni și ingineri au făcut prețioa

.balcoanele însorite ale celor mai moderne și elegante locuințe din oraș.»

se propuneri privind căile de fo
losire mai rațională și complectă 
a metalelor, pentru realizarea unor 
însemnate economii. Multe dintre 
acestea se refereau la procedee 
noi de lucru, la îmbunătățirea teh
nologiei de fabricare a utilajului 
petrolifer și a pompelor de injec
ție pentru tractoare, a produselor 
metalice pentru uz casnic.

Organizațiile U.T.M. din între
prinderile metalurgice ale regiunii, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, au mobilizat întreaga masă 
de tineri muncitori să participe la 
această acțiune patriotică și, în 
același timp, au susținut îndepli
nirea și realizarea propunerilor 
noi făcute de tineri pentru eco
nomisirea metalului.

Au trecut de atunci citeva luni. 
Tinerii din întreprinderile indu
striale ale regiunii, care s-au an
gajat să realizeze pină la sfirșitul 
anului economii de 1370 tone me
tal, și-au și îndeplinit acest anga. 
jament. De pildă, tinerii de la u- 
zjnele „1 Mai" care și-au propus 
economisirea a 400 tone metal, cei 
de la ,,L C. Frimu" Sinaia care 
s-au angajat să economisească 137 
tone metal, sau turnătorii de la 
„Fero-email“ care au hotărit să 
economisească 360 tone metal, 
sînt printre primii care și-au în
deplinit angajamentele tuate.

Totalizînd cantitățile de metal 
economisite pe întreaga regiune, 
reiese că organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderile indu
striale, sub îndrumarea comitetelor 
de partid, au economisit cantita
tea de 1370 tone metal, cantitate 
prevăzută să fie realizată pînă la 
sfirșitul anului. In cele peste 3 
luni care au mai rămas pină la 
sfirșitul anului, tinerii metalurgiști 
s-au angajat să economisească 
incă 500 tone metal.



Pentru noul sezon

în noul sezon de t 
industria noastră ușoară trebuie 
să satisfacă nevoile, gustul și 
exigența crescîndă a cumpără
torilor. An de an, acest sector 
important al economiei națio
nale, căre se dezvoltă și se în
tărește pe temelia dezvoltării 
industriei noastre grele, face 
pași înainte în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și- 
guvern privind satisfacerea în 
măsură tot mai mare a cerințe
lor oamenilor muticii. Și 
anul acesta succesele indus
triei noastre ușoare au fost 
însemnate. Astfel, în pri- ,KV ^,„-
mete opt luni., s,au produs ^i’Sțalîn"ca“ șUceleloU^intre.-
peste plan 6.809.B00 m^ țesa- ritld6ri ialisate duc
tun de bumbac, 658.000 m.p. , - ■ S . . . ?
țesături de matase, 86.000 pe- lovere într.„ .
reehi încălțăminte de piele și ; eroiM modernă, 
multe altele. j ,, -

Produse mai multe, mai bune 
și mai frumoase — iată ce-i 
preocupă pe muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din sectorul 
industriei noastre ușoare. Crea
torii — printre care sînt mulți 
tineri — pentru a răspunde ce
rințelor oamenilor muncii au 
vizitat magazinele interesîn- 
du-se de preferințele consu
matorilor, au făcut nenumă
rate studii șt au creat, 
pentru acest Sezon, peste 
200 modele noi de tricotaje și 
confecții, și cca. 100 modele 
noi pentru încălțăminte. Tinerii 
Constantin Dima, Aurelia Ma
rinescu și mulți alții au obținut 
rezultate deosebite în munca 
lor de creație.

în ultima vreme mai mulți 
tineri cititori ne-au rugat să 
le răspundem la întrebarea : 
„Ce va oferi industria noastră 
ușoară pentru noul sezon ?“ 

încercăm, prin articolul de 
față, să satisfacem — în parte 
— curiozitatea cititorilor.

Țesăturile de bumbac' au o 
mare pondere în producția in
dustriei ușoare. Cumpărătorii 
vor primi cu 300.000 m.p. mai 
mult molton și diftină, decît 
în anul 1957, cu 60,000 m.p. 
mai mult finet. Trebuie vă știți tru copii din postav alb 
că la „Uzinele textile" din Ga
lați s-au pus în fabricație mo
dele noi pentru finet în dungi, 
barchet și „timiș" și că fabrica 

„Teba" din Arad pregătește

toamnă Milioane de metri de țesături de bumbac 
peste plan • Modele originale pentru copii • 
ICI) modele noi de încălțăminte • Pantofi 
de lac și paltoane din urson fabricate 
din fibre sintetice • Calitate superioară
cantități sporite de „sibir", 
„polar" și alte materiale pen
tru timpul rece.

Toamna și iarna tricotajele 
frumoase sînt solicitate în mod 
deosebit. Acest lucru nu a fost 
uitat. Fabricile „Tîriăra Gardă" 
și „Tricotajul Roșu" din Capi
tală, „Textila Roșie" din Ora-

iuri de bumbac, 658.000 m.p. modele noi de jachete, veste, 
■o contexturi nouă

Cefe moi multe bucurii sînt 
rezervate copiilor. în acest an 

■■ ■ părinții vor putea cumpăra co. 
piilor treninguri plușate, mo
dele noi — cu fire colorate — 
pe care le lucrează în prezent 
fabrica „Bela Brainer" din Ca
pitală. De asemenea, fabrica 
„Ion Fonaghi" din Timișoara, 
a pregătit o colecție bogată de 
articole pentru cei mici.

Confecțiile ? N-au fost uitate 
nici ele. La fabrica de con- 
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ — 
distinsă pentru a 13-a oară cu 
înaltul titlu de fabrică fruntașă 
pe ramură — aceste produse se 
lucrează în 20 de modele noi 
pentru adulți și în 17 modele 
noi pentru copii. în curînd le 
veți și vedea în magazine.

Și cum încălțămintea inte
resează în mare măsură, vă co
municăm și din acest domeniu 
cîteva noutăți. Circa 480.000 
perechi de încălțăminte pentru 
adulți și copii se vor fabrica 
în 50 de modele noi. Unde ? 
La fabricile „Carmen", „Ștefan 
Gheorghiu’, „Flacăra Roșie" 
din Capitală etc. E important 
și faptul că, în acest an, pen
tru prima oară, la „Cauciucul 
Quadrat", se fabrică șoșoni pen- 

*............ " în
două modele, și că la fabrica 
„Ștefan Gheorghiu" se fabrică, 
tot pentru prima dată, încălță
minte populară din postav ne
gru, cu galoșari din piele și

talpă microporos, pentru popu
lația de la sate.

în încheiere cîteva surprize: 
vom purta pantofi de lac, pan
tofi ce se vor produce la fa
brica „Flacăra Roșie", ne , vom 
confecționa rochii din tafta din 
fire de acetat cu tușeu asemă
nător mătăsii naturale și pal
toane din urson fabricate din 
fibre sintetice-nylon.

Muncitorii, care se străduiesc 
să puni la dispoziția oameni
lor mtincii produse frumoase, în 
culori vii și contexturi noi, a- 
cordă o atenție deosebită 
îmbunătățirii calității produse
lor. In acest sens, organizațiile 
U.T.M. desfășoară, în rîndul ti
nerilor, o activitate tot mai 
susținută pentru ridicarea cali
ficării profesionale, respecta
rea tehnologiei de fabricație.

LIANA CRÎNGUT 
ANDREI NICOLAE

ni

La fabrica „Cauciucul Quadrat", tinerii din „Brigada păcii", brigadă condusă de tov. Victoria Giur- 
can, obțin succese însemnate în producție. Această brigadă confecționează zilnic 1.100 perechi șoșoni

Foto: V. CHIRCEV

Ne scriu corespondenții
Expoziția tinerilor pictori amatori

Locuitorii din Săr- 
maș pot admira cu 
legitimă mîndrie ex
poziția celor 6 pic
tori amatori din o- 
rașul lor, deschisă la 
Casa raională de cul
tură. Cele 53 tablouri 
expuse Sînt pictate în 
majoritate de tineri

muncitori și reprezin
tă aspecte diverse 
din munca de cons
truire a socialismu
lui, portrete de mun
citori etc. Mult a- 
preciate au fost pic
turile „Ședința ile
gală", „Uitima noap
te a lui Horia" exe-

cutate de Mesășan 
Iosif, portretele pic
tate de tehnicianul 
metalurgist Guță 
Traian, peisajele son
dorului Maier Traian 
si altele.

DRAGOMIR 
BACIU 

tehnician

Un început promițător

podgoriilor
oarele a prins în strălucirea 
sa zarea îndepărtată a viilor. 
Bogățiile acestor depărtări ne 

atrag și ne îmbie să le vizităm. In 
drumul "nostru, din loc în loc, ne 
întîmpină carele încărcate cu stru
guri. Rod frumos, neobișnuit de 
bogat au viile in acest an, Tină- 
rul inginer Teodor Popa ne 
bește cu pasiune și plăcere 
pre bogățiile gospodăriei 
despre soiurile de struguri 
care se produc vinurile de 
garcea.

— lată, ne arată el, din 
velele astea producem „Risling ita
lian" și „Fetească •albă".

Privirile noastre se plimbă peste 
hutucii doldora de struguri. între 
timp, inginerul Teodor Popa ne 
povestește următoarea întîmplare :

— Era intr-o seară spre sfirși- 
tul primăverii. Un grup de băieți 
și fete mergeau spre casă. Tot 
mergînd ei, numai ce obsearvă pe 
un lăstar de viță un pufușor moa
le și des. Nimeni nu luase seama 
în timpul zilei că in via noastră

vor- 
dos- 
lor, 
din 
Se-

par-

apăruse pericolul manei. Au apu
cat drumul înapoi și ne-au dat de 
veste. în noaptea aceea, echipele 
tinerilor zilieri au stropit întrea- 
ga parcelă de vie. Pericolul a fost 
înlăturat la vreme. De pe parcela 
aceasta am cules pînă acum peste 
9.000 kg. struguri la hectar, cu 
4000 kg. mai mult decît se pre
vede în planul anual de produc
ție. Și dacă am socoti sporurile e-' 
valuate la toate parcelele, rezultă 
că anul 
aproape 
ducție.

Un iz
cut nările. îată-ne in fața cramei. 
Aici se muncește fără întrerupere 
ziua și noaptea. N-am îndrăznit să-i 
întrerupem din lucru pe tinerii vi
ticultori. Ei sortau cu repeziciune 
strugurii pe soiuri, învățind de la 
vestitul podgorean, bătrinul Te- 
mistocle Jugureanu, cum să pre
gătească vinuri bune din mustul 
care acum a început deja să fiarbă.

acesta vom îndeplini de 
două ori planul de pro-

îmbietor ne mîngîie pla

P. LUNGU

Un grup de elevi în vizită la Muzeul „Istoria Moldovei

Pentru a asigura 
condiții optime pen
tru desfășurarea 
noului an de învăță
mînt politic al 
U.T.M., comitetul 
U.T.M. al Combina
tului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" djn 
Hunedoara a trecut 
la realizarea unui 
plan de măsuri or
ganizatorice judicios 
întocmit.

Ținîndu-se seamă 
ie specificul muncii, 
de faptul că unii 
propagandiști lu
crează în ture, acolo 
■înde a fost cazul, 
s-au mai recrutat și 
locțiitori de propa
gandiști, care să su
plinească cu compe
tență pe propagan
diști, în cazul cînd 
aceștia vor fi reți
nuți de probleme 
majore la locul de 
muncă. Din cei 101 
propagandiști, 30 au 
urmat cursul de pre
gătire cu o durată 
de 10 zile organizat 
de Comitetul regio
nal U.T.M. Hune
doara, iar restul își 
complectează cunoș
tințele politice la 
cabinetul orășenesc 
al P.M.R.

In numai cîteva 
zile aproape 1.000

de utemiști și neute- 
miști s-au înscris la 
formele de învăță
mânt politic.

Tot în scopul bu
nei desfășurări a a- 
•tului de învățămînt 
politic, în planul de 
măsuri organizatori
ce al comitetului 
U.T.M. al Combina
tului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din 
Hunedoara s-a mai 
prevăzut organiza
rea din două în 
două luni a zilei 
propagandistului. Cu 
această ocazie se 
va analiza activita-

tea unor propagan
diști se vor face 
schimburi de expe
riență. Pentru Înde
plinirea acestor sar
cini, s-a stabilit ca 
fiecare membru al 
comitetului U.T.M. 
să răspundă de 2-3 
cercuri de invăță- 
mînt politic iar în 
cadrul ședințelor de 
comitet, periodic, ei 
vor prezenta infor
mări de felul cum 
se desfășoară cursu
rile.

Premiera de gală 
a filmului cehoslovac 
„Invenție diabolică"

Miercuri seara a avut loc la ci
nematograful Patria premiera de 
gală a filmului cehoslovac „Inven
ție diabolică", distins recent cu 
marele premiu al Festivalului in
ternațional de la Bruxelles.

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Institutului 
romin pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Direcției generale 
a cinematografiei, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au asistat membri ai Ambasadei 
R. Cehoslovace la București în 
frunte cu ambasadorul Ivan Rohal 
llkiv, precum și scriitorul Uri Ma
rek, director general al Cinemato
grafiei cehoslovace și Milos Broz, 
șeful Direcției pentru creația și 
distribuirea filmului din R. Ceho
slovacă.

0 VIAȚA DE CREAȚIE
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„Pred z
Științific, caracterele curentului alter

nativ sînt bine stabilite. Tovarășii care 
răspund de gospodărirea comunei Ple- 
nița, regiunea Craiova țin cu tot dina
dinsul să adauge la aceste caracteristici 
următoarea complectare : „Curentul alter
nativ este curent electric care se între
rupe de mai multe ori într-o singură 
seară".

Poate, poate așa nu vor mai fi între
bați de ce se întrerupe atît de des cu
rentul electric în comuna lor, de ce nu 
se repară rețeaua electrică.

I. L1XANDRU
muncitor

are

I. LEONTE

dinȘi în comuna Gighera 
raionul Gura Jiului, în casele 
țăranilor muncitori a pătruns 
lumina electrică.

In fotografie : electricianul 
Gheorghe Dogu lucrînd la in
stalarea firelor la casa colecti
vistului Nicolae Mocovan.

I
(iii) Orașul fără statui

ată semnul unei 
tuni. în piețe și 

străzi, la intersecțiile marilor 
artere, acolo unde se înălțau tru
fașe trupurile de pietre, a rămas 
locul gol. Un piedestal masiv de 
piatră și spațiul gol.

~ Aiei a fost statuia lui Feisal, 
aici cea a generalului englez Mau
de, primul invadator al Mesopo- 
tamiei, aici... și degetul arată mai 
departe spațiul gol.

Bagdad — orașul fără statui. 0- 
rașul în care pe piedestale se că- 
țăraseră numai trădătorii.

Iată un semn al revoluției.
Acum, la sute de chioșcuri, 

transformate în galantare de foto
grafii, poporul cumpără cu avidi
tate portretele în căite poștală ale 
conducătorilor revoluției. Se vinde 
în sute de mii de exemplare por- ternică strigă : 
tretul zîmbitor al generalului Ka- 
șem, portretul președintelui Na
sser considerat în Irak condu
cător al tuturor arabilor. — foto
grafii de familie ale conducători
lor, ale copiilor lor.

Am cutreierat orașul în lung și 
în lat, avid să văd semnele revo
luției.

După pîrjolul zilei, cînd orașul 
dormitează. înserarea dă străzilor 
o frenezie neobișnuită. Țipetele 
fegiilor se împletesc cu cele 
vîn’ătorilor de răcoritoare,

mari fur- grătaragiilor, ale negustorilor am. 
parcuri, pe bulanți, ale celor din bazare — 

ale vînzătorilor de ziare. Un mi
ros tare, persistent de condimente 
și de carne de oaie friptă îți a- 
saltează în valuri nările.

în această mișcare și în acest 
sgomot tipic oriental trec oameni 
cufundați în lectura ziarelor proa
spete, interesante de metamorfo
zele vieții internaționale, oameni 
care știu că undeva guri vrăjma
șe de tun stăteau ațintite asupra 
tinerei Republici. Din loc în loc 
grupuri de oameni discută cu a- 
prindere. într-o piață studenții de
monstrează atașamentul pentru 
noul regim, hotărirea de a răs
punde la îndemnul generalului 
Kasem, „pînă la ultima picătură 
de sînge". înălțați pe brațe de 
masa studenților, cei cu voce pu- 

„Pentru Republică, 
pentru popor" și corul reia puter
nic. în fața sediului Ministerului 
Apărării, în stradă, o coadă lun
gă, în monom, așteaptă într-o dis
ciplină desăvîrșită. Sînt tineri ve- 
niți din toată țara care așteaptă 
să fie primiți de generalul Ka
sem pentru a-i transmite salutul ti
neretului

într-un colț de stradă, în mijlo
cul unui cerc vesel, doi tineri din
tre care unul poartă haină mili
tară joacă îmbrățișați simbolizînd 
fraternizarea poporului cu armata.

ca- 
ale 
ale

Mă gîndeam la zilele revoluției. 
Poporul irakian a găsit pentru 
prima dată armata de partea sa. 

întotdeauna pînă atunci armata 
care aparținea regelui, regimului 
trădător, fusese dușmana poporu
lui, îl oprimase, îi înăbușise voin
ța. Acum armata nu i-a mai oprit 
pe oameni, nu i-a mai împins cu 
patul armei în piept, nu și-a mai 
descărcat gloanțele în carnea lor, 
ci i-a luat sub protecția armelor.

Așa s-a înfăptuit revoluția.
La centrele de alcătuire a bata

lioanelor pentru Apărarea Repu
blicii, se înghesuie nerăbdători ti
neri vînjoși, fete cu capul mîn- 
dru, conștiente de semnificația ges
tului lor.

Peste cîteva zile vor primi ar
me și uniforme militare, vor în
cepe instruirea ca și soldații. Vor 
trăi în tabere 14—15 zile, apoi 
peste un timp din nou. Liberta
tea cucerită nu poate fi pierdută 
printre degete. Undeva, ochi răi, 
cruzi, privesq spre cea mai nouă 
capitală republicană a lumii.

Aceasta o știe și poporul, aceas
ta o știe fiecare soldat. Fiecare 
dintre tanchiștii și servanții tunu
rilor și ai mitralierelor instalate 
pe străzi, în piețe, în curțile ins
tituțiilor, care apără capitala, care 
avertizează pe toți cei ce poartă 
gînduri negre noului regim.

Oamenii trec pe lîngă tancurile 
gălbui de culoarea nisipului din 
deșert și le bat ușor cu palma pes
te oțelul încins, cu satisfacția cu 
care pălmuiesc ușor călăreții cru
pa calului bun. credincios.

La intrarea în instituții ofițerii 
zîmbesc politicoși. se scuză îndato
ritori dar te percheziționează mi
nuțios. Spre marea noastră satisfac
ție cuvintele „sahafi rumani“ (zia
riști romîni) aveau un efect ma
gic și de multe ori ne scuteau de 
această obligație.

în seara de 10 august am în- 
tîrziat la palatul ~ 
irakiene peste ora 
în vigoare normele stării excepțio
nale. Am căpătat o autorizație spe
cială de la directorul radioului, dl. 
Selim Fable și am plecat pe jos 
spre hotel. Drumul trecea peste 
Tigru, peste unul din frumoasele 
poduri-arc. Pe pod pichete de sol
dați. La capetele podului care blin
date și artilerie. Orașul gol, pustiu. 
In stradă, pe caldarîm bivuacuri, 
paturi de campanie sau pur și sim
plu paturi așternute direct pe as
falt, pe care dormeau soldații ce-si 
așteptau schimbul

Pășeam muți pe străzile pustii în 
care numai ici, colo, străjuiau ne
mișcate pichete de soldați. Pe 
străzile pe care eu cîteva ceasuri în 
urmă a'bea puteai să te miști, pe 
care mașinile nu pot circula minu-

Radiodifuziunii
10 cînd intrau

te în șir din cauza aglomerației, pe 
care arabii cu vocea lor stridentă 
vînd, cumpără, se ceartă, țipă. A- 
cum străzile sînt largi, nemăsurat 
mai largi decît ziua și par nefi
rești, stranii, deghizate oa 2____
farsă orientală. Oamenii care dorm 
pe acoperișuri își pregătesc paturile 
liniștiți. Jos, Bagdadul liber este 
păzit. Jos, armata apără revoluția 
împotriva tuturor celor care urzesc 
gînduri negre.

Am făcut cîteva călătorii în țară. 
Peste tot trupele irakiene stau de 
strajă. Am traversat pustiul, pe o 
distanță de o sută și ceva de kilo
metri, spre baza engleză de la Ha- 
bania. în față, la orizont, acolo 
unde șoseaua se pierde coborînd pe 
curba pămîntului clipocește oglin
da strălucitoare a unui lac. O apă 
odihnitoare te îmbie să alergi, 
pentru a scăpa de aerul opărit, de 
monotonia galbenă a deșertului, 
de vîntul fierbinte care-ți arde 
ochii.

E fata morgana.
Ici, colo, unde șoseaua se apro

pie de malurile Eufratului, în pă
durile de curmali, încărcate de 
ciorchini grei de fructe roșietice 
vezi corturi militare, vezi unități 
blindate irakiene.

In apropiere de Habania cîteva 
largi semicercuri de trupe irakiene. 
Iar pe splendida oază de unde en
glezii trimeteau în toamna anului 
1956 bombardiere și parașutiști 
spre Port Said, un puternic coman
dament militar irakian. Poate foști
lor stăpîni le vine greu să ceară 
pentru orice mișcare o autorizație 
de la comandamentul irakian, dar 
oricît de neplăcut ar fi le stă totuși 
mai bine astfel decît în vechea pos
tură, iar cel mai bine le-ar sta dacă 
și-ar lua catrafusele.

Acum vechile planuri cu privire 
la Irak sînt strivite în picioarele 
arabilor, în cenușa palatelor 
Bagdad.

DUMITRU POPESCU

într-o

Scriitorul sovietic Alexandr 
Bek — autorul cărților „Șoseaua 
VolokolamSkului", „Granițele de 
oțel" etc — l-a cunoscut perso
nal, la îndemnul lui Gorki, pe 
constructorul de motoare de avion 
Berejkov, i-a ascultat interesantele 
povestiri și le-a înmănunchiat în 
lucrarea „Viața lui Berejkov" a- 
părută de curînd în traducere ro- 
mînească.

Este aceasta o carte tehnică? 
Nu. Un roman despre tehnică? 
Mai curînd. Despre tehnica stăpî- 
nită de un om excepțional de ta
lentat care trece peste orice obs
tacole pentru a da viață ideii 
sale. Romanul va cuceri în special 
tineretul deoarece acesta va găsi 
în eroul cărții o întruchipare a 
năzuințelor și elanului omului în
drăgostit de . profesiunea șa, pro
fesiune pe care și-o poate exersa 
și dezvolta nestăvilit numai în ca
drul orînduirii socialiste.

Pasiunea pentru tehnică se vă
dește încă din frageda sa tine
rețe: un proiect al unui mic mo
tor pentru o barcă, încercări pen
tru construirea unei ciudate ma
șini de război blindate, apoi, în 
sfîrșit, în 1919, sub directa îndru
mare a profesorilor Jukovski și 
Șelest construirea unui motor pen
tru avioanele folosite de Armata 
Roșie în apărarea revoluției de 
bandele albgardiste.

Partea cea mai interesantă a 
vieții acestui deosebit de talentat 
inventator începe însă abia după 
Marea Revoluție din Octombrie. 
Dacă la început sensul evenimen
telor revoluționare ce se desfă
șoară sub ochii săi, îi rămîne 
străin, dacă depresiunea morală 
în care se află datorită în bună 
parte invalidității căpătate în 
timpul războiului îl face să se de
părteze de viața clocotitoare din 
jurul său, însăși realitatea îl tre
zește. Berejkov va ajunge, prin 
propria sa experiență, la conclu
zia că trebuie să-și pună toată 
capacitatea în slujba cauzei în
tăririi și apărării Patriei Sovieti
ce răspunzînd chemării partidului, 
va folosi talentul, inventivitatea 
și inițiativa sa, pentru a ajuta la 
construirea unei industrii 
nice de motoare de avion 
tice.

Berejkov redă cu o plăcere deo
sebită, cu multă vervă, toate in- 
tîmplările legate de această pe
rioadă. Spun Berejkov deoarece 
întregul roman reprezintă parcă o 
convorbire direcță cu eroul, o 
relatare nu numai a unui excep
țional om de știință dar și a unui 
talentat povestjto’r. Iată-1 ne tină, 
rul constructor de motoare lucrînd 
cu entuziasm pentou a-și însuși 
ultimele cuceriri ale științei și teh
nicii și a le aplica în munca sa. 
Vorbind despre această epocă din 
viața sa, el exprimă în mod plastic 
starea sa de spirit .spunînd: „Ideile 
țișneau pur și ■simplu din nținel". 
Era de ajun'ș să țșudă că institutu
lui i s-a trasat sarcina să elabore
ze ceva greu, important, care nece
sita un volum mare de muncă 
pentru ca în 3—4 zile să pro
pună soluția sa, schița sa.

Adeseori, în discuțiile purtate, 
se vedea silit să cedeze în fața 
unor demonstrații de matematică 

o 
le

superioară sau a referirilor la 
serie de cercetări pe care nu

puter- 
sovie-

cunoștea. Dar pentru a merge în 
pas cu inginerii, cu proiectanții, 
pentru a nu fi mai prejos din 
punct de vedere al cunoștințelor 
și, mai ales, pentru a se înarma 
în vederea creației sale, Berejkov 
era silit să munceăscă cu perse
verență Stătea aplecat nopți în
tregi deasupra operelor clasice de 
mecanică și țermotehnică, învăța 
limbi străine.

Lui Berejkov nu-i plăcea să se 
plîngă de greutățile vieții. „Am 
aflat de la prieteni, spune Ale
xandr Bek, de la sora sa și de 
la colegii săi de birou, cît a 
trebuit să recupereze intrînd la 
institut, ce capacitate de muncă 
„infernală" avea, cum uneori nu 
dormea cîte două-trei nopți în 
șir păstrîndu-și însă buna dispo
ziție, energia, și bineînțeles, „for. 
ma“ și stilul de muncă. El însă 
n-a pomenit nimic despre așa ce
va". Nici o misiune cu adevărat 
serioasă, nici o construcție de va. 
loara care se proiecta în anii a- 
ceea în institut sau pe lîngă insti-

tut nu-1 lăsa indiferent. Voia să 
cuprindă totul, să contribuie la 
toate.

Berejkov era necontenit frămîn- 
tat de dorința de a creia lucruri 
extraordinare pentru acele vre
muri, de a construi motoare de 
avion care să întreacă pe cele ale 
germanilor sau americanilor. Bă
tălia a durat zece ani, zece ani 
în care s-a construit nu numai 
motorul sovietic ci zece ani în
semnați din viața Statului Sovie
tic, ani în care s-au ridicat cadre 
noi, cadre tinere, capabile să stă- 
pînească și să împingă înainte 
tehnica. „îmi amintesc de zilele 
acelea — spune Berejkov. Pentru 
mine ele n-atț însemnat numai o 
creștere, dar pur și simplu un 
salt Parcă mi se deschisese în 
față o lume de creație necunoscu
tă pînă atunci... Poate că atunci 
am înțeles pentru prima dată, 
profund, ce fericire este pentru un 
proiectant să muncească în Pa
tria Sovietică, să se sprijine pe 
ajutorul unui tineret entuziast, 
■neobișnuit, pe noua generație de 
ingineri, crescuți de revoluție, pă. 
trunși de ideile și romantismul 
epocii noastre. Pentru prima dată 
mi-am dat seama profund 
imbold puternic, ce forță repre
zintă în psihologia omului, 
munca noastră de 
ideea, ideologia...

— Da, erau vremuri admirabi
le! Primul plan cincinal! Noi pe 
locomotiva timpului! înainte, cu 
toate pinzele întinse, înainte!" O- 
dată cu aceste vremuri a putut 
și talentatul constructor Berejkov 
și ca el mii și mii de tineri sovie
tici să gonească pe locomotiva 
timpului, înainte, pentru a contri
bui la mărețele realizări ale sta
tului sovietic.

O figură ce te cucerește, o via
ță interesantă și bogată, aceasta 
este „Viața lui Berejkov" pe care 
v.o recomandăm să o cunoașteți.

MIRCEA ANDREI
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La „Țesătoriile Reunite" din 
Capitală a început fabricarea 
„ursonului", imitație de blană 
din fire sintetice de nylon 
pentru paltoane de damă și 
copii.

In fotografie : Florian Măr
gărit, fruntaș în producție, lu- 
crind la războiul de țesut. El 
reușește să-și depășească zilnic 
norma de lucru cu 15—20 la 
sută în medie.

*) Al. Bek: „Viața lui 
Cartea Rusă 1958.

Berej-



SA NE PĂSTRĂM DEMNITATEA TINEREȚII

UN AVENTURIER
care merita tot disprețul

Cu prilejul Lunii prieteniei romino-sovietice

Feslsvsluri ale filmului 
sovietic

Dragostea e un sentiment pu
ternic, înălțător și, în general — 
așa cum se spune pe bună drep
tate într-unul din articolele publi
cate în ziarul nostru — atunci 
cind este frumoasă, puternică, a- 
devărată, poate influența în bine 
cursul întregii noastre vieți.

Dar unii tineri ușuratici, înapo- 
iați iau dragostea drept un joc, 
căsătorindu-se întîmplător și fu
gind apoi în mod josnic de răs
punderea socială pe care și-au 
'uat-o, creîndu-și o familie.

Un astfel de tînăr este Constan
tin Petrescu din comuna Bra- 
tovoiești, raionul Craiova. Acum 
cîțiva ani el s-a căsătorit cu 
Constanța Dogaru, o fată din sa
tul lui. Deși înainte de căsătorie 
Petrescu făcea mare paradă de 
dragostea lui 
pentru Constan
ța, n-a trecut 
nici un an de 
zile și s-a des
părțit de ea. Mo
tivul: 'găsise altă 
fată în comuna 
vecină. Dar n-au trecut decît pa
tru luni și Petrescu s-a răzgindit 
iarăși. I s-a părut că tot prima 
soție era omul de care merita în
tr-adevăr să-și lege viața. Așa că 
s-a despărțit de a doua soție și 
s-a recăsătorit cu prima. „De-ale 
tinereții valuri" — obișnuiau să 
spună părinții lui Petrescu atunci 
cînd sătenii îi întrebau cum de 
noate să fie atît de neserios fiul 
tor.

Căsătoria, formarea unei familii 
sănătoase, trainice, cu dragoste 
de muncă se bazează în primul 
rind pe o cunoaștere profundă, pe 
sentimente puternice și sincere. 
Și-a cunoscut el, însă, Petrescu

Să meriți pe deplin 
prețuirea tovarășilor tăi

(Urmare din pag. l-a)

mese numai cu faptul că ei mun
cesc bine sau chiar foarte bine, 
ti luptă în permanență pentru a-i 
mobiliza și pe ceilalți tovarăși din 
jur la creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
la păstrarea și îngrijirea avutului 
pbșteșc. Nu le este străin nimic 
din viața colectivului nostru.

înțelegi..Qancea prin ce te deo
sebești tu de ei?

Pentru toate acestea eu nu sînt 
de părere șă»i dăm acum reco
mandarea. El va trebui să lupte 
cu mai multă dîrzenie pentru ri
dicarea propriei sale conștiințe po
litice, pentru a se apropia mai 
mult de aceste înalte trăsături ce 
caracterizează pe un comunist.
\ După el mai urmară la cuvînt 
Aurel Petrică și Gheorghe Ver- 
jeanu. Dumitru Coțofana și alții. 
Toți spuneau același lucru: nu a- 
jjunge să fii un bun muncitor în 
producție; ești utemist, cum ai 
jăspuns la sarcinile de organiza
ție? Ce-ai făcut pentru ridicarea 
nivelului tău politic și ideologic? 
Unde ți-e combativitatea ta revo- 
uționară? Și întrebările se rosto
goleau una după alta în sală. 
Dancea ar fi vrut să le noteze 
■iar renunță; și așa nu le va uita 

’.multă vreme.
Deodată se înscrise la cuvînt 

Tușoiu. Și el începu să-l laude, 
ia chiar arătă că tot ce se spusese 
lespre Oancea nu era atît de 
grav. A lipsit într-adevăr de la 
mele adunări, dar poate că a a- 
vt motive. E drept, a refuzat să 
tiargă la muncă voluntară la 

onstrucția casei tineretului din 
■aion, dar n-ați văzut? Era îm- 
Îrăcat în haine bune. Făcea să le 
trice?! Apoi își spuse răspicat 
ărerea: el va vota pentru ca 
lancea să primească recomanda
ta...

Oancea nu mai urmărea ce 
. pun ceilalți tovarăși. II mișcase 

Țestul de „prietenie" al lui Virgil 
?ușoiu. Odată îi luase și el apă- 
.area cînd fusese criticat Virgil 
entru îngîmfare și lipsă de ach
itate în organizație. Acum ace»- 
a se recompensase. Așa gîndea în 
momentul acela. Așa vedea că 
ste bine.

I se dădu și lui cuvîntul. Nu 
utea să nu recunoască ca fiind 
devărate toate cîte se spuseseră 
espre el. Dar în sufletul lui era 
upărat Vasăzică asta era pă- 
erea tovarășilor lui de muncă; 
'um se face că dintre toți doar 
Tul singur se arătase a-i fi prie- 
‘/j? Oare într-adevăr acesta să 

singurul prieten? Răspunsul la 
cpeastă întrebare avea să-l afle 
.lai tîrziu.

Adunarea se terminase și peste 
a au început să se aștearnă zi- 
■:le obișnuite de muncă pline de 
■ămîntări, de probleme noi ce se 
fereau a fi rezolvate. Oancea își 
edea mai departe de munca lui 
e care și-o îndeplinea la fel de 
5ne ca și pînă atunci. Se părea 
ă nîmio nu se schimbase. Nimeni 
u-șj dădea aere față de el. Dar 
ceasta adunare dăduse de gîndit 
itregului colectiv de utemiști,

Festivalul Internațional de muzioă 
„Toamna la Varșovia”

Intre 27 septembrie și 5 octom
brie va avea loc la Varșovia cel 
e-al doilea Festival internațional 
e muzică contemporană cunoscut 
ub numele de „Toamna la Var- 
bvia“, importantă trecere în re
vistă a muzicii contemporane po- 
oneze și universale. La Festival 
și vor da concursul orchestre și 
oliști remarcabili, precum și an- 
jambluri de operă. 

fata alături de care s-a hotărît 
să pășească in viață? Evident că 
nu și-a cunoscut-o și el nici n-a 
privit acest important act din 
viața omului — căsătoria — cu 
răspunderea ce i se cerea. După 
numai cîteva luni Petrescu s-a 
plictisit iarăși de soția lui. Toam
na, pe la horele satului, „junele" 
s-a „îndrăgostit" de altă fată, 
Olga Coman; a divorțat și s-a 
căsătorit pentru a treia oară.

Ce sentimente, ce năzuințe co
mune îl legau pe acest aventurier 
de noua sa familie? Nici un sen
timent curat, nici o năzuință. 
Pentru Petrescu căsătoria a de
venit un joc neserios, murdar, de 
nepertnis în societatea noastră. 
Orice fată cunoscută întîmplător, 
pe la poartă, el o și considera vi

itoarea lui soție, de parcă actul 
căsătoriei ar fi o simplă tîrguiaiă 
în piață. Și iată-1 pe Petrescu di- 
vorțînd și căsătorindu-se pentru a 
patra oară, apoi, divorțind din 
nou. Dar fetele pe care acest 
„barbă albastră" le-a înșelat fără 
pici o remușcare luîndu-ie de so
ție și apoi părăsindu-le, l-au cu
noscut ele pe Petrescu? Unele 
sint din satul lui, altele din co
muna vecină și nu se poate să nu 
fi aflat despre aventurile lui de
gradante, despre ușurința și lipsa 
lui totală de neseriozitate. Cum 
atunci de și-au legat ele viața de 
un asemenea ticălos? Ce gînduri, 
ce idealuri le legau pe ele de a- 

membrilor comitetului. Oancea nu 
putea fi absolvit de răspundere 
pentru slaba sa activitate, pentru 
lipsa sa de pregătire politică. Dar 
cei din jur? L-au ajutat suficient 
în această direcție? De aceea a- 
cum, mai mult ca înainte, i se 
cerea părerea în diferite proble
me, era anunțat cînd organizația 
avea de dus la bun sfîrșit o anu
mită treabă. Dar și Oancea înce
puse să se schimbe. Aproape că 
nu era acțiune a organizației la 
care să nu participe. Tovarășii din 
jurul său au început să simtă în
tr-adevăr că au în mijlocul lor un 
muncitor destoinic. Experiența lui 
în muncă a devenit treptat un 
bun al întregului colectiv. Și ast
fel, Oancea a început să devină 
un alt om. Mai atent față de pro
blemele generale ale secției lui, 
față de tovarășii săi, mai atent 
față de propria sa educație poli
tică. Cînd într-o adunare s-a ho- 
tărît crearea cercului politic a 
fost printre primii care s-a înscris.

După cîteva luni, la alegerea 
comitetului sindical al secției lor, 
muncitorii l-au ales în comitet 
responsabil cu munca culturală. 
Și deodată Oancea a descoperit 
că are mulți prieteni, că e plăcut 
să-i simți alături de tine și |a 
muncă și după ce aceasta se ter
mină. Ocupîndu-se de munca cul
turală, și-a dat seama că și de el 
depinde ca ceilalți muncitori să-și 
petreacă cît mai plăcut și mal 
instructiv timpul liber.

A trecut aproape un an de cînd 
s-a ținut adunarea generală în 
care utemiștii s-au străduit să-i 
arate lui Oancea cum trebuie să 
fie tînărul care aspiră la înalta 
calitate de membru al partidului 
nostru. Multe s-au schimbat în 
comportarea și gîndirea sa. L-a 
considerat și pe mai departe prie. 
ten pe Rușoiu, dar și-a dat sea
ma că atunci el nu s-a comportat 
ca un prieten adevărat; lipsa lui 
de principialitate i-ar fi dăunat, 
dacă nu intervenea colectivul. 
Și-a dat seama că la rîndul său 
nici el nu a avut o atitudine prin
cipială, cu adevărat prietenească, 
atunci cînd i-a luat apărarea lui 
Rușoiu, acoperindu-i sau motivîn- 
du-i lipsurile. Și Rușoiu s-a schim
bat. Tot colectivul l-a ajutat să 
devină un utemist activ, modest, 
principial în toate împrejurările și 
chestiunile de viață, care a fost 
primit de curînd în rîndurile can
did aților de partid.

Utemistul Gheorghe Oancea n-a 
revenit încă asupra cererii sale 
de acum aproape un an. Dar are 
de gînd s-o facă. Acum e liniștit. 
E convins că adunarea generală 
va fi la fel de exigentă. Este drept 
că și bilanțul activității sale e mai 
bogat. Dar nu numai atît. El s-a 
schimbat, organizația de bază l-a 
ajutat să se maturizeze din punct 
de vedere politic, a învățat să-și 
privească cu toată răspunderea 
propria-î activitate și viață. Și 
din acest punct de vedere știe că 
n-a urcat, decît puține trepte spre 
culmej, la care vrea să ajungă. 
Este însă hotărît să lupte pentru 
a merita înalta calitate de mem
bru al partidului nostru.

Din țara noastră participă ca 
invitați la aceste manifestări Ion 
Dumitrescu, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor din R. P. 
Romînă, Alfred Mendelsohn, se
cretar, și Adia Gherțovici, pro
fesor la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" din București. De
legația a părăsit marți noaptea 
Capitala plecînd spre Varșovia.

(Agerpres) 

cest individ dezmățat? Dacă și-ar 
fi pus asemenea întrebări, dacă ar 
fi cugetat profund asupra lor, cu 
siguranță că n-ajungeau să se în
locuiască una pe alta făcîndu-se 
astfel ele insele de rușine, dove
dind ele însele o condamnabilă 
ușurință în alegerea tovarășului 
de viață.

Acum Constantin Petrescu, tî
năr de 23 de ani și căsătorit de 
patru ori, hoinărește pe uiițele sa
tului ținîndu-se de scandaluri și 
de alte fapte huliganice.

Cum poate fi calificată compor
tarea acestui individ care calcă 
în picioare orice principiu de con
viețuire socialistă? El nu poate fi 
numit decît un individ josnic, dez
mățat, demn de tot disprețul nos
tru. Viața lui e seacă, lipsită de 

bucuria adevă
rată pentru că 
destrăbălarea și 
lipsa de răspun
dere față de fa
milie il descom
pun pe om, îl 
sărăcesc sufle

tește, îl împiedică să-și concentre
ze forțele asupra sarcinilor sociale.

In același timp, un asemenea 
tînăr ușuratic, incapabil să-și or
ganizeze o căsnicie trainică, n-a 
cunoscut și nici nu putea să cu
noască dragostea adevărată. Fap
tul e evident. Baza unei familii 
sănătoase, puternice, trainice, e 
dragostea dintre soți, sincerul lor 
atașament reciproc, posibilitatea 
îndeplinirii unor năzuințe comu
ne de care se leagă aceste senti
mente. Petrescu și-a destrămat 
însă continuu familia lui, schim- 
bînd la intîmplare soție după so
ție.

Dar atitudinea ușuratică față 
de familie, destrămarea ei la orice 
adiere de vînt, fuga de răspunde
re, această crasă destrăbălare a- 
duce prejudicii nu numai familiei, 
ci și societății. De aceea opinia 
publică, tineretul nostru condam
nă cu hotărîre indivizii de felul 
lui Petrescu care-și părăsesc so
țiile fără să se gîndească la 
răspunderea lor față de societate, 
fără discernămînt, unii uitînd 
chiar și de soarta copiilor lor.

Astfel de atitudini nu sînt alt
ceva decit o rămășiță a moravu
rilor burgheze și noi, tinerii, tre
buie să luptăm cu toată fermitatea 
pentru stîrpirea lor din rădăcini.

ARISTIDE ȘERBAN 
corespondent

-

In scopul valorificării resturilor care rămîn de la fabricarea zahă rului, pe lîngă fabrica de zahăr 
din Timișoara s-a construit o ma gazie pentru depozitarea lor.

In fotografie : uriașa magazie în care se depozitează borhotul, pen tru a putea fi folosit mai departe 
la fabricarea spirtului și ca hrană pentru animale

PASIUNI
(Urmare din pag. l-a) 

oare s-au înscris la școala de dul
gheri și astăzi conduși de un lu
crător vîrstnic, știu să lege între 
sânduri betonul dar să ți gospo
dărească fiecare bucățică de lemn.

li vede în fiecare zi pe priete
nii lui Gheorghe Bungă — 12 
flăcăi eare lucrează la canalul 
central. De la 8-10 metri adincime 
scot pămîntul și încasează fiecare 
lunar in jurul sumei de 1.500 lei.

— Așa riști g mai zic și eu... 
Dar stai, să nu-i crezi niște oa
meni fugind după bani. Sînt legați 
de șantier.

Și așa este. Bungă, de pil
dă, un băiat masiv cu fața arsă 
de soare e chiar din oraș. 11 vezi 
însă în fiecare seară la dormito
rul brigadierilor, fiindcă doarme 
cu ei. „Ar fi mai plăcut acasă, 
într-o cameră mică cu pat pregă
tit de mama, dar, cum să spun... 
nu pot. Dacă dorm acasă, a doua 
zi dimineața cînd vin la lucru nu 
mă simt de loc odihnit".

Și a văzut comandantul pe cei 
care s-au legat cu strășnicie să nu 
părăsească șantierul.

Cu prilejul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, in Capitală și în 
țară vor avea loc două festiva
luri ale filmului sovietic.

Primul festival se va desfășu
ra între 8-14 octombrie. Vor fi 
prezentate în premieră marile 
realizări ale cinematografiei so
vietice „Surorile" și „Anul 1918“, 
ecranizare a romanului „Calva
rul" de A. Tolstoi, „Pe Donul li
niștit" în trei serii după romanul 
cu același nume al cunoscutului 
scriitor Mihail Șolohcv și „Idio
tul" după opera lui Dostoicvski. 
Va rula de asemenea filmul „Cei 
trei din pădure".

In cadrul celui de-al doilea

Intre 11—24 octombrie

O importanta manifestare 
artistică

Intre 11-24 octombrie se va 
desfășura în Capitală Festivalul 
teatrelor dramatice din R. P. Ro
mînă, care are drept scop stimu
larea creației dramatice originale 
și popularizarea realizărilor în 
domeniul artei actoricești, regizo
rale și scenografice din teatrele 
noastre dramatice. Continuînd o 
frumoasă tradiție, această acți
une va marca o nouă etapă în 
dezvoltarea artei noastre teatra
le. Festivalul va antrena, spre 
deosebire de Decada dramatur
giei originale, care s-a desfășurat 
în primăvara anului 1956, nu 
numai teatrele din regiuni, ci și 
pe cele din Capitală. Pe lîngă

Concerte consacrate memoriei 
lui George Enescu

Filarmonica de Stat a Regiunii 
Autonome Maghiare și-a deschis 
miercuri stagiunea 1958—1959 cu 
un concert consacrat memoriei 
lui George Enescu.

Sub bagheta dirijorului Lukac.s 
Andrei, cpncertul s-a bucurat de 
participarea binecunoscutului pia
nist sovietic Iakov Zak. In pro
gram au figurat două lucrări din 
creația enesciană : Simfonia l-a 
și Rapsodia I-a precum și Con
certul pentru pian și orchestră 
în fa minor de Chopin și Rapso
dia pentru pian și orchestră de 
R’ahmaninov pe o temă de Paga
nini.

— Uneori aceștia au fost cîte 
o fată și un băiat, și atunci s-au 
căsătorit. Gurgu Stancu a luat-o 
pe brigadiera Tita Alexandru, 
Costică Gheorghiu iubește și el o 
brigadieră. Au scris amândoi să li 
se trimită acte. Sînt vreo opt fa
milii la noi. Viitorul le e asigu
rat. Aici se califică și cînd termi
nă de reconstruit orașul, pleacă 
pe alt șantier, poate mai mare. 
Și eu m-am căsătorit aici pe șan
tier (rîde puțin stînjenit). Zici 
că ai fost pe magistrală ?

S-a oprit ca să arate un tînăr :
— îl vezi pe cel de colo cu 

cartea în mină ? (ne aflam în mi
cul club de la dormitorul briga
dierilor — aparat de radio, cărți, 
mese de șah etc.), A fost dat la 
ziar. A venit pe aici un scriitor 
— m-a bătut la șah. A scris des
pre acest brigadier cum a par
curs drumul de la cărțile de jac 
la cele de literatură. Bun articol! 
Trebuia însă spus că băiatul ace
sta n-a fost chiar singurul pe un 
astfel de drum. Cei care cîntă a- 
cum la muzicuțe și cei aere țopăie 
lîngă ei, i-au fost „colegi". Acum 
se pregătesc pentru sîmbătă. E 

festival al filmului sovietic, care 
va avea loc între 7 octombrie și 
7 noiembrie, vor fi prezentate pu
blicului filmele îndrăgite de el 
„Pavel Korceaghin", „'Marea co
titură", „Famiiia Ulianov", „Bo- 
tagoz", „Gloria Balticii", „Rindu- 
nica“ și „Comunistul". Intre 7 
octombrie și 7 noiembrie se vor 
prezenta de asemenea cicluri de 
filme documentare intitulate „Să 
cunoaștem Uniunea Sovietică" și 
filme pentru tineret, iar pentru 
unitățile sătești și pentru carava
nele cinematografice, programe 
speciale consacrate prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

(Agerpres)
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ANUNȚ
Grupul Școlar Sanitar 

Pldești, pregătește numai 
cadre medii de tip tehnic 
pentru specialitățile :

surori medicale, surori 
de ocrotire, șurprr pediatrie 
și moașe

Condițiile de admitere în 
anul I:

Se primesc absolvente a 
10 clase medii, cu exame
nul de maturitate, avînd 
vîrsta între 18—25 ani.

înscrierile la examenul 
de admitere se fac între 
1—25 septembrie a.c. la 
secretariatul din str. Nico- 
lae Bălcescu nr- 35, pe ba
za unei cereri însoțite de 
următoarele acte :

1. Certificat de naștere 
(copie legalizată).

2. Certificat de studii, 
certificat de maturitate (în 
original).

3- Certificat de 
(R.B.W.).

4. Radioscopia 
nară.

5. Certificat tip 
materială.

Examenul ______
se va ține la 27—30 sep
tembrie a.c., ___ 2.U '...
probe scrise și orale la :

— Anatomia și fiziolo
gia omului.

— Chimie.
— Fizică (oral).
Probele de examen sînt 

cele din programele școlare 
pentru clasele VIII—X ale 
școlilor medii de cultură 
generală.

Alte informații la tele
fon : 2122.

sănătate

pulmo.

de admitere

constînd în

De curînd s-a deschis la Reprezentanța comercială a R. Cehoslovace, expoziția cehoslovacă a 
produselor Motokov. In fotografie: un aspect din expoziție.

Un nou record mondial 
la proba de 20 km. marș

Cu prilejul campionatelor de 
atletism ale R.S.S. Ucrainene de 
la Simferopol, atletul 
Vladimir Golubnicii 
nou record mondial 
20 km. marș cu 
lh 27’05”. Această 
este mai bună cu 53”2/10 decît 
recordul mondial oficial deținut 
de atletul sovietic Mihail Lavrov.

sovietic 
a stabilit un 
în proba de 
timpul de 
performanță

ț

InternaționalăSpartachiada 
a Armatelor Frățești

Reuniunile de box din cadrul Spartachiadei Internaționale a Ar
matelor Frățești sînt urmărite cu mare interes de amatorii de 
sport. în prima reuniune boxerii de la C.C.A.-București au cîști- 
gat 6 din cele 7 meciuri susținute. O impresie deosebită a lăsat 
Mircea Dobrescu, care în cadrul categoriei muscă a dispus prin 
abandon în repriza a III-a de Djenis (R. P. Polonă).

Alte rezultate obținute de pugiliștii militari romîni; E. Cișmaș 
întrece la puncte pe Sisevgin (R. P. Mongolă) • V. Czekeli dis
pune la puncte de Ken En Kian (R.P.p. Coreeană) ; V. Tiță în
trece la puncte pe Asicu (R. P. Albania); N. Negrea învinge la 
puncte pe Anussi (R. P. Albania) ; Șerbu Neacșu dispune la 
puncte de Tehta (R. P. Albania).

La categoria cocoș, cunoscutul pugilist polonez Zavadski l-a în
trecut la puncte pe N. Mîndreanu (C.C.A.).

★

întrecerile din cadrul Spartachiadei Internaționale a Armatelor 
Frățești au continuat miercuri. In centrul atenției amatorilor de 
sport s-au situat întrecerile de natație. In finala probei de 100 m. 
liber victoria a revenit înotătorului sovietic Sorokin care a rea
lizat timpul de 56”4/10 (nou record unional). Reprezentantul 
R.P.R. G. Blajek s-a clasat pe locul 6 cu rezultatul de 59”8/10. 
Proba de 200 m. bras a revenit recordmanului european Kolest- 
nikov (U.R.S.S.) care a marcat 2’40”8/10. In cadrul seriilor pro
bei de 400 m. liber timpuri necesare calificării în finală au ob
ținut și reprezentanții noștri Șt. Ionescu și G. Blajek.

Competiția de lupte clasice a ajuns în faza semifinalelor. Din 
echipa romînă pentru semifinale s-au calificat O. Lustig, N. Po
pescu, V. Micula, D. Grozavu, Gh. Marinescu și V. Popovici.pescu, V. Micula, D. Grozavu, Gh. Marinescu și V.

întrecerile de gimnastică, care s-au desfășurat după sistemul 
jocurilor olimpice au luat sfîrșit cu victoria echipei U.R.S.S., ur
mată de formațiile R. Cehoslovace și R.D. Germane. La indivi
dual, medalia de aur a fost cucerită de gimnastul sovietic Stol
bov cu 56,75 puncte. Miercuri s-au disputat ultimele întîlniri din 
cadrul seriilor competiției de baschet. Iată rezultatele înregi
strate: R.P.D. Coreeană — R.P. Mongolă 187—36, R.P. Un

gară — R. Cehoslovacă 94—74 ; 
----------------------------------------- -‘U.R.S.S. — R.P. Chineză 108— 

55. r p Germană — R.P. Alba
nia 69—51 ; R.P. Romînă — R.P. 
Polonă 88—87.

Echipa feminină 
de atletism a U.R.S.S, 
a întrecut echipa R.F.G, 

cu 81-40
Meciul internațional de atletism 

dintre echipele feminine ale 
U.R.S.S. și R.F. Germane, desfă
șurat marți la Miinchen, s-a ter
minat cu scorul de 81—40 în fa
voarea sportivelor sovietice. In 
majoritatea probelor reprezentan
tele U.R.S.S. s-ait țlasat pe pri
mele două locuri, dominînd cu au
toritate pe adversarele lof<

Invenție diabolică — Patria, 
București, Grădina 13 Septem
brie; Ultima stație — Republica ; 
Roma oraș deschis — I. C. Frimu 
(sală și grădină), V. Alecsandri, 
Gh. Doja; Prieteni de duminică — 
Magheru, Lumina; Pălăria lui A- 
natol — Central; Comunistul — 
13 Septembrie (fost „Doina"); 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 — în
frățirea între popoare; Legenda 
cetății Sadosen — Alex. 
Lupii — 8 Martie (sală 
nă); Don Quijotte — 
Coșbuc (grădină); Don
— Vasile Roaltă (sală
nă); Inima nu uită — ______
N. Bălcescu (sală și grădină); 
Prea tîrziu — 8 Mai; Bravul sol
dat Svejk — 1 Mai (sală și gră-

Popov; 
și grădi-

Grivița 
Giovani 

și grădi- 
Cultural,

Studenți chinezi 
pe șantierele noastre 

de îmbunătățiri 
funciare

In zona inundabilă a Du
nării, între orașul Macin șî 
comuna Carcaliu, s-a deschis 
miercuri un nou șantier de 
îmbunătățiri funciare, care va 
reda agriculturii o suprafață 
de 2.400 ha. In prima zi pe
ste 3.500 țărani muncitori, ti
neri colectiviști și întovărășiți 
din comunele Luncavița, Car- 
caliu, Jijila, Văcăreni și alte
le din raionul Macin, au venit 
să lucreze voluntar pe noul 
șantier.

Pînă acum, țăranii munci
tori din regiunea Galați s-au 
angajat sa redea agricu,- 
turii prin muncă voluntară 
încă în toamna aceasta o su-' 
prafață de aproape 5.000 ha.

★
Un grup de tineri chinezi 

eare studiază în institutele de 
învățământ superior din Capi
tală au lucrat miercuri volun
tar la construcția barajului de 
pe șantierul de îmbunătățiri 
funciare de la Cernica-Căldă- 
raru, regiunea București, me
nit să redea agriculturii im
portante suprafețe de teren. 
Alături de muncitorii, de pe 
șantier tinerii chinezi au lu
crat la săpatul și transportul 
pămîntului necesar întăririi 
barajului.

Tinerii studenți chinezi au 
ținut să răspundă în acest fel 
la acțiunile de solidaritate ale 
poporului romîn cu marea 
Chină populară în lupta pe 
care o duce pentru a zădăr
nici acțiunile agresive ale im
perialiștilor americani în 
strîmtoarea Taivan.

(Agerpres)

Informații
Printr-o hotărlre a Consiliului 

de Miniștri s-a aprobat aderarea 
Republicii Populare Romîne la A- 
sociația internațională pentru con
trolul semințelor, cu sediul la 
Copenhaga.

★
Numeroși muzicieni de peste ho

tare, care au participat la mani
festările din cadrul Concursului și 
Festivalului Internațional „Geor
ge Enescu", au părăsit zilele aces
tea Capitala. Printre aceștia se 
află Jean Absil, directorul Acade
miei de muzică din Bruxelles, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Belgia-Romînia, Yvonne Astruc, 
directoarea Academiei de muzică 
din Siena, pianista Monique Haas 
și compozitorul Marcel MÎTialo- 
vici din Franța, criticul Andrei 
Stoianov din R. P. Bulgaria.

dină); Noile aventuri ale motanu
lui încălțat — Alex. Sahia (sală și 
grădină), Libertății (sală și gră
dină); Aida — Volga; Floarea de 
piatră — Unirea (sală și grădi
nă); Maeștrii schiori de miine — 
C. David; Articolul 420 — T. Vla- 
dimirescu (grădină), Flacăra; 
Pavel Korceaghin — Arta (sală și 
grădină), Drumul Serii; Simpati
cul nostru doctor — Munca, Olga 
Bancic (sală și grădină); Sere
nada mexicană — Miorița, Moși
lor (grădină); La ordinele dvs. 
— 23 August (sală și grădină); 
Vagabondul (ambele serii) — 
Donca Simo (sală și grădină); 
Ultima întîlnire — Popular; 
Spioana din Hongkong — Ilîe 
Pintilie (sală și grădină); Face
rea lumii — M. Eminescu ; Cîine- 
le grănicerului — Aurel Vlaicu; 
Spionaj contraspionaj — G. 
covia; Rio Escondido — 16 
bruarie; Zboară cocorii — 30

Ba, 
Fe- 
De-

cembrie; Dacă nu e una, e alta 
— B. Delavrancea.

—■ O .

(TIMViILWOHAilIL)
Pentru următoarele trei zile în 

țară: vremea se menține răcoroa
să la început, apoi se va încălzi 
ușor începînd din vestul țării. Cer 
schimbător cu înnourări mai accen
tuate în jumătatea de nord a 
tării, unde vor cădea ploi tempo* * 
rare. Vînt potrivit cu unele inten. 
sificărj în Ardeal. Temperatura 
mai întîi staționară, apoi în ere- 
ștere: minimele vor oscila între 2 
și 13 grade, iar maximele între 
13 șj 26 grade.

piese din dramaturgia originală, 
de această dată colectivele tea
trelor vor prezenta și lucrări ale 
literaturii dramatice universale 
acordîndu-se în același timp o 
mare atenție artei spectacolului 
în general.

Teatrele participante la festi
val vor prezenta, timp de două 
săptămîni, în sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale" din Capitală, spectacole în 
fața unui juriu alcătuit din per
sonalități ale vieții noastre arti
stice. Celor mai bune colective și 
celor mai bunț interprețî, regizori 
și scenografi le vor fi acordate 
premii și mențiuni.

Și Filarmonica de Stat „Gheor
ghe Dima" din Orașul Stalin, 
sub conducerea muzicală a arti
stului emerit Dinu Niculescu, și-a 
deschis miercuri seara stagiunea 
cu un festival „George Enescu". 
Programul concertului a cuprins 
Simfonia I-a și Rapsodia II-a de 
George Enescu, precum și Rap
sodia pentru pian și orchestră de 
Rahmaninov pe o temă de Paga
nini avînd ca solist pe tînărul 
pianist șovietic Dimitrii Paperno, 
laureat al Coucurșului Interna
țional „George Enescu".

Coneertul s-a bucurat de apre
cierea unanimă a publicului.

reuniune la clubul „Constructorul" 
și prezintă un program.

Așa dar, cu astfel de întîmplări 
și fapte a mai trecut un an din 
viața utemistului Constantin Băla- 
ța. Acum, fața lui brunetă, orna
tă cu păr bogat, cu o mustăcioară 
neagră și doi ochi căprui, te lămu
rește parcă zîmbitoare că nu mai 
există nici un fel de regret pen
tru pasiunea de pînă acum doi 
ani.

Și totuși, la învățătură n-a re
nunțat.

— Munca pe șantier, munca 
practică de brigadier, de con
structor, spune Bălașa, mi-a creat 
un puternic fundament pentru în
sușirea cunoștințelor teoretice. 
Munca pe șantier a fost pentru 
mine cea mai prețioasă și cea mai 
de neînlocuit școală. Acum vreau 
să mă înscriu la Facultatea de 
construcții. Mîine cineva de pe 
șantier se duce la București ; o să 
lămurească și cu înscrierea mea 
la fără frecvență. La munca pe 
șantier nu renunț însă. Și... să știi 
că nu te las să pleci pînă n-ai 
să-mi povestești despre magistra
lă...



Lucrările Adunării 
Generale a O. N. U.
NEW YORK 24 (Agerpres).
In ședința din dimineața zilei 

de 24 septembrie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au continuat 
dezbaterile de politică generală. 
Primul a luat cuvîntul prințul 
Norodom Sianuk, primul ministru 
al Cambodgiei. .

„Mulți dintre noi, a spus el, 
am fost profund dezamăgiți vă- 
zînd că s-a blocat încă o dată 
posibilitatea rezolvării proble
mei cruciale a reprezentării Chi
nei. Aceasta s-a întîmplat pentru 
că multe delegații legate prin di-

verse obligații înțeleg greșit 
principiul solidarității și votează 
aproape automat".

Apoi au luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Turciei, Fa- 
tin Zorlu, ministrul Afacerilor 
Externe al Etiopiei, Derossa, 
Vaclav David, ministrul Afaceri
lor Externe al Cehoslovaciei.

Discuția politică generală a 
continuat în ședința din după- 
amiaza zilei de 24 septembrie. 
Au luat cuvîntul reprezentanții 
Ghanei, Uniunii Sud Africane și 
Birmaniei.

Pre^âtirSle agresorilor

americani eh Taivan

Ședința Camerei Populare a R. D. G

BERLIN 24 (Agerpres). — La 
24 septembrie s-a deschis la Ber
lin ședința Camerei Populare a 
R. D. Germane. La ședință parti
cipă membrii guvernului, în frunte 
cu O. Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri, membri ai 
corpului diplomatic, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din capitala 
R.D.G.

Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri, a făcut in 
numele guvernului R.D.G. o decla
rație consacrată problemelor de. 
politică externă.

O. Grotewohl a subliniat nă
zuința guvernului R. D. Germane 
de a asigura poporului german 
o viață prosperă și de a contribui 
la dezvoltarea pașnică a eveni
mentelor în Europa. Pornind de la 
aceste considerente guvernul 
R.D.G. a propus guvernelor celor

patru puteri să creeze o comisie 
cvadripartită care să înceapă ime
diat pregătirea tratatului de pace 
cu Germania.

O. Grotewohl a salutat nota din 
18 septembrie adresată guvernu
lui R.D.G de guvernul sovietic 
care sprijină întrutotul propunerile 
Republicii Democrate Germane.

O. Grotewohl a subliniat de a- 
semenea marea însemnătate pe 
care o au propunerile guvernului 
R.D.G. pentru popoarele și guver
nele tuturor statelor europene.

Referindu-se la 
nului vestgerman, 
arătat că această 
dus la ascuțirea 
împotriva 
împiedice 
geri între 
mane.

politica guver- 
O. Grotewohl a 
politică care a 
războiului rece 
urmărește săR.D.G.

realizarea unei înțele- 
cele două state ger-
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între fascism $i democratic

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției Associa
ted Press anunță din Taipe că 
Statele Unite construiesc în cen
trul Taivanului cu participarea 
autorităților ciankaișiste „cea mai 
mare bază militară aeriană din 
Extremul Orient". Construcția 
bazei va costa 25 de milioane do
lari. „Bombardiere ale aviației 
strategice, arată corespondentul, 
vor putea decola de pe această 
bază spre obiective care se gă
sesc în inima Chinei și a Rusiei 
comuniste".

Construcția bazei militare aeri
ene în Taivan a început în luna 
mai 1958 și pînă în prezent s-au 
executat 60 la sută din lucrări. 
Ea ocupă o suprafață de 2.390 
acri. Corespondentul agenției 
Associated Press precizează că 
„pista betonată de decolare și a- 
terizare, avînd o 
12.000 picioare, a 
la 21 august. Ea 
acum folosită de 
forțelor militare 
S.U.A., ‘ ‘ 
în 
lui

lungime de 
fost terminată 
poate fi de pe 
orice avion g.1 

aeriene ale 
deși ea va fi terminată 

întregime în primăvara anu- 
viitor".

Al 12-lea avertisment al R. P. Chineze
PEKIN 24 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: La 24 
septembrie două avioane de 
luptă americane au pătruns 
în spațiul aerian al R.P. Chineze 
deasupra regiunii Amoy, provin-

Fukien. Purtătorul de cuvîntcia
al Ministerului Afacerilor Exter
ne al R.P. Chineze a fost autori
zat să declare că guvernul R. P. 
Chineze dă cel de-al 12-lea aver
tisment împotriva acestor provo
cări militare ale Statelor Unite,

Un vot contra
intereselor păcii lumii

Din nou mașina de vot ame
ricană a impus Adunării Gene
rale a O.N.U. un vot contrar in
tereselor păcii și securității in
ternaționale, impiedicînd ast
fel și în această sesiune discu
tarea problemei reprezentării
R. P. Chineze în O.N.U.

Discuțiile din .cadrul Comi
tetului General și mai ales cele 
din plenara Adunării Generale, 
la care au luat parte un nu
măr foarte mare de țări, au de
monstrat cerința impetuoasă de 
a se acorda R. P. Chineze locul 
cuvenit în O.N.U. In ciuda ma
nevrelor americane, un lucru 
este clar : numărul țărilor care 
nu au votat în fond împotriva 
recunoașterii drepturilor legi
time ale Chinei populare în 
O.N.U. este mai mare decît al 
celor care au sprijinit poziția
S. U.A. Intr-adevăr, în favoarea 
introducerii problemei repre
zentării R. P. Chineze pe ordi
nea de zi a Adunării Generale 
au votat 29 de delegații, care, 
împreună cu cele 12 abțineri, 
totalizează 41 de voturi, în tunp 
ce poziția americană a întrunit 
40 de voturi. Sa dovedește ast
fel că curentul în favoarea re
cunoașterii R. P. Chineze de
vine mereu mai puternic.

Cum se explică faptul că 
nici pînă astăzi R. P. Chineză 
nu este reprezentată în O.N.U.? 
Explicația o aflăm în cunoscuta 
politică falimentară „de pe po
ziții de forță" pe care o pro
movează de mulți ani S.U.A. 
Ducînd o politică ostilă față 
de poporul chinez și statul lui, 
S.U.A s-au situat pe o poziție 
evident contrară O.N.U. și 
Chartei sale, care prevăd uni
versalitatea acestei organizații. 
S.U.A., exercitînd presiuni inad
misibile asupra multor țări 
care se află la remorca lor, con
tinuă să folosească cel mai 
înalt for mondial — O.N.U. — 
drept un instrument al politicii 
lor agresive. In felul acesta 
S.U.A. impun o situație cu 
totul anormală în O.N.U. unde 
un popor de 600.000.000 nu 
este reprezentat, fapt care pe 
drept*.  cuVînt stîmește indigna
rea tuturor țărilor iubitoare de 
pace.

Poziția celor ce se opun re
cunoașterii R. P. Chineze este 
de o slăbiciune evidentă, fiind 
caracterizată prin lipsa totală a 
argumentelor' lor. A devenit 
un ■ slogan la fiecare sesiune a 
Adunării '.Generale că ceea ce 
nu convine S.U.A. nu trebuie 
să-convină'nici O.N.U. Aceasta 
este o aspră realitate. S.U.A. 
în vederea realizării obiective
lor politicii lor agresive în 

• Orientul îndepărtat; se cram- 
■' nonează în sprijinirea cadavru- 
- lui politic Cian Kai-și. De a- 

ceea, ele nu vor să recunoască 
R. P. Chineză făcînd presiuni

împotriva reprezentării legale 
a Chinei în O.N.U. In cuvînta- 
rea rostită în Adunarea Gene
rală, tov. Avram Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe al
R. P.R. spunea că : „Evenimen
tele actuale din Extremul 
Orient demonstrează că China 
populară se află în calea pla
nurilor imperialiste de subju
gare a popoarelor din Orientul 
îndepărtat. Poporul chinez ține 
la independența sa și nu înțe
lege să se supună dictatului a- 
merican". Iată deci care este 
substratul poziției guvernului
S. U.A., atunci cînd este vorba 
de recunoașterea R. P. Chineze, 
Statelor Unite le stă ca un os 
în g’t marea Chină populară a 
cărei greutate atîmă puternic 
astăzi în balanță de partea 
păcii și încurcă ițele politicii a- 
gresive americane. S.U.A., și 
cei care le-au sprijinit, n-au fost 
capabili să aducă niciun argu-

In legătură 
cu reprezentarea 

R. P. Chineze 
la O.N.U.

ment în favoarea poziției lor 
negative. încercările lor de a 
obiecta că discutarea problemei 
R. P. Chineze ar diviza Adu
narea Generală, sau legătura 
artificială făcută între această 
problemă și actualele tratative 
chino-americane de la Varșo
via au fost ușor demascate ca 
fiind simple pretexte, care n-au 
nici în clin nici în mînecă cu 
conținutul problemei în discu
ție. S.U.A. au «dovedit încă 
odată, prin acțiunile lor arbi
trare față de R. P. Chineză, 
care se afirmă tot mai mult pe 
plan internațional ca o mare 
putere, că sînt împotriva res
pectării prevederilor Chartei
O. N.U., a principiilor egalității 
în drepturi a popoarelor.

Impiedicînd reprezentarea R.
P. Chineze în O.N.U., Statele 
Unite nu au făcut altceva de
cît să antreneze O.N.U. pe o 
pantă periculoasă, știrbind ast
fel de fapt prestigiul acestei 
organizații. Marile probleme 
contemporane internaționale nu 
pot fi rezolvate fără consulta
rea reprezentanților unei pă
trimi din suprafața globului.

Poziția agresivă a S.U.A. se 
vede și mai bine din actualele 
evenimente grave provocate de 
ele în strîmtoarea Taivan. Prin 
acțiunile provocatoare îrrpotri- 
va R. P. Chineze, a ocupării 
în mod ilegal de către forțele

armate americane a insulelor 
ce aparțin de teritoriul chinez. 
Ș.U.A. s-au angajat într-o a- 
ventură militară extrem de pe
riculoasă. Zi. de zi S.U.A. con
centrează tot mai multe forțe 
militare armate, încâlcind de 
nenumărate ori suveranitatea
R. P. Chineze, comportîndu-se 
ca un înrăit agresor., Este clar 
că în această situație S.U.A. 
s-au opus din toate puterile dis
cutării reprezentării R. P. Chi
neze în O.N.U. de teama de
mascării șubrezeniei politicii 
lor.

Lumea este însă sătulă pînă 
peste cap de „politica războiu
lui rece" pe care o promovează 
Departamentul de Stat al
S. U.A.. în frunte cu belicosul 
DulleS. Acest lucru s-a văzut 
bine cu prilejul discuțiilor din 
Adunarea Generală a O.N.U. 
unde S.U.A. au fost nevoite să 
lupte din greu pentru adopta
rea propunerii lor. Rezistența 
pe care a întîmpinat-o poziția 
americană în problema repre
zentării R. P. Chineze este un 
fapt dovedit prin scăderea- nu
mărului delegațiilor care se 
supun orbește presiunilor 
S.U.A. Faptul totuși că o serie 
de țări au votat pentru propu
nerea americană — și ne refe
rim în primul rînd la țările 
Americii Latine — are o expli
cație ușor de înțeles. Aceste 
țări, subjugate de S.U.A., de
pind politicește și economicește 
de ele. Astfel, chiar în aceste 
zile, 20 de miniștri ai Afacerilor 
Externe din țările Americii La
tine s-au întrunit la Washing
ton pentru a discuta dificultă
țile lor economice. Este un lu
cru știut. însă, că guvernanții 
americani leagă orice „ajutor 
economic" de condiții politice 
și în felul acesta S.U.A. își a- 
sigură functionarea mașinii lor 
de vot în O.N.U. Iată cum se 
explică faptul că într-o organi
zație internațională ca O.N.U., 
care este răspunzătoare de pa
cea și securitatea întregii ome
niri, va mai continua farsa 
inadmisibilă ca locul marii Chi
ne să fie ocupat de cadavrul 
politic ciankaișist.

Oricît s-ar strădui însă im
perialiștii americani, Republica 
Populară Chineză rămîne o țară 
mare, suverană și indepen
dentă, care pe zi ce trece se 
afirmă tot mai mult ca o pu
ternică forță a păcii, de care 
trebuie ținut seama.-

R. LUCIAN

Scrisoarea lui Nam ir adresată lui 
Hammarsk  joeld

PHENIAN 24 (Agerpres). 
China Nouă anunță că_ mini.ministrul 

’Afacerilor Externe al R.P.D. Co
reene, Nam Ir, a trimis o scri
soare secretarului general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld și 
președintelui actualei sesiuni a

Adunării Generale, Malik, în 
care arată că guvernul R.P.D. 
Coreene cere ca la discutarea 
problemei coreene la actuala 
siune a Adunării Generale 
participe și un reprezentant 
R.P.D. Coreene.

se- 
să 
al

Noi incidente în Liban
BEIRUT ■ 24 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile oc
cidentale, la Beirut s-au semnalat 
în cursul zilei de miercuri nume
roase incidente provocate de falan- 
giștii libanezi membri ai partidu
lui reacționar „Kataib" și de alte

fă-bande reacționare înarmate, 
cînd parte din grupările reacțio
nare ca partidul popular-socialist, 
fostul partid popular sirian și 
altele, cei mai mulți dintre aceștia 
fiind partizani ai fostului președin. 
te Șamun.

Sosirea delegației oamenilor 
de cultură din R. P. R. la Kiev

KIEV 24. — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

La 24 septembrie a sosit la 
Kiev o delegație a oamenilor de 
cultură din R. P. Romînă, condusa 
de acad. prof. dr. N. Gh. Lupu. 
La gara din Kiev. împodobită cu 
drapelel.e de stat ale R. P. Romîne, 
U.R.S.S. și R.S.S. Ucrainene, oa
speții romîni au fost întîmpinați de 
un mare număr de reprezentanți ai 
opiniei publice, oameni de știință, 
artiști, scriitori și ziariști.

Rostislav Babiiciuk, ministrul

Culturii al R.S.S. Ucrainene a sa
lutat călduros pe reprezentanții 
culturii romînești. El a subliniat 
că organizarea „Zilelor Culturii 
Romînești" în R.S.S. Ucraineană 
va strînge și mai mult relațiile de 
prietenie frățească dintre popoa
rele. romîn și ucrainean.

Acad prof. dr. N. Gh. Lupu a 
rostit o scurtă cuvîntare de răs
puns mulțumind pentru călduroasa 
primire făcută solilor culturii po
porului romîn.

Guvernul S.U.A. 
tivele cu R.P. Ch ineză 
sificarea acțiunilor sale

intenționează să folosească trata- 
drept paravan pentru inten- 
militare agresive.

(ZIARELE)

GURA PĂCĂTOSULUI...
Dulles: — Noi dorim ca ușa spre tratative să rămînă mereu 
deschisă 11... Desen de NIC. NICOLAESCU

Acum, în ajunul referendu
mului, în mod justificat mulți 
își pun întrebarea : care este 
situația actuală în Franța, în
cotro se îndreaptă politica ei ?

Faptele vorbesc limpede, de 
la sine. Maurice Thorez, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Francez, a caracteri
zat regimul instaurat de gene
ralul De Gaulle ca fiind o dic
tatură militară și personală. 
N-a trecut o singură zi în care 
să nu se fi confirmat această 
apreciere. Ședințele Consiliului 
de Miniștri au arătat că De 
Gaulle nu cere membrilor ca
binetului său decît să-i fie 
credincioși în executarea ordi
nelor sale. în mod practic, nu 
există nici un fel de discuții 
în cursul acestor ședințe. Este 
bine cunoscut faptul că actua
lii guvernanți nu îngăduie con
traziceri, situîndu-se net îm
potriva poziției patriotice a 
majorității poporului francez. 
Campania actuală de repre
siuni și samavolnicii, pe care 
o duc cercurile reacționare in 
favoarea proiectului noii con
stituții, ilustrează cum nu se 
poate mai bine caracterul ac
tual al politicii franceze. Ori
care ar fi observațiile făcute 
de Comitetul consultativ con
stituțional sau de către Consi
liul de stat, generalul De Gaul
le, rămîne la poziția sa de ig
norare a acestor organisme, 
principiu pe care de altfel îl 
formulase mai înainte. Cercu
rile politice reacționare sînt 
liotărite să instaureze în Fran
ța un regim dictatorial, care 
să desființeze orice viață par
lamentară și care să dea pre
ședintelui republicii împuter
niciri asemănătoare cu ale unui 
monarh absolut. Un astfel de 
atentat la adresa libertății a 
fost întreprins și acum 12 ani 
făcindu-se cunoscut prin cele
brul discurs rostit de genera
lul De Gaulle la Dayeux ; el 
a constituit începutul celei din
ții încercări de a reforma con
stituția.

Actualmente, De Gaulle, 
fără să țină seama de opinia 
populației țării, n-a cedat în 
fața nici uneia din revendicări
le forțelor patriotice. Rezulta
tul a fost textul proiectului 
noii constituții, care la 28 sep
tembrie este supus sufragiului 
opiniei publice din Franța și 
în țările de dincolo de mare, 
text ce urmărește să încorsete
ze republica, să o sugrume.

înainte chiar de a cunoaște 
rezultatul referendumului, reac- 
țiunea a și organizat aparatul 
administrativ care urmează să 
aplice regimul fascist al dicta
turii personale. Guvernul nu 
numai că n-a luat nici o mă
sură împotriva generalilor re
beli din Alger, care au orga
nizat lovitura fascisto-militară 
din 13 mai, dar i-a ți decorat 
și înaintat în grad pentru is-^ 
pravile lor, confirmindu-li-se, . 
totodată prerogativele civile*  * 
prin care aceștia înlocuiesc pej. 
prefecți. în felul acesta se în-o 
trevede de pe acum adevăratul**  
caracter al regimului — regim o

de dictatură fascisto-militară. 
Nu e lipsit de semnificație a- 
poi faptul că în fruntea ra
dioului și televiziunii franceze, 
actualele cercuri diriguitoare 
au pus (sub „înalta" responsa
bilitate a lui Soustelle) pe cei 
ce au tras sforile complotului 
fascist de la 13 mai, oameni 
ai reacțiunii, ai fascismului.

De patru luni, De Gaulle 
guvernează cu ajutorul unor 
oameni pe care el însuși i-a a- 
les și care nu sînt supuși nici 
unui fel de control parlamen
tar. Actualele cercuri conducă
toare au întărit considerabil a- 
parătul polițienesc și au orga
nizat totul în vederea înăbu
șirii acțiunilor forțelor patrio
tice. In acest timp, în întreaga 
țară, partizanii cercurilor reac
ționare se manifestă ca fideli 
ciraci ai fasciștilor, atacînd 
sediile organizațiilor democra
te, dedîndu-se la violențe față
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core 
noii 
Nu- 
fost 
fas-

to oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo co o 
de activiștii republicani, a jur 
tind forțele polițienești la re
primarea manifestațiilor popu
lare, a tuturor acelor 
spun „NU" proiectului 
constituții antidemocratice, 
mai duminica trecută au 
săvîrșite peste 5 atentate 
ciste,

Cîft despre războiul colonia
list din Algeria, acesta conti
nuă să se agraveze. Generalul 
De Gaulle urmează politica 
externă a predecesorilor săi, 
răminînd string legat de blocul 
agresiv N.AST.O, și de așa-zisa 
politică „europeană". Acest lu
cru s-a dovedit și în cursul re
centei lui întrevederi cu can
celarul Adenauer, este confir
mat de opoziția pe care o ma
nifestă față de încetarea expe
riențelor nucleare, precum și 
de intenția mărturisită în repe
tate rinduri ca Franța să fa
brice și ea bombe atomice.

Așa dar, care este situația 
la 4 luni de la venirea lui De 
Gaulle la putere ? Care va fi 
calea pe care o va apuca poli
tica franceză în cazul cînd, 
duminică, el ar ieși învingător? 
Perioada de activitate de pînă 
acum a guvernului francez ne 
ajută să întrezărim acest viilor. 
Ne putem astfel închipui cu 
ușurință că toate caracteristi
cile actualei politici vor fi ac
centuate imediat după referen
dum. Eliberate de orice fel de 
opoziție parlamentară, datorită 
restricțiilor impuse Adunării 
Naționale de către noua con
stituție, cercurile conducătoare 
reacționare își vor putea per~ 
mite totul.

De altfel, de pe acum gu
vernanții își închipuie că pot 
da dovadă de mai puțină de
magogie decît în urmă cu cî- 
teva săptămîni. Astfel, 
ce în prealabil 
sfîrșitul 
nu mai 
de zile, 
anunțat 
și greu. După _ „ -
constituției din 1946 responsa
bilitatea pentru toate relele 
care s-au abătut asupra Fran
ței și după ce a declarat că 
cu noile instituții antirepubli- 
cane totul va merge pe roate, 
in aceeași duminică, De Gaulle 
a spus că o constituție nu poa
te reglementa nimic.

Nu este de mirare că în a- 
ceste condiții, francezii cinstiți 
își pun tot mai multe întrebări 
și sînt îngrijorați profund pen
tru viitorul Franței. Drept ur
mare, acum, în preajma refe
rendumului, partizanii lui „NV“ 
se arată a fi din ce în ce mai 
numeroși și mai activi.

Pentru foarte mulți oameni 
a devenit evident că soluția 
politicii lui De Gaulle nu poa
te oferi nimic bun Franței. Cei 
care au încheiat „Convenția 
de a spune „NU" noii consti
tuții (inițiată de Comitetul 
național universitar) au pro
pus săptămîna trecută tuturor 
republicanilor un program de 

la 
se 

ra-

după 
afirmase că 

războiului in Algeria 
este decît o chestiune 
duminică, De Gaulle a 
că războiul va fi lung 

ce « atribuit

acțiune menit să ducă 
o republică nouă, care să 
bazeze pe instituții create 
pid de o Adunare constituan
tă, liber aleasă, și care se poa
te naște chiar a doua zi după 
28 septembrie, dacă va triumfa 
„NU“. Aceasta este prima pro
punere conținută în „Conven
ția" democratică pentru „NU". 
Comitetul național universitar 
a pus bazele esențiale ale unui 
program-minim ce definește 
bazele unei noi politici inter
ne și externe și care ar putea 
fi adoptată de guvernul ce s-ar 
forma în acest caz. Este de 
ajuns să se compare actualul 
proiect de program antirepu
blican, aplaudat de toți fas
ciștii, ce seamănă mult cu 
„vichyismul", cu . Conv>nți”“ 
propusă republicanilor de că
tre Comitetul național univer
sitar, pentru a înțelege cu ușu
rință în care din ele sint re
prezentate cu adevărat intere
sele Franței. în orice caz, po
porul francez dă importanța 
cuvenită marii bătălii ce a în
ceput să se desfășoare în urma 
loviturii fasciste din 13 mai din 
Alger. Este doar vorba de lup
ta dintre fascism și democra
ție.

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tine

retului" la Paris
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0 DECLARAȚIE
a Biroului Politic al C.C. al P.C. Francez

Mari descoperiri geologice 
in Uniunea Sovietică

MOSCOVA 24 Corespondentul 
Agerpres transmite: Piotr Antro
pov, ministrul Geologiei și Pro
tecției Subsolului al U.R.S.S., a 
acordat corespondentului Ager
pres la Moscova un interviu cu 
privire la ultimele descoperiri 
geologice din Uniunea Sovietică.

Fiind întrebat despre rezervele 
de cărbune și fier ale U.R.S.S., 
P. Antropov a amintit că înainte 
de revoluție rezervele de cărbune 
din Rusia se 
21.000.000,000 
nea Sovietică 
plan mondial
rezervele de cărbune prospectate 
în timp ce înainte de revoluție Ru
sia se situa în acest domeniu pe 
locul al cincilea. P. Antropov a 
precizat că în subsolul U.R.S.S. 
s-au descoperit 57 la sută din re
zervele mondiale de cărbune. 
In ultimii ani în Uniunea Sovieti-

cifrau la numai 
tone. Astăzi Uniu- 

deține întîietatea pe 
în ceea ce privește

că s-au descoperit noi și uriașe 
bazine de minereu de fier. Astfel 
în regiunea Kurskului se află a- 
proximativ 15—20 miliarde tone 
de minereu de fier, conținînd 
60—70 la sută fier curat. Aceste 
cantități de minereu pot satisface 
nu numai cerințele metalurgiei 
din centrul și sudul Uniunii So
vietice ci pot contribui și la satis
facerea nevoilor Romîniei, Bulga
riei, Ungariei și altor țări priete
ne .

Fiind rugat să vorbească des
pre zăcămintele de diamante din 
Iakuția, a căror descoperire a 
produs senzație în lumea întreagă 
și despre importanța pe care o au 
aceste zăcăminte pentru Uniunea 
Sovietică, P. Antropov a arătat că 
această senzație este explicabilă. 
Numai pînă în prezent în Iakuția 
geologii au descoperit 70 de ză-

căminte de diamante. Țările 
pitaliste, care se folosesc de dia
mantele sud-africane, nu le vînd 
nici unei țări socialiste, socotin- 
du-le ca materiale strategice. De 
altfel, zăcămintele din Iakuția sînt 
de cel puțin 10—15 ori mai bogate 
decît cele din Africa de sud.

ca-

dentul Agerpres : In seara zilei de 
23 septembrie, un grup de extremă 
dreaptă a atacat cu focuri de armă 
pe muncitorii care distribuiau în 
rața porților uzinelor de automo
bile „Simca" din Nanterre mani
feste chemînd la respingerea pro
iectului de constituție. Cinci mun
citori au fost răniți de gloanțe, 
trebuind să fie transportați de 
urgență la spital.

In legătură cri acest grav inci
dent, Biroul Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Francez a dat 
publicității o declarație în care se 
subliniază printre altele :

„înmulțirea acestor manifestări 
de violență, dovedește în primul

rînd existența pericolului fascist, 
precum și faptul că partizanii dic
taturii nu dispun de o bază ds 
masă în rîndurile poporului nostru, 
întrucît sînt siliți să recurgă la 
asemenea procedee aventuriste 
care provoacă indignarea tuturor 
oamenilor cinstiți. Această dezlăn
țuire de violență oferă o dezmin
țire sîngeroasă acelora care se 
leagănă în iluzia că De Gaulle va 
evita războiul civil: s-a dovedi 
că, acoperiți de De Gaulle, rebelii 
se organizează și, după Algeria, 
pregătesc în Franța un război ci
vil".

laionara;important miting
în favoarea dezarmării nucleare

BEIRUT. — Agenția Reuter a- 
nunță că președintele Libanului 
Fuad Șehab, a însărcinat pe Rașid 
Karami, fost prim ministru și con
ducător al forțelor populare din 
regiunea Tripoli cu formarea nou
lui guvern libanez.

NEW YORK. — La 23 septem- 
brie, conducătorul delegației so
vietice la cea de-a 13-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne ai U.R.SS., a oferit o re
cepție in cinstea delegației Marii 
Britanii la sesiunea Adunării. In 
cursul recepției a avut loc un 
schimb de păreri in legătură cu 
lucrările actualei sesiuni a Adu
nării Generale și alte probleme 
internaționale.'

PRAGA. — La 23 septembrie au 
început la Praga lucrările Confe. 
rinței Istoricilor organizată de A- 
cademia de Științe a R. Ceho
slovace, cu prilejul aniversării a

40 de ani de la înființarea Repu
blicii. La lucrări participă nume
roase delegații de peste hotare, 
printre care și o delegație a Aca- 

' ' “ ~ Romîne. formată din 
’ i și

demiei R.P. 1,_.......-------------
acad. P. Constantinescu-Iași 
conferențiar Vasile Hurmuz.

BERLIN. - Intre 15 și 17 sep- 
tembrie a.c. a avut loc la Berlin 
ședința Comisiei permanente de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică in domeniul construcții
lor, constituită potrivit hotăririi 
sesiunii a IX-a a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

NEW YORK. - A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S . a primit la 23 septem
brie pe S. Mokaddem. secretarul 
de stat pentru Afacerile Externe 
al Tunisiei, la cererea acestuia.

PRAGA. — In cursul dimineții 
de mai ti la ambasada R. P. Ro- 
mîne din Praga a avut loc festi
vitatea înmînării diplomelor de 
onoare ale Societății de științe

medicale din R. P. Romînă pro-, 
fesorilor dr. V. Jedlicka și K. Pre- 
rovsky.

CAIRO. — In seara zilei de 23 
septembrie președintele Republicii 
Arabe Unite. Gamal Abdel Nasser, 
l-a primit pe N. A. Muhitdinov, 
președintele Comisiei pentru Afa
cerile Externe a Sovietului Națio, 
nalităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

KIEV. — La 23 septembrie s-a 
deschis la Kiev o consfătuire so'-' 
vieto-romînă privind problemele 
folosirii trestiei în industria de 
celuloză și hîrtie. La consfătuire 
participă un grup de specialiști 
romîni, precum și reprezentanți ai 
institutelor de cercetări științifice 
și ai organizațiilor de proiectare, 
ai comisiilor de planificare și ai 
Consiliilor Economiei Naționale 
din R.S.F.S.R., Ucraina, Kazah- 
stan.

LONDRA 24 (Agerpres), — La 
Londra a avut loc un miting orga
nizat în cadrul campaniei pentru 
dezarmarea nucleară. La miting a 
luat cuvîntul cunoscutul profesor 
american Linus Pauling, laureat 
al premiului Nobel, căruia autori
tățile britanice i-au făcut dificul
tăți la sosirea în Anglia, tocmai 
pentru a-l împiedica să participe 
la acest miting.

Profesorul Pauling a vorbit 
despre serioasa primejdie pe care 
o reprezintă continuarea experien
țelor cu arme atomice și cu hidro
gen. Potrivit aprecierilor sale, ex
plozia unei bombe nucleare echi
valentă cu 20 megatone trinitro- 
toluen poate face să se nască 15.000 
de copii anormali.

Pauling a propus să se creeze 
un institut mondial pentru cerce
tarea problemelor care interesează 
întreaga omenire. El a spus că ar 
fi necesar să se cheltuiască anual 
in încercarea de a rezolva aceste 
probleme 100 de milioane de do
lari, adică a mia parte din ceea 
ce se cheltuiește pentru înarmări.

A luat de asemenea cuvîntul 
profesor Marcus Oliphant, de la 
Universitatea națională australiană, 
care a declarat că dezastrul “unui 
război nuclear care ar putea dis
truge rasa umană și în primul rînd 
Marea Britanie nu poate fi pre
venit decît dacă se înlătură posi
bilitatea oricărui război nuclear.

Profesorul englez Cecil Powell

a citat părerile oamenilor de ști- război nuclear ar reprezenta pen- 
ință întruniți recent în Austria, tru întreaga omenire o catastrofă 
care au căzut de acord că un fără precedent.

Uniunea tineretului german democrat a organizat o serie de de
monstrații în Berlinul de vest împotriva înarmării atomice a 
R.F. Germane. In fotografie : o demonstrație a tineretului german 
pe strada Wilmersdorfer Strasse, raionul Charlottenburg. Pe 
placardă scrie „Război morții atomice 1"
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