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Memorandumul
Guvernului R. P. Romine 

cu privire la convocarea unei 
conferințe a experților în problema 

preîntîmpinării unui atac 
prin surprindere

După cum s-a anunțat, in ziua de 15 septembrie a.c., guvernul 
U.R.S.S. a adresat o notă guvernului S.U.A., prin care a propus 
convocarea la Geneva a unei conferințe a experților din S.U.A., Ma
rea Britanie, Franța, Belgia, U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia ți Ro- 
minia, care să elaboreze in decursul unei perioade scurte, recoman
dări privind măsurile pentru preîntimpinarea unui atac prin sur
prindere.

In ziua de 25 septembrie a.c. au fost invitați la Ministerul Aface
rilor Externe al R.P. Romine ambasadorii U.R.S.S., R. Cehoslovace 
șl R.P. Polone, ministrul Marii Britanii, însărcinatul cu afaceri al 
Belgiei ți insărcinații cu afaceri a.i. ai S.V.A. ți Franței, 
cărora li s-a inminat un memorandum cuprinzînd punctul de vedere 
al guvernului Republicii Populare Romine in legătură cu această 
problemă, pentru a fi adus la cunoștința guvernelor respective. In 
^.emorandum se arată următoarele :

„Guvernul Republicii Populare Romine consideră că adoptarea 
unor măsuri eficace pentru prevenirea unui atac prin surprindere al 
unui stat împotriva altor state ar constitui un aport însemnat la 
destinderea internațională și la evitarea unui nou război. Aceasta 
cu atit tnai mult cu cit continuarea cursei înarmărilor, existența ba
zelor militare ale unor puteri occidentale pe teritoriul altor țări, crea
rea de către forțele agresive a unor focare de încordare în diferite 
părți ale lumii, produc in prezent o creștere simțitoare a pericolu
lui unui nou război.

Studierea de către o conferință de experți a chestiunilor tehnice 
legate de preîntimpinarea unui atac prin surprindere va trebui să 
ducă la elaborarea unor recomandări calificate care să servească 
drept bază pentru adoptarea unor hotărîri corespunzătoare. Confe
rința recent încheiată in problema detectării exploziilor atomice a 
constituit un exemplu pozitiv, dovedind utilitatea unei astfel de con
ferințe de experți.

Deșigur că, pentru a-și atinge scopul, conferința experților în pro
blema prevenirii unui atac prin surprindere, va trebui să țină sea
ma de interdependența măsurilor de control și de dezarmare, de ne
cesitatea de a nu prejudicia posibilitățile de apărare a statelor.

După părerea guvernului romîn, conferința va trebui să ajungă la 
elaborarea unor recomandări privind adoptarea de măsuri treptate 
de preîntîmpinare a unui atac prin surprindere paralel cu realiza
rea de progrese în domeniul dezarmării și al întăririi încrederii re
ciproce între state. Nu încape îndoială că un asemenea rezultat po
zitiv poate fi obținut dacă toți participanții vor fi călăuziți de inte
resele păcii și securității interna ționale.

Gnvernul Republicii Populare Romine își exprimă deplinul său a- 
cord cu privire 'a propunerile cuprinse în nota sus-menționată a gu
vernului U.R.S.S. și, în ceea ce îl privește, este gata ca, în cazul 
c'nd va fi invitat, să participe la conferința experților și să-și aducă 
întreaga contribuție la succesul ei".

Șefii misiunilor diplomatice cărora le-a fost înminat memoran
dumul au declarat că îl vor transmite guvernelor lor.
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CITEVA PR BLE

din raionul „23 August 
din Capitală

Ieri după-amiază, pe stadionul
Dinamo-Obor s-a deschis cel de 
al doiiea Festival al tineretului 
din raionul 23 August.

Kind pe find în fața miilor de 
spectatori au defilat tineri și ti
nere de la uzinele Republica, Fi
latura romînă de bumbac, elevi 
din școlile medii și profesionale 
din raion, formalii corale și echi
pe de dansuri, membri ai colec
tivelor sportive. Apoi aceștia s-au 
grupat pe terenul stadionului, 
gata să raporteze despre succe
sele lor in producție, despre eco
nomiile de metal realizate de ti
nerii din raion, despre cele 
240.000 ore muncă voluntară.

In cuvîntul de deschidere, rostit 
de tovarășul Tănase Ion, prim se
cretar al raionului U.T.M. 23 Au
gust s-a arătat printre altele : ,,In 
perioada pregătitoare festivalului, 
sub conducerea și îndrumarea co
mitetului raional de partid, orga
nele și o'ganizațiile U.T.M. au ob
ținut succese însemnate în ceea 
ce privește mobilizarea tineretului 
in lup'a pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, educarea comunis
tă a tinerei generății, in activita
tea cultural-sportivă".

E LE

muncii politico-ideologice
dosfașurată în rîndul studenților 

din orașul București
Activitatea politico-ideologică 

desfășurată în rîndul studenților 
ocupă un loc de seamă în munca 
do formare a noii intelectualități 
temeinic pregătită, devotată cau
zei construirii socialismului.

Hotărîrile de partid referitoare 
la învățămîntul superior sublinia
ză îndeosebi această sarcină care 
a fost încredințată organizațiilor 
U.T.M. din institutele de învăță
mînt superior. Munca organiza
țiilor U.T.M. din institutele de 
învățămînt superior bucureștene, 
a fost călăuzită de ideea că 
studenții noștri trebuie educați 
în spiritul unor profunde ccn-. 
vingeri marxiste, a unei con
cepții materialiste despre lume 
— concepția clasei muncitoare — 
în spiritul înaltei lor îndatoriri 
patriotice de a lupta pentru ridi
carea nivelului științei, culturii și 
tehnicii romînești în folosul patriei 
socialiste și a poporului munci
tor.

Odată cu crearea comitetului 
U.T.M. pe Centrul universitar 
București, s-a făcut un pas serios 
în direcția îmbunătățirii muncii 
cu studenții. S-au creat astfel mai 
largi posibilități, pentru a cuprinde 
în muncă întreaga masă a stu
denților, posibilități de cunoaștere

Șt. Bîrlea
secretar al comitetului U.T.M. al 
Centrului universitar București

mai profunde a problemelor speci
fice tineretului universitar, de fo
losire mai eficace a Unor metode 
de muncă tradiționale, un mai 
bun mijloc de îndrumare și con
trol — competent și concret — al 
activității organizațiilor U. T. M. 
și asociațiilor studenților din fa
cultățile bucureștene. Acum, după 
un an de la înființarea comite
tului, constatăm că în activitatea 
desfășurată în rîndul studenților, 
s-au făcut simțite o serie de îm
bunătățiri. Sub conducerea orga
nizațiilor de partid, organele și 
organizațiile U.T.M. s-au preocu
pat mai intens de propagarea 
învățăturii marxist-leniniste în 
rîndul studenților, pentru cunoa
șterea și însușirea de către a- 
ceștia a politicii partidului no
stru. S-au inițiat cercuri de isto
rie a U.T.C.. simpozioane, confe
rințe. S-au organizat acțiuni cu 
prilejul aniversării unor eveni
mente însemnate din viața po
porului nostru, evenimente legate

de trecutul de luptă revoluțio
nar al clasei muncitoare( aniver
sarea a 50 de ani de la Răscoala 
din 1907, aniversarea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, a 
X-a aniversare a republicii, săr
bătorirea luptei ceferiștilor de la 
Grivița etc.). La întîlnirile orga
nizate cu aceste prilejuri, au venit 
să vorbească studenților perso
nalități din aparatul de stat și de 
partid, participant! la evenimen
tele ce se sărbătoreau.

Incepînd cu anul care a trecut, 
în sprijinul întăririi muncii poli
tice a organizațiilor U.T.M. din 
institutele de învățămînt superior, 
a venit Hotărîrea Biroului C.C. al 
U.T.M. cu privire la organizarea 
ciclului de conferințe, ca formă 
organizată de învățămînt politic 
pentru studenți. Organizarea aces
tor cicluri a ridicat simțitor ni
velul muncii cu studenții în ge
neral, a dus la lămurirea mai te
meinică a unor probleme ideolo
gice și politice actuale.

In fiecare facultate a fost des
chis un ciclu de conferințe < (nu
mărul participanților la acest 
clu s-a ridicat la peste 8000 
Pudenți). Eficacitatea ciclului

Perspectivele valorificării
unor noi terenuri agricole

și aportul tineretului
Una din prin

cipalele sarcini 
trasate agricul
turii de cel de 
al 11-lea Con
gres, al partidu
lui este crește
rea continuă a 
producției agricole.

Sporirea producției 
poate fi realizată atît prin crește
rea producției la hectar, cit și prin 
mărirea suprafeței arabile a tă
rii. In ceea ce privește mărirea 
suprafeței arabile, aceasta șe re
feră la suprafețele neproductive 
sau slab productive, care prin 
lucrări de îmbunătățiri funciare 
pot fi redate circuitului agricol. 
Astfel, din suprafața totală de 
1.500.000 ha terenuri situate în 
luncile inundabile ale rîurilor sau 
în zonele joase cu exces de umi
ditate, în prima etapă peste 
100.000 ha. din lunca inundabilă a 
Dunării pot fi îndiguite și puse 
în valoare pentru agricultură și 
alte 100.000 ha pot fi cîștigate 
pentru agricultură prin îndiguirea 
și regularizarea celorlalte rîuri 
din țara noastră.

De asemenea, prin lucrări co
respunzătoare vor putea fi puse 
în valoare peste 100.000 ha din 
totalul de 300.000 ha terenuri să- 
răturoase și 100.000 ha terenuri 
nisipoase.

Deși suprafețele care pot fi pu
se în valoare prin lucrări de îm
bunătățiri funciare sînt destul de 
însemnate, totuși pînă în anul 
1944 s-au executat numai un nu

măr restrîns de lucrări, unele din

Ing. Spiridon Boeru 
director al Direcției de îmbunătă

țiri funciare din M.A.S.

ing. Ștefan Bărbuiescu

Domnule președinte,
Ordinea de zi a sesiunii a 

XilI-a a Adunării Generale cu
prinde probleme de mare însemnă
tate ale vieții internaționale. Ea 
reflectă preocuparea întregii ome
niri pentru dezarmare și in spe
cial pentru înlăturarea primejdiei 
unei catastrofe atomice, pentru în
lăturarea încordării internaționale, 
pentru recunoașterea dreptului le
gitim al poparelor din Cipru și 
Algeria la autodeterminare, pen
tru progresul economic al țărilor 
slab dezvoltate și alte probleme 
importante.

DELEGAȚIA ROMINA CONSI
DERA INSA CA CEEA CE TRE
BUIE SA ATRAGA IN MOD DE
OSEBIT ATENT1A ADUNAR11 
GENERALE SÎNT ACȚIUNILE 
CARE AMENINȚA DIRECT SI 
IMEDIAT PACEA SI SECURITA
TEA INTERNAȚIONALA SI CARE 
PRIN CARACTERUL LOR NEO
BIȘNUIT AU PUS ORGANIZA
ȚIA NAȚIUNILOR UNITE IN 
FAȚA UNEI GRAVE SI SERIOA
SE ALTERNATIVE.

Intr-un interval foarte scurt, 
numai două luni, în două col
țuri diferite ale lumii, în Orientul 
Apropiat și în Oceanul Pacific, 
s-au produs uriașe concentrări de 
forțe navale și aviatice, de unități 
înzestrate cu armament modern, 
inclusiv arme nucleare și rachete. 
De fiecare dată, în aceste regiuni 
critice au fost deplasate de la dis
tanțe de mii de mile și de pe baze 
militare aflate pe patru continente 
diferite, vase de război și bom
bardiere strategice, unități de pa- 
rașutiști și forțe terestre.'

în mod neîndoielnic, aceste mă
suri militare constituie aplicarea 

„în pragul 
de mult de 
Statelor U-

unde pot duce acțiuni militare de 
asemenea proporții și cum apar 
ele în fața O.N.U. ?

In primul rînd, trebuie să con
statăm că atît măsurile militare 
excepționale .luate de S.U.A. și 
Anglia in Orientul Apropiat cit 
și măsurile militare excepționale 
luate de S.U.A. in Extremul O- 
rient au fost luate împotriva Car
tei O.N.U.

Organizatorii acestor măsuri mi
litare excepționale nu s-au jenat 
să invoce Carta O. N. U. pentru 
„legalizarea" acțiunilor lor ilegale, 
călăuzindu-se după vechiul dicton 
care spune că ceea ce este alb 
ziua, poate deveni negru noaptea.

Cît de neîntemeiată și inconsis
tentă a fost încercarea de a justi
fica intervenția armată americano- 
engleză în Liban și Iordania au 
dovedit-o atît dezbaterile sesiunii 
extraordinare, cît și evenimentele 
petrecute în cele două țări arabe.

In cazul evenimentelor din Ex
tremul Orient nu trece o zi fără 
ca oameni politici și de stat din 
toată lumea și din înseși Statele 

■Unite să nu releve lipsa de con
sistență, de principialitate și de 
veracitate a temeiurilor invocate 
de conducătorii americani.

Secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, a afirmat în această adu
nare cele două temeiuri polit'co- 
juridice ale S.U.A. Primul: „re
gimul comunist 
chinez 
citat 
în cei
de existență au
toritate asupra 
Taivanului, in
sulelor Pesca
dores și insule
lor de coastă 
(adică Quemoy, 
micul Quemoy 
și Matsu)". Deși 
el a prezentat

n-a exer- 
niciodată 
nouă ani

fapt drept „indiscutabil'1, 
lumea știe că tocmai inter- 
amerîcană și sprijinul pc 

l-au acordat lacheului lor

acest 
toata 
venția ,
care l-au acordat lacheului lor 
Cian Kai-și au împiedicat întregi
rea teritoriului chinez, întregirea 
Republicii Populare Chineze cu 
aceste insule, care ii aparțin.

însuși fostul secretar de stat 
Acheson, predecesorul lui Dulles, a 
demonstrat inconsistența acestui 
temei.

„Faptul important, a spus Ache
son la 6 septembrie 1958, este ca 
totdeauna pînă la actualul război 
civil, insulele de coastă Quemoy, 
micul Quemoy și Matsu au fost 
stăpînite de aceeași putere care a 
stăpînit coasta vecină. Acestea, 
orice s-ar spune despre Taivan, 
sînt insule de coastă așa cum sînt 
Long Island, Staten Island și 
Martha’s Vineyard. Populația lor 
este minimă, singurul motiv pen
tru a fi deținute de o forță ostilă 
guvernului de pe continent este de 
a bloca portul continental Amoy 
și de a oferi o bază amenință
toare pentru o invazie".

Primul temei invocat de S.U.A/ 
nu stă în picioare. El este dispu
tat nu numai în lumea întreagă, 
dar chiar în America.

Al doilea temei menționat de dl. 
Dulles este că „regimul comunist . 
chinez încearcă să-și extindă auto-

(Continuare in pag. 4-a)

în practică a politicii 
războiului", formulată 
secretarul de stat al 
nite.

Se pune întrebarea legitimă :

NOUTĂȚI
INDUSTRIE

Succesele oțelarilor
hunedoreni

ele incomplecte 
și subdimensio
nate, care, lip
site de întreți
nerea necesară, 
nu au dat re
zultate depline. 

>. In anii regimului de democrație 
: populară, partidul și guvernul au
■ acordat o importanță deosebită lu- 
i crărilor de îmbunătățiri funciare

pentru punerea în valoare a tere
nurilor neproductive sau cu

■ ductivitate redusă. Incepînd mai a- 
; Ies din anul 1948, s-au întreprins 
. o serie de lucrări importante pen- 
; tru refacerea și complectarea lu

crărilor vechi de îndiguire de la
' Dunăre și de pe rîurile din zona 

de Vest a țării, ca și executarea 
unor lucrări noi de îndiguire, ln- 

' tre lucrările noi executate pot fi 
; enumerate îndiguirea unei suprafe

țe de 9.000 ha în- Ostrovul Bor-
1 cea de Sus, 

9.000 ha. în 
peni, 3900 
Turcoaia și

—XX—

agricole

pro-

îndiguirea a cca. 
zona Călmățui-Gro- 

ha. Ia Pecineaga- 
altele.

★
Sarcina trasată prin Directivele 

Congresului al II-lea al partidului 
pentru sporirea terenurilor arabile 
în anul 1959 la. cel puțin 10.050.000 
ha, se prevede a fi realizată și 
prin punerea în valoare a cca 
60.000 ha. terenuri neproductive. 
O parte din această suprafață va 
putea fi realizată și prin executa
rea unui volum însemnat de lu-

(Continuare in pag. 111-a)

Muncitorii din 4 secții principale ale Combina
tului siderurgic Hunedoara au realizat pînă acum 
planul de producție pe trimestrul III, Colectivul 
noii oțelării electrice a dat vineri ultimele tone 
de oțel special din planul acestei luni. Tot în acea
stă zi muncitorii acestei oțelării au realizat și 
planul de producție pe trimestru! III. Pînă fa 26 
septembrie muncitorii de la ofelăria Martin nr. 1 
au dat în contul trimestrului IV 4695 tone oțel.

$: luminătorii Combinatului dau laminate in 
contul trimestrului IV. Planul pe luna aceasta a 
fost realizat cu 4 zile înainte de termen. De ase
menea colectivul fabricii de aglomerare a mine
reurilor, îndeplinind înainte de termen planul pe 
luna septembrie a livrat furnalelor în contul tri
mestrului viitor aproape 2500 tone minereu aglo
merat.

A 2OO.OOO-a 
bicicletă
romînească

Zilele trecute a ieșit din fabricație cea de-a 
200.000-a bicicletă romînească. Anul acesta indu
stria noastră con structoare de mașini produce 
95.000 biciclete, satisfăcînd astfel în tot mai mare 
măsură cerințele mereu crescinde ale cumpărăto
rilor. In anul viitor producția de biciclete va 
crește cu 40 la sută față de anul în curs.

(Agerpres)

De ce vor spune mîine „NU
francezii cinstiți

ii

La întreprinderea „Tricotajul Roșu" din Capi
tală a început producția pe scară industrială a 
tricotajelor din fire poliamidice (nylon). Acum sc 
lucrează lenjerie din nylon pentru femei.

In fotografie : brigada condusă de Wolf Ecate- 
rina din sectorul confecții lucrînd la această 
lenjerie.

Turla argintie

fContinuare în pag.
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Mîine are loc în Franța referendumul în le
gătură cu proiectul noii constituții elaborat de 
guvernul De Gaulle, 
puse în slujba

Forțele guvernamentale 
oligarhiei financiare desfășoară 
o turibundă activitate pentru a 
smulge cu forța „Da“-ul nece
sar instaurării unui regim de 
dictatură personală și să des
chidă astfel drum fascismu
lui în Franța. Cercurile reac
ționare folosesc pentru aceasta 
tot arsenalul de metode spe
cifice în asemenea cazuri unui 
regim capitalist în care au a- 
părut o seamă de simptome 
fasciste : teroare, șantaj, inti
midări, înșelăciuni.

In aceste condiții se dă o 
uriașă, bătălie între forțele 
patriotice, în care s-a încadrat 
o uriașă parte a poporului 
francez, și elementele reacțio
nare, fasciste. Problema apă
rării instituțiilor republicane 
constituie o problemă vitală 
pentru toți oamenii cinstiți din 
Franța. Aceasta deoarece con
stituția propusă de generalul 
De Gaulle înseamnă între alte
le lichidarea în mare măsură 
a prerogativelor parlamenta
re, acordarea președintelui re
publicii funcțiile unui mo
narh absolut, prezintă peri
colul lichidării drepturilor 
sociale, printre care dreptul la 
muncă, la asigurări sociale, 
la activitatea sindicală, la gre-

acad. prof.
Miron Nicolescu

----------- -----------------------------

ve. Pe de altă parte poporul 
francez este sătul de sacrifi
ciile pe care le impun actuale
le cercuri diriguitoare pentru 
continuarea și agravarea răz
boiului colonialist din Algeria, 
atît de urît de popor.

„Trăiască Republica" este 
o lozincă care se aude în a- 
ceste zile pretutindeni în 
Franța.

Cunosc Franța și iubesc din 
inimă talentatul și eroicul ei 
popor. Franța a adus o contri
buție esențială la știința și 
cultura universală. Am studiat 
4 ani în celebrul oraș de pe 
malurile Senei la Școala nor
mală superioară.

Contactul cu știința france
ză, cu entuziasta intelectualita
te a Sorbonei sensibilă la orice 
atingere adusă demnității și 
libertății umane, mi-a ajutat 
să întrezăresc marile idealuri 
ale epocii noastre.

De aceea în aceste zile de 
mare răspundere pentru viito
rul Franței, am urmărit cu 
deosebit interes mersul eveni
mentelor în revistele și ziarele 
franceze în care se oglindesc

îndîrjitele lupte dintre cei ce 
apără instituțiile republicane 
și cei ce încearcă să ducă 
Franța pe drumul fascismului.

Aș vrea să vă împărtășesc 
priijtre atlele cîteva din gin- 
durile poporului francez, pe 
care le-am găsit într-unul din 
ziarele franceze (L’Express) și 
care vorbesc mai mult ca orice 
despre adevăratele sentimente 
ale patrioților francezi care 
mîine vor spune „NU 1“ noii 
constituții reacționare.

Revista recunoaște că din 
miile de scrisori primite PRO
PORȚIA ESTE DE 2:1 PEN
TRU „NU". Am citit cu aten
ție scrisorile publicate în re
vistă sub titlul „Pentru ce vom 
vota „NU“. Din aceste scrisori 
provenite de la cetățeni de 
cele ruai diverse profesii se 
deg’ajă puternic, pe bază de 
argumente, curentul crescînd 
existent în Franța împotriva 
politicii reacționare a actua
lelor cercuri diriguitaa’e. care 
vor să îndrepte țara pe drumul 
periculos al dictaturi fasciste. 
Mulți dintre acei ce și spun 
cuvîntul în revistă, de teama 
repercusiun'lor, semnează scri
sorile lor numai cu iniția'e, iar 
unii nu semnează de loc.

Iată, de pildă, cum argu-
(Continuare wt pag. 4-a) i)

© A freia instalație romînească 4 L D 
în plin lucru © O uzină modernă 
în miniatură © Față în față 

cu o instalație obișnuită
Șoseaua Băicoi-Mo- 

reni este străjuită de 
sonde care își înalță 
turlele negre spre înal
tul cerului, în vreme ce 
pompele își continuă ba- 
lanțul ritmic zi și noap
te. Trecătorul obișnuit 
cu o astfel de priveliște 
nu se mai oprește în 
loc. Dar iată că de o 
bucată de timp, nu e om 
care trecînd peste po
dul Prahovei să nu po
posească un moment, 
ațintindu-și privirea 
spre dealul Călineștilor. 
Peste vîrfurile copaci
lor țîșnește parcă spre 
albastrul înălțimilor o 
turlă cu reflexe argintii 
de o formă cu totul 
nouă.

Inginerul Bar Flo
rian, de la întreprinde
rea de foraj Liliești, rte 
dă cîteva date „biogra
fice" asupra sondei. Nu
mele : 4 LD — nouă in
stalație de foraj romî
nească. Locul nașterii: 
uzinele „1 Mai“ Ploești. 
Este al treilea vlăstar 
de acest fel născut la 
această uzină. Prima 
sondă forează la o a- 
dîncime de peste 2.000 
de metri, a doua se află 
în Republica 
Chineză, iar a 
denumirea de 
19 Călinești, 
in fața noastră.

Pe la sfîrșitul lui iu
nie, camioanele au că
rat-o aici făcută bucă
țele. In 48 ore de la so
sire, a fost montată o- 
rizontal. pe două puncte 
de sprijin, si ridicată a- 
poi cu propriile ei mo
toare. Proptită bine în 
picioare — cu maxim de 
stabilitate verticală — 
cum spun sondorii, noua 
instalație a început fo
rajul după două zile de 
la sosire, j»j

Populară 
treia, sub 
sonda nr. 
se înalță

Față în față, la a- 
proape 200 de pași, fo
rează o instalație obiș
nuită — sonda 18 Că- 
linești. Ea a fost mon
tată într-o săptămină. 

Instalația 4 LD este 
asemenea unei moderne 
uzine în miniatură.

Instalația are în to
tal patru motoare 
mice a cîte 300 de 
putere.

Precum sui din 
mera mașinilor unui va
por, pe punte, așa urci 
și aici, pe o scară me
talică, pină pe platfor
ma sondei. Granicul e 
în plină acțiune. Prăji
nile de foraj se mon
tează 
Masa 
te cu 
nut.

Toți 
aici sînt oameni în pu
terea vîrstei cu expe
riență de 10 pînă la 30 
de ani în meserie. In 
puținele clipe de răgaz, 
le cerem părerea des
pre noua instalație.

Sondorii Coman Mi
hai și Rotaru Petre ne 
spun într-un glas : mi
nunată ! Maistrul Popa 
Ion, care lucrează de 
32 de ani în foraj, ne
explică mai amănunțit: 

‘ manevra 
ușurată 

pneuma-, 
singur om

fer
eai

ca-

una după • alta, 
rotativă se învîr- 
272 ture pe mi-

care lucrează

la „4 LD“ 
troliului este 
prin comenzi 
lice ; un 
prin troliu comandă 
toate operațiile de fo
raj, iar manevra gar
niturilor de foraj ca și 
cuplarea motoarelor, a 
pompelor și schimba
rea vitezelor este foar
te ușoară.

In momentul de față 
sonda 4 LD forează la 
o adincime de 2160 de 
metri.

$, SIGARTAU j



O imagine vie a luptei eroice CĂRȚI NOI

*)a comuniștilor

Pe șantierul

te fă salariat

«

de Teodor Mazilu
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D.B.
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î

inca- 
urma 
Săn-

ne- 
care

și Nyari 
ilustrea- 
tradițiile 
din țara

de deschidere a 
patra stagiuni a

în
de

nu-și facă fa- 
rîsul lumii, ca 

se răsucească

lei;
să-i 
pri- 

căldu-

teatrala

de Strobl Alajos), mize- 
care se zbătcau țăranii 
de pămîntul pe care îl 

spre profitul grofilor
■“ de Fenyes Adolf,

rației am simțit ceva 
ciudat? Dragostea cura
tă e o fază net depă-

ți talent
aria
mai

„Cutezătorii". 320 pag. — 6,15 lei bro-
16,25 lei cartonat. Ed. tineretului.

Magistralei de Est
Desen de C-TIN PLACINTA-MAiLINEANU

Arta revoluționară ungara"

...Am asistat la primul spectacol 
al noii versiuni „Anii negri", în 
preajma turneului Teatrului Na
țional. Și totuși nu e vorba de o 
reluare, de o versiune adăugită 
sau complectată a reprezentației 
inițiale, ci am asistat la o Veri
tabilă premieră deși structura tex
tului inițial nu a fost modificată 
esențial.

„Anii negri" sînt un elocvent 
document istoric. Istoria pa
triei a înscris pentru veșnicie 
„povestea" adevărată a anilor 
negri, desfășurată în coordo
natele sociale a'e creșterii ex
ploatării capitaliste dar și a spo
ririi valului revoluționar al clasei 
muncitoare. Tema piesei e deci 
lupta ilegală a partidului — dar 
nu oricum, nu abstract ci concret, 
viu, prin oameni, prin ilegaliști
— cei mai buni fii ai clasei mun
citoare, vestitorii neînfricați ai 
soarelui în bezna anilor negri.

Dacă în centrul piesei stă fi
gura impunătoare prin conturul ei 
moral a comunistului Buznea, 
piesa celor doi autori e într-un 
sens și procesul formării unor con- 
științe politice, călirea revoluțio
nară a unor tineri...

Mihai Buznea-tatăl, călit în lup
ta revoluționară, verificat în ac
țiunile cele mai grele, e surprins 
pe fundalul vieții sale de familie
— tată a doi copii, unul muncitor 
tipograf Mircea, fata — Sanda, 
studentă la medicină. Trecerea în 
ilegalitate a lui Mihai Buznea e 
începutul dramei, e punctul de 
plecare al conflictului dramatic. 
Piesa surprinde într-o secțiune 
transversală ambianța socială. In
troducerea e ca o uvertură tumul
tuoasă ce pătrunde direct în ac
țiune. Eroii se definesc net de la 
primele replici. Mediul familial 
dă putința unor contraste și mai 
pregnante. Lupta începe. Și iată 
că la chemarea partidului tinerii 
se dovedesc gata pentru a porni 
pe drumul încsrcaților luptători.

Mircea Buznea, fiul, primește 
„botezul focului" într-o ciocnire 
cu huliganii fasciști. Crescut în 
spiritul eticei comuniste, în tipo
grafia în care lucrează va trece 
la prima sa manifestare directă, 
de participare fățișă la luptă.

înnebuniți, redactorii, conducă
torii unei fițuici de presă constată 
că în ziarul lor s-a strecurat un 
articol oare militează pentru in
teresele clasei muncitoare, un „ar
ticol comunist". Ancheta stabi
lește că tînărul tipograf Buznea, 
fiul ceferistului Buznea, a introdus 
articolul în gazetă... Familia Buz
nea nu se dezminte.

...Cineva a căzut trădat. Un ma
nifest trebuie să ajungă la tipo
grafia ilegală. Sanda Buznea, 
fiica, își face și ea botezul luptei. 
Manifestele vor fi tipărite la vre
me căci medicinista și-a făcut da
toria, nedezmințind aceeași tra
diție.

Un tînăr secretar de redacție— 
Dan Tomescu—socoate că neames
tecul direct, fățiș în lupta poli
tică e mai apropiat de înțelegerea 
unui intelectual. Scufundat în li
teratură, a trebuit să fie puternic 
zguduit de viață pentru a înțe
lege că drumul unui tînăr inte
lectual cinstit este doar unul sin
gur, alături de partid.

Iată trei chipuri luminoase de 
tineri, trei dintre aceia al căror 
destin a fost luminos cu tot sfîr- 
șitul tragic. Asemenea femeii-comi- 
sar din „Tragedia optimistă" a 
lui Vișinevski ei cad pentru viață, 
pentru bucuria de a trăi. Schin
giuit la Siguranță Mircea Buznea 
moare eroic. De altfel toți acești 
tineri se comportă eroic. Umanis
mul care-i definește e grefat pe 
substanța vie a eroilor, complec- 
tează și definește portretul lor mo
ral.

In adîncă și crînoenă ilegalitate, 
procesul de călire a . tineretului 
e surprins de piesă cu adîncime. 
Mircea Buznea a trăit într-o casă

*) Spectacolul cu piesa „Anii ne
gri" de A. Baranga ți N. Moraru la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale"

• —

de comunist. O casă în care poli
ția călca des,, o casă la geamul 
căreia ciocăneau ades tovarăși.

Nu e de mirare că Mircea a 
știut să îndure tortura și mâi les
ne să moară decît să trăiască cu 
prețul renunțării la luptă; a în
vățat de la tatăl său — ceferistul 
Buznea — să lupte... Căci la che
marea partidului Mihai Buznea 
și-a schimbat întregul curs al vie
ții : a devenit ilegalist. Atunci 
cînd încleștarea e la cea mai 
înaltă tensiune Mircea face să ră
sune cuvîntul adevărului tocmai 
acolo unde nu se aștepta nimeni 
— în coloanele unui ziar burghez. 
Ca și Mircea, Sanda Buznea intră 
fără ezitare în mijlocul primej
diei. Primejdia o călește, cauza 
dreaptă o însuflețește. Mihai Buz
nea e în închisoare, Mircea Buz
nea a murit, dar din familia Buz
nea cineva a rămas Ia post — un 
tînăr soldat al partidului.

Pe Dan Tomescu, nopțile petre
cute în tipografie, contactul strîns 
cu muncitorii l-au învățat să vadă 
nedreptatea. Partidul — prin co
muniști — îi deschide ochii și îl în
vață să și lupte biruind izolarea. 
Trei personaje, trei portrete de
cupate din istoria tinerilor comu
niști a căror viață scenică a dat 
și mai multă viabilitate mesajului 
artistic.

Piesa a reușit să transfigureze 
artistic chipurile minunate ale 
unor uteciști, eroismul lor firesc, 
a demonstrat emoțional tăria 
„schimbului tînăr", puterea revo
luționară a tinerilor crescuți de 
partid. Fără îndoială că pregnan
ța eroilor ar fi sporit dacă ei ar 
fi fost urmăriți mai mult în com
plexul psihologic al sentimentelor 
lor personale. Contrastele ar fi 
sporit dacă autorii și-ar fi urmă
rit mai bogat eroii în acest plan.

Spectacolul stă în mare măsură 
sub semnul concepției regizorale 
realizată de Sică Alexandrescu. 
Scenograful Liviu Ciulei i-a com
pus regizorului im cadru ideal de 
desfășurare a acțiunilor scenice — 
a restrins spațiul de joc adu- 
nînd eroii parcă sub proiecția u- 
nui con de lumini și umbre ; din
colo de episodul consumat la o 
înaltă tensiune dramatică, se pro
filează apăsător, obsedant profilul 
orașului capitalist, amenințător, 
negru. Umbrele au lăsat însă loc 
luminii. Chiar îri scenele cele mai 
apăsătoare, cele mai sumbre, regia 
a lăsat să vibreze un optimism 
nesecat. Tiparnița ilegală e un a- 
semenea moment în care poți des
luși încrederea pe care au avut-o 
totdeauna comuniștii în victorie. 
Procesul e cel de al doilea mo
ment — finalul lui fără a fi apo
teotic, atinge sublimul — acuza
ții acuză, cuvintele simple răsună 
ca salvele unor victorii... Sică Ale
xandrescu a înțeles deci sensul 
optimist al tragicului în accepția 
realismului socialist. Drama a de
venit un act mobdlizatoric, nu de
primant, ofensiv, nu întristător.

Sică Alexandrescu a „decupat" 
momentele-cheie ale spectacolu
lui nu ca pe niște „numere" in
dividualizate ci ca pe o serie de 
trepte pe care acțiunea sporește 
gradat și echilibrat.

Artiștii poporului Aura Buzescu 
și G. Calboreanu și-au adus în
treaga lor experiență matură în 
spectacol ; scena anchetei de la 
Siguranță a fost rezolvată magis
tral de Calboreanu care, prmtr-un 
joc de adinei nuanțe, a interiori
zat drama tatălui care-și vede fiul 
schingiuit, mistuit de o suferință 
năpraznică — în timp ce strigătul 
final al mamei care-și află fiul 
ucis a culminat de asemenea jocul 
sobru dar adînc uman al artistei 
Aura Buzescu. Un rol important 
în spectacol revine celor trei ti
neri eroi : Iulian Necșulgscu, păs- 
trînd o sobrietate în joc și miș
care, împrimînd eroului trăsăturile 
de luptător comunist, a dat au
tenticitate lui Mircea Buznea, lip- 
sindu-1 însă puțin de căldură și 
tinerețe ; G. Dănciulescu a fost 
mai aproape de conturul psi
hologic al personajului Dan To
mescu, i-a urmărit fără ostentație 
procesul de edificare către etapa

revoluționară. Tina Ionesou a 
înfățișat o Sandă plină de entu
ziasm și vibrație rămînînd însă 
a se mai debarasa de intonațiile 
ușor retorice.

Cu măiestrie a fost compus gru
pul gazetarilor din redacția unei 
fițuici burgheze (mai ales Radu 
Beligan și Niki Atanasiu) în care 
sensul caricatural nu a alterat for
ța satirică.

Ar fi greu de găsit calificative 
pentru diverșii interpreți ai aces
tui spectacol omogen în sensul 
său colectiv, deși prezențe ca C. 
Antoniu, Irina Răchițeanu, M. An- 
ghelescu, Mircea Constantinescu, 
C. Bărbulescu, Al. Giugaru, Gr. 
Vastliu-Birlic au fundat și mai 
puternic osatura sa.

Regizorul și scenograful, colec
tivul actoricesc (actori fruntași

participând la figurație — Euge
nia Popovici, Al. Ghibericon, Ce
lla Dima) au ținut să realizeze un 
spectacol valoros, la o înaltă ten
siune dramatică. Cinstea oare i 
s-a conferit spectacolului — acela 
de a fi unul din mesagerii teatru
lui nostru în Țara Socialismului 
a fost dusă la îndeplinire în cele 
mai bune condițiuni.

Artiștii Teatrului Național din 
București s-au străduit să înfăți
șeze la un înalt nivel artistic lupta 
partidului în „Anii negri", forța 
și invincibilitatea lui.

AL. POPOVICI

I. SLAVICI — Moara cu noToc — nuvelă. 
Colecția „Albina", 144 pag. — 2,35 lei. 
E.S.P.L.A.

B. BRECHT — Teatru — cuvînt înainte 
de V. Moglescu. 568 pag. — 13 lei. E.S.P.L.A.

LOUIS DAQUIN — Stint,a familie — piesă. In 
romînește de Sanda Diaconescu. Colecția „Tea
tru". 104 pag. — 2,25 lei. E.S.P.L.A.

VICTOR EFTIMIU — Iepurașul de turtă dulce. 
Ilustrații de Roni Noel. 48 pag. — 4,25 lei bro
șat; 7,25 lei cartonat. Ed. tineretului.
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Al. VLAHUȚA — Romînia pitorească — ediție 
îngrijită de Virgiliu Ene. Colecția „Patria noa
stră". 132 pag. — 6 lei broșat; 9,35 lei carto
nat. Ed. tineretului.

AUREL LECCA — Naufragiul — povestire. Co
lecția „Cutezătorii". 320 
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țutnpăraf-o cu surls cu 
tot...

Cîțiva oameni l-au 
sfătuit să muncească 
undeva intr-o fabrică.

Deși n-a făcut nimic 
in viața lui, deși corpul 
didactic a fost unanim 
în a-i recunoaște 
pacitatea de a 
medicina, domnul 
dulescu e jignit.

— In halul ăsta ați 
ajuns domnilor ?

Domnului Săndulescu 
nu-i vine să creadă u- 
rechilor.

— Plnă aici, există o 
limită, o măsură... Un 
Săndulescu la muncă 
fizică ? Păi mă vezi 
dumneata pe mine in- 
trind pe poarta unei 
uzine ? Mi-ar crăpa o- 
brazul de rușine. Tai- 
că-meu a fost voinic ca 
uh brad și a ținut 
fabrica sub cățeii și eu 
să ai ung salariat?

Maică-sa l-a rugat cu 
lacrimi in ochi:

— Nu 
Emile...

Cq să 
milia de 
să nu 
taică-su în mormint, ca 
doamna Săndulescu să 
nu-și ascundă obrazul 
de otita plins, domnul 
Săndulescu s-a gindit 
să găsească o soluție 
radicală, să nu se piar
dă tn soluții provizorii, 
să zdrobească răul de la 
rădăcină: nu face ab
solut nimica.

Doamna Săndplescu e 
fericită:

— Dealt munca fizt-

Filozofia și decadența 
unui băiat de viață

Cu entuziasmul speci- bre șl fotografiile cu 
fie omului obișnuit încă noile tipuri de auto-tu- 
din frageda copilărie să ' risme se spulberase 
nu tragă mița de coadă, 
Emil Săndulescu dorea 
pur și simplu să tră
iască fără griji. Pen
tru aceasta trebuia să 
aibă un scop in viață, 
s<i nu umble teleleu 
Tocmai de aceea hotărî 
să se dedice cu trup și 
suflet medicinii, să-și 
facă din ea o a doua 
religie. Irtchipuindu-și că 
făcindu-și din medicină a 
doua religie va avea ca. 
binet particular, mașină 
sau — în caz de forță 
majoră — motocicletă, 
bani cu duiumul și a- 
mante mai de doamne 
a/Ută, domnul Emil Săn
dulescu hotărî să dea 
examene. N-a reușit ba 
examene căci dorința de 
a trăi pe picior mare, 
deși năpraznică, nu l-a 
ajutat substanțial. Si
tuația domnului Săndu. 
lescu era deci, omeneș
te vorbind, tragică. Toi 
ce visase el In nenumă
rate nopți îrt care ju
case poker, tot ce-și i- 
maginase el admirînd 
pozele actrițelor cele.

că... oricum... mal bine 
nimica.■■ tot e ceva...

— De altfel,,, să nu 
mă crezi un om îngust, 
se apăra domnul Săn
dulescu. N-am ceva spe
cial cu munca fizică... 
Mă scoate din sărite 
munca, tn general, sub 
orice formă s-ar mani
festa...

Domnul Săndulescu 
urăște de moarte mun
ca dar adoră, plnă la 
exaltare mistică, ciubu
cul — dar și găinăria 
Ca să aibă de-o aman
tă culturală, de-o me
lancolie astmatică și 
de-o băuiurlcă străină 
domnul Săndulescu Vin
de bilete de cinema și 
mărfuri de la pachet.

★
Imediat după micul 

dejun, domnul Săndules
cu pleacă In căutarea 
necunoscutului. Iși îm
bracă pantalonii cu țin
te după ce, sfătuit de o 
voce lăuntrică, ti mai 
întărește cu un număr 
de piroane — paza bună 
trece primejdia rea.

Se spală bine și se 
_ ___________ îmbracă cu o cămașă 

— Era o brunetă... o făcută dintr-un material 
\tlgăncușă din Craiova... pentru o drăguță rochie 

Am de primăvară. Pe că-

tr-o după-amiază 
septembrie.

★
Perspectiva de a 

avea bani cu ghiotura ii 
zgîndărea. irascibila sa 
sensibilitate.

—■ Pițuia hotărăște... 
Dacă abeam un mtar 
nu-mi scăpa bruneta 
aia. Dacă n-ai bani, a- 
morul cel 
nează...

Domnul 
e pentru 
pentru suave 
Judecind cu toată 
riozitatea, despre 
nuri le iubirii 
Săndulescu are 
detestabilă.

— De ce-mi
simțul 
mă 

adoră,

mai curat tre-

Săndulescu nu 
dragoste, ci 

tratative, 
se- 

thl- 
domnul 

o părere

trebuie 
ri- 

neli- 
nu

mie, cm cu 
dicolului, Să 
niștesc? Mă 
mă adoră ?

Domnul 
cade pe gloduri, 
miniește de nenumăra
tele tratative pe care 
le-a purtat In pîrdalnica 
sa adolescentă.

Săndulesca 
Iși a-

I-fl Hum .
Avea un surls...

Sub conducerea regizorului Dan Nasta, la Teatrul Național din Iași se repetă *
!► piesa „Anii negri" ’<

X

Studioul „Alexandru Sahia" oferă pe
riodic micilor săi spectatori jurnalul cine
matografic atrăgător, instructiv, intitulat 
„Pionierul", încredințat pe rind unor ti
neri regizori ți operatori talentați, îndră
gostiți de eroii subiectelor lor — copiii. 
Jurnalul promovează de la număr la nu
măr rubrici noi, tot mai variate, cum 
sînț „Drumeții veseli", „Sfaturi practice", 
„Știați că...“, „De la pionierii sovietici", 
„Calendar cinematografic" etc. Remarcăm 
îndeosebi rubricile ,JDe la pionierii sovie
tici" (material extras din jurnalul sovie
tic) care ne informează laconic dar preg
nant despre realizările prietenilor de pe
ste hotare, ți atit de folositoarea rubrică 
„Sfaturi practice" care, printr-o fabulație 
simplă ți captivantă îl învață pe micul 
spectator îndeletniciri concrete, să re
pare, de pildă, o siguranță arsă („Pio
nierul" nr. 2/1958). Regretăm insă caracte
rul efemer al acestor rubrici cit ți fap
tul că nu întotdeauna subiectele cuprinse 
sub titlul respectiv sînt bine selecționate, 
potrivit vîrstei copiilor (țarpele Boa în
colăcit pe trupul studentului — Pionierul 
nr. 2 — care provoacă spaima celor mici) 
sau sînt neadecvate specificului rubricii 
(„Varietăți", de pildă, presupune curiozi
tăți scurte ți cit mai diverse). Rubrica noa
stră e consumată cu subiecte lipsite de 
conținut inslructiv-educativ, de. genul de
monstrațiilor de iluzionism ale lui loze-

mașă se pot admira 
toate orătăniile pămîn- 
tului sbenguindu-se cu 
voie bună, iși aranjează 
părul a la „Cicero", se 
privește in oglindă și e 
atît de înetntat incit 
crede că poate fi iubii 
și dezinteresat, rupt. de 
context. Singura lui 
dramă vestimentară sînt 
pantofii. Mătușa Ortan- 
sa i-a promis de nu știu 
cînd o pereche de pan
tofi verzi fără șireturi, 
dar nu s-a ținut .de cu
vînt. In viață se îniim- 
plă fel de fel de lucruri. 
Vrînd, rtevrind umblă ca 
toată lumea.

Spre seară are o în- 
tîlnire. Ii place surisul 
fetei. Toată ziulica a a- 
lergat ca un bezmetic; 
dorea să fie demn de a- 
cest surîs. Cînd are bani 
se simte puternic. ..Ai 
bani, ai și simțul ridi
colului". In ziua aceea 
tragică nu reuși să facă 
rost decît de zece 
amicul c&re urma 
aranjeze „pontul" 
mise o invitație 
roasă la miliție. In sea
ra aceea de toamnă cu 
copaci desfrunziți și cu 
un cer cenușiu și întu
necat, domnul Emil Săn
dulescu mergea spre 
restaurantul nr. 3 c-o 
mutră sumbră și ingîn- 
durată.

Femeia venise mai de
vreme; ti aștepta. Pre
zența ei nu-i aduse nici 
o bucurie. Ii sărută mi
na, o întrebă dacă a 
jucat la loto și se așe
ză jos.

— Două siropuri, unul 
pentru mine și unui pen
tru domnișoara, coman- 

unu.
ri
fe-
da 

„ - - - - j cwsirop de căpșuni, începu 
timp 
Ca

dă Enlil cu aerul 
bogătaș dispus să-și 
sipeăscă averea cu 
meile.

încă înainte de a 
peste gtt paharul 

să bată tactul In 
ce orchestra etnia 
lypso.

Femeia îl privea 
dumerită. Un om 
bea sirop de căpșuni șt 
bate bezmetic tactul nu-i 
cea mai fermecătoare 
priveliște din lume.

— Ce-ți veni ?
Fără bani gheață, 

Emil Săndulescu s* sim
țea un om gol Ce să i 
spun femeii ăștia? Amin
tiri din copilărie? Să-i 
spun că de cînd am vă
zut-o in piața Confede
rației ani simțit 

tă e o fază nei 
fită...

Săndulescu se 
să înjghebeze o 
(ie; nu-i veneau .. 
decii anecdote vechi.

— O știi pe-t'i cu 
trăsura șl pis ia?

— Natural... răspunse 
rece femeia pregătin- 
du-se de pleca'e.

Emil nu se uită după 
ea. li făcu semn ospi'a- 
rului să se apropie și 
comandă cu voce gravă:

— încă un sirop...
Domnul Emil Săndu

lescu bău siropui din- 
tr-o sorbitură și, ea și 
cum ar fi băut :eva tare 
deveni melancolic. Are
starea amicului ti neli
niștea mai mult 
plecarea femeii

— Dacă nu 
pică...

Dar dacă nici nu mai 
pică?

chinuia 
tll; ru
in cav

dectt

:wge,

Concertul 
celei de a , 
Filarmonicii de Stat din Cluj 
a constituit o caldă și entu
ziastă manifestare dedicată memo
riei marelui nostru muzician. In
teresul pentru acest concert a fost 
sporit de prezența celor doi lau- 
reați ai primului Concurs interna
țional „George EnesCU" care și-au 
dat concursul, violonistul Șt. Ru- 
ha, deținătorul premiului I pentru 
vioară și Mihâil Voskresenski 
(U.R.S.S.), distins cu premiul al 
11-lea pentru pian.

Programul filarmonicii clujene 
a cuprins Rapsodia a Il-a de 
George Enescu, Simfonia a Il-a 
de Sigismund Toduță. închinată 
memoriei marelui muzician, con
certul în Re major nr. 7 pentru 
vioară și orchestră de Mozart și 
Concertul pentru pian și orchestră 
de Brahms.

Numele violonistului Șt. Ruha 
a devenit cunoscut mai ales din 
primăvara acestui an, după suc
cesul obținut la Concursul inter
național CeaicoVski de la Mosco
va, unde a cucerit locul al II-lea, 
alături de cei mai buni violoniști 
sovietici. La un interval relativ 
scurt, de numai cîteva luni, Ruha 
aduce o nouă izbîndă școlii vio
lonistice romînești, situîndu-se de 
astă dată pe locul I al Concursu
lui internațional „George Enescu".

Sunetele viorii lui Ruha s-au 
înălțat cu demnitate la nivelul 
lucrării. Puritatea în ton, un Simț 
ritmic bine controlat, tehnica ce 
0 desfășoară cu o vigoare uimi
toare, sînt doar cîteva din trăsă
turile care conturează • personali
tatea violonistului.

Mihail Voskresenski, al cărui 
trecut este încununat încă de două 
concursuri internaționale — de la 
Berlin (1956) și Rio de Janeiro 
(1957), este un strălucit exponent 
al unei școli pianistice cu mari 
tradiții, impusă astăzi de mari 
pianiști ca Richter, Ghilels, Obo
rin, Zak și mulți alții. Deși tînăr, 
el apare ca un pianist bine for
mat.

Simfonia a Il-a de Sigismund 
Toduță, care a încheiat programul 
acestei seri de neuitat, este 6 lu
crare care s-a plămădit din sen
timentele .................. '
rație 
marele 
cian 
Enescu 
îi este 
tă și 
imagine monu
mentală vrea 
s-o redea. Or
chestra Filar
monicii de Stat 
din Cluj, sub 
bagheta dirijo
rului Anatol 
Chisadji, a avut 
o comportare 
excelentă, răs- 
punzînd prin 
elanul ei tine
resc tuturor in
tențiilor dirijo
rului.

de admirație și venera- 
pentru 
muzi- 

George 
căruia 

închina- 
a cărui

fini. Furați de mirajul trucajelor cine
matografice, operatorii fac o prezentare 
zgomotoasă, gen reclamă, unor numere din 
programul prestidigitatorului, neglijind 
•copul educativ pentru care sint înfățișate 
copiilor aceste „curiozități". In locul ace
stor demonstrații de iluzionism lipsite de 
sens educativ ar fi fost bine ca realizatorii 
jurnalelor să se preocupe de combaterea

Un panou foarte intere ian! 
atrage cu deosebire atenția vi
zitatorilor la expoziția „Arta 
revoluționară ungară", deschisă 
de curind la sala Dalles. Este 
vorba de fapt de o uriașă pla- 
cardă desenată de pictorul 
Derkovitz Gyula, pe care au 
purtat-o in fruntea coloanelor 
muncitorii manifestanți împo
triva regimului burghezo-mo- 
țieresc la 1 septembrie 1930. 

Expoziția constituie o demon
strare a filiației ideilor progre
siste revoluționare care au fe
cundat arta ungară de-a lun
gul anilor, ridieînd-o la cel 
mai înalt nivel în zilele noa
stre, pe baza metodei realist- 
socialiste.

Cei mai mari pictori și de
senatori unguri au înțeles sufe
rințele și aspirațiile poporului 
și le-nu oglindit cu patos în 
operele lor, opere care au ră
mas în tezaurul culturii națio
nale spre deosebire de lucrăc 
rile așa-Zișilor artiști, vinduți 
claselor exploatatoare. Despre 
toate acestea vorbește expozi
ția prezentînd opere ale clasi
cilor artei plastice ungare ca 
Munkăcsy Mihăly, Biliari San
dor, Mednyănsky Lislo, Nagy 
Istvăn etc. Iată, de pildă ta
bloul „Greva" de Munkăcsy. 
Cît de bine surprinde el sufe
rințele muncitorilor crunt ex
ploatați în anii grei ai domi
nației burgheze, hotărîrea lor 
de a-și cuceri prin luptă drep
turile. Numeroase tablouri, de
sene și sculpturi vorbesc în 
mod impresionant despre ne
norocirile oamenilor din po
por, tîriți în războaie nedrep
te de clasele exploatatoare 
(sculptura „Soldat purtind un 
rănit" 
ria în 
lipsiți 
lucrau 
(„Zilier* 
„Nevoiaș" de Năgy Istvan etc.)

Expoziția dovedește convin
gător marele avint al artelor 
plastice în anii regimului de
mocrat-popular, entuziasmul 
creator al artiștilor care au 
cîntat în operele lor viața
nouă a poporului eliberai, .
prietenia dintre popoarele un
gur ți sovietic, lată astfel ta
blourile „Delegația de țărani 
unguri în Uniunea Sovietică" 
de Donvanovski Endre, „Asam
blare la furnalul din Stalinvâ- 
ros" de Papp Gyula, schițele, 
pentru frescele expoziției agri
cole de Szonyi Istvăn, sculptu
rile „Lenin" de Ferenczy Beni, 
„tn biroul de partid" de Far
kas Aladăr. O puternică com
bativitate dovedesc de asemer 
nea lucrările de grafică printre 
care se remarcă placardele din 
timpul sovietelor din 1919 
(Vitz Băla, „Garda roșie înain
te !“, „Pentru soțiile și copiit 
voștri, înainte!" de Por Berta- 
lan, ofișele antiimperialiste ale 
lui Szilăgy loiali, Por Rerta
lan, Zola Tibor etc.). Mulți ar
tiști plastici unguri, dovedin- 
du-ți dragostea și atașamentul 
față de popor, față de regimul 
democrat-popular, ura pentru 
uneltele imperialismului au 
imortalizat î-n lucrările lor 
scene din luptele împotriva be
stiilor contrarevoluționare. Așa 
este, de pildă, impresionantul 
tablou „Pînă la ultima grana
da", de Legendi Ibszef, dese
nele lui Ek. Săndor 
horand etc. Expoziției 
ză în mod pregnant 
progresiste ale artei
prietenă, izbînda celor ce-au 
zugrăvit lupta și aspirațiile 
maselor populare, dovedește că 
slujind cu pasiune
ideile clasei muncitoare 
poate atinge culmile cele 
înalte.

î :

membri pîna la preluarea în griji a unor 
monumente istorice. Din cele cîteva zeci de 
subiecte doar trei ne informează despre 
asemenea acțiuni specifice purtător,lor 
de cravată rație : „Casa tnemorială 
Anton Pann" (Pionierul nr. 1/1958), in
trarea unor pionieri în rîndul V.T.M. 
(Pionierul nr. 2/1958) sou îngrijirea

Orațul
(Pionierul nr. 2/1958) sau I 
mormintelor eroilor sovietici, la 
Stalin (Pionierul nr. 3/1958).

Cit de săracă apare tematica 
jurnal în lumina sarcinilor trasate 
centa Hotărire o Plenarei C.C. al 
cu privire la munca organizației de pio
nieri din țara noastră. Insuficient a oglin
dit Jurnalul cinematografic „Pionierul" 
munca instructorilor în procesul de edu
care a pionierilor in spiritul dragostei 
față de patrie, de realizările 
democrat-popular, de întărire 
nei in școli, a dragostei 
pentru munca fizică.

Din jurnal lipsesc in 
subiecte care să reflecte 
rețti interesante pentru 
museților patriei ți a trecutului ei revolu
ționar, ca excursii, marșuri pionierești, con
cursuri cultural-artistice, întîlniri ale pio
nierilor cu vechi luptători ilegaliști etc. 
Jurnalul cinematografic trebuie să a- 
jute pe micii ascultători să cunoască 
marile realizări obținute sub conducerea

acestui 
de re- 
U.T.M.

și a

regimului 
a discipli- 
respectului

nejustijicalchip
acțiuni pionie- 

cunoașterea fru-

IN PRIMUL RIND:

caracterul educativ
(Pe marginea jurnalului 

misticismului și a superstițiilor, să-i ajute 
pe micii spectatori să-și îmbogățească cu
noștințele, să-i inițieze in „tainele" teh
nicii și ale științei. Jurnalul cinematogra
fic „Pionierul" trebuie să insufle pionieri
lor dragostea pentru tehnică, dorința de 
a deveni muncitori ți tehnicieni de o 
înaltă măiestrie.

„Pionierul" e chemat să reflecte în pri
mul rînd conținutul nou al activității pio
nierești. manifestările ei cele mai impor
tante, de la întărirea organizației cu noi

cinematografic „Pionierul'*)
partidului în construcția socialistă, 

tn cadrul unor imagini frumos filmate fa
cem cunoștință cu pionieri-pictori ori cam
pioni sportivi dar — ciudat — cu niciun 
fruntaș la învățătură. Pe de altă parte nu 
era oare de datoria acestui jurnal de n 
ajuta organizația de pionieri prin rubrici 
satirice, foiletoane, care să critice rămîne- 
rea in urmă la învățătură a unor elevi, 
actele de indisciplină etc. ? Un obiectiv 
însemnat în munca de viitor a redacto
rilor acestui jurnal ar fi popularizarea fer

lului în care pionierii sint îndrumați că
tre activități practice, educați in spiritul 
dragostei față de munca fizică, față de 
fruntașii producției socialiste, prin vizits 
în fabrici, întîlniri cu fruntași în produc-\ 
ție etc. E interesantă inițiativa redacției 
de a firmări (pe baza materialului din 
filmotecă) ce au devenit astăzi pionierii 
de ieri, ce loc ocupă ei astăzi în viața 
noastră economică și culturală. Binevenita 
în acest sens ni se par și rubricile înfă- 
țișind pionieri ajutind la amenajarea unei 
case memoriale. Dar cît de puțin repre
zintă aceasta in raport cu sarcinile mari 
pe care le pune în fața organizației de 
pionieri recenta Hotărire a C.C. al U.T.M. 
Față de aceasta „Pionierul" se pierde 
încă în obiective minore, neesențiale. El 
ar trebui să urmărească atent cercurile 
tehnice din școli, să le popularizeze suc
cesele, să le critice lipsurile. Pe micuțul 
spectator l-ar fi interesat, de pildă, ca 
într-un jurnal apărut în luna ianuarie să 
găsească mai curind decît ilustrarea po
veștii „Fetița cu chibrituri" (de altmin
teri ingenios filmată), o retrospectivă în 
imagini a vieții pionierești din anul scurs, 
o succintă trecere în revistă a succeselor 
obținute de participanții la Carnavalul de 
la Palatul pionierilor care se veselesc in( 
noaptea Revelionului, tn locul repetării'- 
gratuite pe ecran a chipurilor de ursuleți 
desenați pe pereții sălii de dans, am fi 
preferat o prezentare interesantă a partid- I 
panților L ___
considerabil ideea

Ne bucură fantezia pe care o demon
strează regizorii și operatorii jurnalului 
„Pionierul" de la studioul „Alexandru Sa
hia". înregistrăm cu satisfacție nivelul ridi
cat al comentariilor acestor jurnale, concise, 
atrăgătoare, „la obiect". Ele pot sluji docu
mentariștilor de bun exemplu. Remarcăm 
și regularitatea cu care se predau de către 
studio D.D.F.-ului copiile „Pionierului" 
(deși programarea lor se face apoi defec
tuos). Dar nu putem să nu dorim •— spre 
deplinul succes educativ al acestui jurnal 
— o considerabilă îmbogățire a tematicii 
sale și — mai cu seamă — o orientare 
mai serioasă către problemele principale 
ale muncii de educare a tînărului cetățean 
al patriei noastre.

ALICE MANOIU (

Revelionului, In locul repetării

la serată, care ar fi îmbogățit 
inițială a subiectului.

t> t



Cind organizația U.T.M. Ignoră
rolul postului utemist Je control

Cine face parte din postul ute
mist de control de la „Textila- 
Crivițd" din Capitală ? N-am pu
tut afla, deoarece inginera Geor- 
geta Banculea, secretara comite
tului U.T.M., ne-a individ unii ti
neri, iar responsabila postului, 
Elena Negru, membră în comite
tul U.T.M., pe alții. Am aflat însă 
că de mai 
utemist de 
tivitatea.

Cum s-a 
situație ?

La început, cu luni 
postul utemist de control a adus 
o contribuție substanțială la îm
bunătățirea procesului de produc- 
ție, la îmbunătățirea muncii tine
rilor. La gazetă s-au publicat ar
ticole prin care tinerii luau atitu
dine Combativă față de actele de 
indisciplină, față de acei cate nu-și 
îngrijeau mașinile, sau nu folo
seau în întregime timpul de lucru. 
Multe lucruri s-au îndreptat a- 
tunCi în fabrică. Absențele s-au re
dus, calitatea produselor s-a îmbu
nătățit, sarcinile de plan erau rea
lizate.

îneîntați de sucesele obțihute, 
membrii postului utemișt de con
trol au început să neglijeze nea
junsurile care mai existau în fa
brică și treptat, treptat, au renun
țat cu totul la Combativitate. Așa 
s-a ajuns ca la gazeta postului să 
se publice numai articole despre 
sport, dbsentări la ședințe, iar în 
ultima vreme materiale care vor
beau numai despre succesele obți
nute de tineri, despre frumusețea 
excursiilor făcute pe Valea Praho
vei și alte asemenea lucruri. In
tr-un cuvînt, postul a devenit un 
fel de „tablă“ a anunțurilor. S-a 
creat falsa impresie că dacă fa
brica obține unele rezultate bune 
nu mai sînt probleme de care po
stul utemist de control să se 
ocupe.

In acest timp iată cum stau 
lucrurile în fabrică în ce privește 
activitatea tinerilor. Luna aceasta 
tinerele Elena Dinescu, Ecaterina 
Ene, Elena Roșinnu au lipsit ne
motivat și din această pricină, fa
brica a produs cu 2.400 kg. ma
terie primă mai puțin. Și nu sînt 
singurele care absentează, lată un 
cit exemplu : Viorica Vasiliu „s-a 
supărat" că i s-a atras atenția că 
nu muncește cum trebuie și patru 
zile n-a mai dat pe la fabrică. A- 
cestea nu sînt probleme de care 
să se preocupe postul utemist de 
control ? Faptul că in special, în 
schimbul de noapte, unii tineri 
dorm, sau angajează discuții inter
minabile care se soldează cu de
fectări ale mașinilor, nu este și el 
demn de luat în seamă 1 De bună 
seamă că da. In asemenea condi
ții se mai poate spune că membrii 
postului utemist de control nu au 
probleme de care să se ocupe ?

Tot probleme care să fie puse 
în discuția tinerilor de către pos
tul utemist de control pot fi so
cotite produsele proaste, repara
țiile de calitate necorespunzătoare, 
învoirile. învoirile pe fabrică în 
primul trimestru, au reprezentat 
11,2 la sută din numărul total al 
zilelor lucrate. Nici un membru 
al postului utemist de control nu 
și-a pus întrebarea de ce se în
găduie atît de multe învoiri, nu a 
urmărit în ce măsură sînt juste 
aceste învoiri, ce influență au a- 
supra realizării planului, a cali
tății produselor.

Postul utemist de control nu a- 
tacă asemenea probleme majore 
fiindcă nu le cunoaște, dar mai

bine de 2 luni postul 
control fi-a

cu teamă pentru că unii membri 
din poet, chemați să descopere lip
surile, să sprijine lichidarea lor, 
se comportă ei înșiși în mod ru
șinos în producție. Aurora Simu- 
leac, de pildă, membră în postul 
utemist de control, este cunoscută 
în fabrică ca un element leneș, 
recalcitrant. Deși mutată discipli-

de lipsuri, in loc să combată a- 
ceasta stare de lucruri, postul ato
mist de control, din contră, prin 
poziția luată a dovedit că o încu
rajează.

încetat ne

ajuns kt o asemenea

în urmă,

va
poetul 
vedea

Nil ți-e teamă 
utemist de control te 
trăgînd chiulul ?

— Da’ de unde ! Are doar ochii 
acoperi ți...

nar la altă fază de operație nici 
acum nu-și vede de luctu. Cu a- 
semenea oameni poStul utemist de 
control nu este în stare să ia ati
tudine față de lipsurile constatate. 
Faptul că în post sînt tineri ne
corespunzători, este principala 
cauză a inactivității. Apoi, culti
varea în cadrul colectivului postu
lui a ideii „dacă critici îți faci 
dușmani", concepție retrogradă 
susținută ferm de responsabilă — 
tov. Elena Neagu — a împiedicat 
scoaterea la iveală a lipsurilor, 
combaterea lor. Ca să ascundă a- 
titudinea de cocoloșite a propri
ilor lor lipsuri, membrii postului 
se plîng că nu au probleme de 
care să se ocupe.

O mare vină pentru această si
tuație a postului utemist de con
trol o poartă comitetul organiza
ției U.T.M. în cadrul comitetului 
U.T.M., dl adunărilor generale de 
organizație, a fost de multe ori 
vorba despre inactivitatea postului 
utemist de control. După aseme
nea ședințe activitatea se înviora.

Cu timpul insă, necontrolați, 
membrii postului se lăsau din 

trăind din 
cindva. Deși 

lucru, comite-

nou pe tinjală, 
faima dobîndită 
se cunoaște acest 
tul, utemiștii, nu au luat măsuri 
pentru sancționarea acestora cînd 
lipsa de activitate a devenit o 
obișnuință. Comitetul, membrii or
ganizației U.T.M. n-au luat mă
suri pentru schimbarea tinerilor 
care nu au dus nici un fel de 
activitate în cadsul postului ute- 
mist de control, care erau neco
respunzători pentru o asemenea 
muncă de răspundere, s-au dove
dit a fi îngăduitori cu lipsurile 
existente, fapt pentru care nici 
ceilalți tineri din fabrică n-au 
mai luat atitudine față de defi
ciențele constatate in procesul de 
producție, s-au ferit să critice 
pentru a nu-și strica prieteniile.

Comitetul U.T.M. n-a combătut 
această atitudine, n-a vorbit 
adunările generale tinerilor 
adevărata prietenie nu este 
care ascunde lipsurile, nu i-a 
cat în spiritul intransigenței

★
E vremea ca la „Textila-Grivi- 

ța“ activitatea postului utemist de 
control să reînvie. Cu cât aceasta 
se va face mai repede, cu atât va 
fi mai bine.

Pentru aceasta este nevoie ca 
din postul utemist de control să 
facă parte tinerii muncitori, teh
nicieni și ingineri dintre cei mai 
buni, tineri harnici, pricepuți, 
combativi. Gazeta postului utemist 
de control trebuie să fie o tribună 
de la care să se combată orice 
neajuns, cât de mic, pentru bunul 
mers ol muncii din fabrică. Ace
sta este primul lucru pe oare-l 
are de rezolvat comitetul 
U.T.M. In ol doilea rînd, pen
tru membrii postului trebuie să 
fie clar de ce probleme vor trebui 
să se ocupe și cum trebuie să-și 
desfășoare activitatea. In centrul 
activității lor va trebui să stea 
criticarea și combaterea diferitelor 
manifestări care aduc prejudicii 
îndeplinirii planului, bunului 
mers al producției, folosind pen
tru aceasta satira, caricatura, epi
grama, raidurile, discuțiile cu șefii 
de sectoare și alte forme tinerești 
eficace. Colectivul postului utemist 
de contrai poate organiza de ase
menea vizite pentru schimb de 
experiență in întreprinderile unde 
posturile utemiste de control des
fășoară o vie activitate.

LIDIA POPESCU

Utemistul Paul Neagu de la în
treprinderea „Clement Gottwald" 
din Capitală, în fața motorului 
de 28 Kw. 750 r/m. La această 
mașină el lucrează cu cupru izo
lat cu izoperlon care înlocuiește 

bumbacul.

Un nou sistem de difuzare 
a materialelor bibliografice 
pentru anul de învățămînt 

politic 1958—1959
Pentru asigurarea cursanților 

cu materialele necesare anului de 
învățămînt de partid și U.T.M. 
.1958-1959 din orașul și regiunea 
București, C.L.D.C. regionala 
București a organizat difuzarea 
acestor materiale bibliografice, pe 
bază de abonamente colective, 
pentru întreg anul de învățămînt. 

Abonamentele 
se fac prin pro
pagandiștii și 
lectorii cercuri
lor și cursurilor 
de partid și 
U.T.M. respec
tive. '

Difuzarea ma
terialelor biblio
grafice în în
treprinderile și 
instituțiile 
de funcționează 
standuri per
manente cu cărți 
se face prin dî- 
fuzorii de carte.

Pentru cele
lalte întreprin
deri și instituții 
difuzarea se face 
prin librăriile 
raionale.

Prin noul sis
tem de difuzare 
cursanții 
primi la timp 
materialele 
bliografice nece
sare.

Simpozionul „Avintul 
culturii în R.S.S. Ucraineană"

€u prilejul deschiderii în RjS.6. 
Ucraineană a „Zilelor culturii ro- 
mînești", vineri seara a avut loc 
la Qasa prieteniei romîno-sovieti- 
că din București simpozionul „A- 
vîntul culturii în R.S.S. Ucrai
neană" organizat de Consiliul 
General A.R.L.U.S.

La simpozion au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, ai A.R.L.U.S.- 
ului, oameni de știință și cultură 
și un numeros public.

Au fost de față membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Tov. C. Prisnea, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și Cul
turii, a scos în evidență marile 
succese realizate de Ucraina so
vietică în toate domeniile, succese 
care în ierarhia dezvoltării eco
nomice a republicilor sovietice au 
făcut ca această republică să o- 
cupe locul al doilea după Repu
blica Sovietică Federativă Socia
listă Rusă.

După ce a evocat numeroasele 
manifestări culturale care au a- 
Vut loc în țara noastră Cu prilejul

Deoadei literaturii și artei ucrai« 
nene vorbitorul a arătat că „Zi- 
lele culturii 
organizează în momenul de față 
în întreaga

romînești" care se

„ i Ucraina sovietică, 
constitdie o. inițiativă menită să 
ducă la adîncirea cunoașterii re
ciproce dintre popoarele romin și 
ucrainean, la întărirea prieteniei 
romîno-soVietice.

A luat apoi cuvîntul artistul 
poporului Jules Gazaban

(Ager preș)

Perspectivele valorificării
de noi terenuri agricole

și aportul tineretului

vor

bi-

un-

La culesul merelor

(Urmare din pag, I-a) 

crări de îmbunătățiri funciare. Ți- 
nînd seama de necesitatea realiză
rii într-un termen cît mai scurt a 
sarcinilor trasate, s-a văzut că 
munca Voluntară creează posib’ii- 
tatea accelerării executării acest; r 
lucrări.

La chemarea partidului și a or
ganelor locale, în toamna aceasta 
a fost inițiată o largă acțiune pa
triotică pentru valorificarea su
prafețelor de teren neproductive 
sau cu o productivitate redusă, 
prin lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. La această acțiune au răs
puns entuziast tineretul, țăranii 
colectiviști, întovărășiții și țăra
nii cu gospodării individuale, 
muncitorii din fabrici, funcționa
rii, studenții etc. Astfel au luat 
ființă trei mari șantiere la Checea- 
Jimbolia, Valea Dîmboviței și Lu
ciu-Giurgeni Rezultatele excepțio
nale obținute pînă acum pe aceste 
șantiere au dus la antrenarea 
unor mase tot mai largi la exe
cutarea de lucrări de îmbunătățiri 
funciare, deschizîndu-se noi 
tiere, aproape în toată țara.

In prezent sînt deschise 12 
tiere de muncă voluntară și 
în curs de deschidere alte 5 , 
tiere. Cubajul total de terasamente 
cate se va realiza pe aceste șan
tiere în toamna anului acesta se . 
ridică la 2.100.000 m.c., prin care 
se va pune în valoare o suprafață

șan-

șan- 
sînt 
șan-

10.000de cca 70.000 ha, adică cu 
ha. peste plan și cu un an înain
te de termenul planificat, 
în prezent s-au realizat 
660.000 m.c. terasamente, adică 30 
la sută din totalul de 2.100.000 m.c.

Pe suprafața de 70.000 ha. a- 
meliorată prin lucrările de dese
care și îndiguire executate prin 
muncă voluntară, în condițiile u- 
nei agrotehnici obișnuite se va 
putea obține un spor de recoltă de 
cca. 500 kg pe ha (echivalent po
rumb sau grîu), ceea ce reprezintă 
un spor de producție de 35.000 
tone. Printr-o exploatare optimă 
a terenurilor, sporul de recoltă se 
va putea mări la 1000—1200 kg 
pe ha. adică în total un plus de 
70.000 tone cereale anual.

Conștient de importanța aces
tor lucrări, tineretul este prezent 
pe toate șantierele și aduce un a- 
port prețios la acțiunea patriotică 
ce se desfășoară. Astfel, la șantie
rul de la Luciu-Giurgeni au parti
cipat peste 7000 tineri colecti- „I-ll .. .... au

Să-

Pînă 
peste

minică au participat peste 
tineri ' ’ ' ' /
întreprinderile și institutele 
orașul Timișoara.

In regiunea București tineretul 
execută lucrări pentru a fi reda* 
te agriculturii pînă la sfîrșitul a- 
nului 1600 ha. teren. In regiunea 
Galați au fost mobilizați peste 
2500 tineri, care au efectuat peste 
15.000 ore muncă voluntară.

Recent au fost începute sau 
continuate lucrările și pe alte 
șantiere locale.

Asemenea exemple sînt multe. 
Pe toate șantierele, tineretul lu
crează cu entuziasm alături 
miile de oameni ai muncii care 
răspuns la această acțiune,

muncitori și studenți
1500 
din 
din

Academia R. P. Romîne 
a sărbătorit centenarul 

nașterii lui Vlahuță
Vineri după-amiază a avut loc 

la Academia R. P. Romîne o fe
stivitate consacrată împlinirii a 
100 de ani de la nașterea scrii
torului Alexandru Vlahuță.

Festivitatea a fost deschisă de 
acad D. Panaitescu Perpessicius, 
după care acad. Tudor Vianu a 
ținut comunicarea: „Alexandru 
Vlahuță scriitorul". Vorbitorul a 
evocat figura scriitorului și omu
lui Al. Vlahuță, arătînd condi
țiile sociale, istorice, culturale în 
care acesta s-a dezvoltat și s-a 
format și a scos în evidență va
loarea -artistică a operelor sale.

In continuare, scriitorul Euse- 
biu Camilar, membru corespon
dent al Academiei R.P. Romîne 
a vorbit despre clasicul literatu
rii noastre, Alexandru Vlahuță, 
ca educator și pedagog al gene
rației tinere din epoca sa.

La festivitate au luat parte 
numeroși academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei, pro
fesori universitari, cadre didac
tice din învățămîntul superior; 
critici literari, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

Informație

viști și muncitori, care 
executat fiecare cîte 10 m.c. 
pătură. La șantierul Ezer, regiu
nea Constanța, activează în două 
eșaloane cîte 300 tineri brigadieri. 
Valoarea lucrărilor executate vo
luntar de acești tineri se cifrează 
Ia peste 50.000 lei. La Șantierul 
de ‘ ™
vor fi redate agriculturii 19.000

la Checea-Jimbolia, unde

ELEVI,

numai într-o singură du-

Valorificați manualele pe care le-ați folosit 
în anul școlar 1957—58 !

Librăriile și anticariatele din toate orașele țării 
cumpără și vînd aceste manuale 

la prețuri avantajoase

de 
au 
în 

scopul înlăturării cît mai devre
me a neajunsurilor care au îm
piedicat pînă acum obținerea de 
recolte pe întinderi de zeci de 
mii de hectare.

Rezultatele obținute pînă acum 
au dovedit că există posibilități 
deosebite pentru realizarea unui 
volum mare de lucrări de îmbună
tățiri funciare, corespunzător ne
cesităților actuale ale economiei 
naționale.

In aceste condiții, în anul 1959 
vor putea fi larg depășite suprafe
țele prevăzute a fi ameliorate prin 
lucrări de îmbunătățiri funciare cu 
fonduri puse la dispoziție de stat. 
Prin contribuția muncii voluntare, 
în anul viitor se vor putea pune 
în valoare noi suprafețe, care se 
apreciază la peste 100.000 ha, mai 
ales în regiunile Timișoara, Ora
dea, București și Constanța. Tine
retul, care în toamna aceasta a 
răspuns cu entuziasm chemării 
organizațiilor U.T.M. de a sprijini 
lucrările voluntare, și care a că
pătat de acum experiența acestor 
șantiere, poate aduce în anul vii
tor contribuții și mai importante. 
Prin munca lor avîntată, tinerii 
pot scurta perioada de executare a 
iucrărilor din anul viitor, contri
buind astfel la intrarea mai devre
me în circuitul agricol a unor 
mari suprafețe de teren.

La invitația Ministerului învă- 
țămîntului și Culturii, vineri a 
sosit în Capitală o delegație cul
turală din Uniunea Binnană, în 
frunte cu U Ba Kyaw, ministru 
adjunct al Educației și Culturii 
din Uniunea Birmană. Delegați* 
este alcătuită din U Ko Lay, vice
cancelarul Universității din Man
dalay, U Aung Min, director în 
Ministerul Ocrotirilor Sociale, U 
Ba Po, director ajunct în Mi
nisterul Educației și Culturii, și 
U Ba Myint, cercetător științific.

Deschiderea noii 
stagiuni a Filarmonicii 

din lași închinată 
lui George Enescu

Filarmonica de Stat „Moldova* 
din Iași și-a deschis vineri seara 
noua stagiune cu un concert în 
memoria lui George Enescu.

Sub conducerea dirijorului Teo
dor Avithal, orchestra a interpre
tat două din cele mai cunoscute 
lucrări ale marelui muzician, Sui
ta l-a în do major și Rapsodiâ 
I-a de George Enescu. In cadrul 
concertului și-a dat concursul ti- 
nărui violonist romîn Varujan 
CoZighian, laureat al Concursului 
internațional „George Enescu", 
care a executat Concertul pentru 
violină și orchestră de Haciatu- 
rian.

Cîteva probleme ale 
muncii politico - ideologice 
desfășurata în rîndul studenților din orașul București

(Urmare din pag. I-a)

conferințe a fost ridicată și prin 
faptul că au fost invitați să vor
bească în fața studenților, și cu 
această ocazie, o serie de perso
nalități din rîndul activiștilor de 
stat și de partid, conferențiari cu 
prestigiu pe care studenții i-au 
ascultat cu mare interes. In deo
sebi în semestrul doi, s-a acordat 
o mai mare atenție pregătirii con
ferințelor, popularizării acestor 
conferințe în rîndul studenților, 
ceea ce a dus la creșterea intere
sului lor de a participa la ci
clul de conferințe. Tratînd teme 
legate de combaterea unor curen
te în filozofia burgheză contem
porană și de unele probleme
actuale ale politicii legate
de aspectele internaționale, ele 
au stîrnit un viu interes în
rîndul studenților, viitori filo
zofi. Asemenea conferințe care 
au dezbătut diferite probleme po- 
litico-ideologice actuale, de viață 
și comportare a studenților, au 
fost ținute și la Institutul politeh
nic, la Institutul pedagogic, la 
Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin" etc.

Cercurile științifice de pe lîngă 
catedra de științe sociale, acolo 
unde au fost organizate, au con
stituit și ele un factor însemnat în 
călirea ideologică a studenților. 
Promovînd metodele de cercetări 
științifice creatoare, orientînd ac
tivitatea cercurilor spre teme ac
tuale interesante, cu un conținut 
bogat, s-a reușit să se imprime 
majorității lucrărilor realizate de 
studenți o înaltă ținută științi
fică care a fost bine apreciată 
cu prilejul sesiunilor științifice pe 
institute și chiar pe țară. Iată, de 
pildă, numai cîteva teme; „Rezol

varea problemei naționale în anii 
de democrație populară în țara 
noastră". „Revoluția culturală în 
anii regimului democrat popular 
în regiunea Hunedoara", „Lupta 
studenților antifasciști între anii 
1934—1938“ și altele.

Munca de informare politică a 
studenților este o formă de acti
vitate politico-ideologică care poa
te cuprinde mai ușor masele largi 
ale studenților. De aceea, organi
zațiile U.T.M. au arătat o atenție 
sporită organizării și pregătirii 
informărilor politice. Organizațiile 
de partid ne-au ajutat să orientăm 
o parte însemnată a informărilor 
spre teme deosebit de importante, 
care au lămurit studenților o sea
mă de probleme politice interne 
și internaționale. S-a dovedit 
că această formă de activitate, 
temeinic pregătită, stîrnește inte
resul studenților.

Preocuparea pentru educa
rea patriotică a studenților a 
stat în centrul atenției organiza
țiilor U.T.M. Formele educative 
au fost mai variate, cu un con
ținut mai profund. Astfel, în ma
joritatea institutelor s-au organi
zat simpozioane pe tema „Patrio
tismul socialist" și vitrine cu as
pecte din trecutul institutelor, 
conferințe și întîlniri privind 
tradițiile de luptă ale po
porului nostru, excursii cu 
tema „Să ne cunoaștem pa
tria", „Din realizările regimu
lui democrat popular", întîlniri. 
vizite etc. Dar cea mai însemnată 
contribuție la educarea patriotică 
a studenților, a constituit-o orga
nizarea acțiunilor practice, în care 
studenții și-au putut aduce un a- 
port concret la munca construc
tivă a poporului nostru. Acțiunile 
patriotice organizate pe șantierele 

. de construcții ale Capitalei, la 
casele de cultură raionale ale ti
neretului, au continuat cu munca 
desfășurată de studenți în aceas
tă vacanță la strînsul recoltei pe 
ogoarele gospodăriilor de stat. 
Trebuie sporit însă efortul 
pentru ca activitatea de edu
cație patriotică prin organiza
rea acțiunilor practice să păstreze 
caracterul permanent și să cu
prindă toți studenții facultăților.

Activitatea cultural-artistică 
ocupă un loc de seamă în viața 
studenților noștri, ea și-a format 
o tradiție în centrul nostru uni
versitar ; multe formații artistice 
studențești s-au bucurat de apre
cierea spectatorilor. In general, 
caracterul de masă al activității 
culturale, conținutul educativ-poli- 
tic al acesteia a fost întărit. Ac
tivitatea, în acest domeniu a ră
mas însă, după cum vom vedea 
mai departe, la un nivel încă ne
corespunzător, orientarea ideologi
că a acțiunilor culturale este încă 
nesatisfăcătoare, din care pricină 
ele au contribuit mai puțin la edu
carea patriotică, morală și cetățe
nească a studenților.

Realizările obținute, progresul 
evident în activitatea educativ-po- 
litică pe care organizațiile U.T.M. 
o desfășoară în rîndul studenților, 
au fost, în mare parte, condițio
nate de cadrele care îndrumă a- 
ceastă activitate, de pregătirea și 
experiența lor de muncă, de inte
resul pe care-1 dovedesc pentru 
activitatea de organizație. Putem 
să afirmăm că, în anul care a 
trecut, utemistii au ales în orga
nele de conducere ale organizații
lor U.T.M. pe cei mai buni ute- 
miști. în majoritatea lor fii de 
muncitori și țărani muncitori, 
cart t-au dedicat cu entuziasm și 

devotament activității politice, 
muncii de organizație. Munca lor, 
alături de cea a utemișfilor, s-a 
reflectat în îmbunătățirea conținu
tului vieții interne a organizații
lor U.T.M., mai ales a organiza
țiilor de an, care a fost mai bine 
orientată, a contribuit mai susți
nut la educarea comunistă a stu
denților.

Analizînd activitatea noastră, în 
lumina documentelor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 9-13 iunie a.c., am 
ajuns la concluzia că nivelul ac
tivității noastre nu s-a ridicat 
încă la nivelul sarcinilor pe care 
partidul le-a încredințat organi
zațiilor U.T.M. din facultăți și 
asociațiilor studenților.

Trebuie să apreciem că activita
tea desfășurată de unele organiza
ții U.T.M., pentru răspîndirea în
vățăturii marxist-leniniste, pentru 
cunoașterea și însușirea politicii 
partidului de către studenți este 
încă nesatisfăcătoare.

Îmbunătățirea educației politice 
a utemiștilor și studenților este 
condiționată, în primul rînd, de 
asigurarea unui conținut ideolo
gic și politic corespunzător tutu
ror acțiunilor inițiate de organi
zațiile UT.M. și asociațiile studen
ților, de priceperea acestora pen
tru a antrena masa largă a stu
denților în activități utile și bo
gate în conținut. Or, tocmai acest 
aspect deosebit de important a 
fost neglijat de unele organizații 
U.T.M. o bună perioadă de timp. 
Un exemplu concludent în aceas
tă direcție îl constituie modul în 
care au fost orientate și s-au des
fășurat unele cicluri de conferințe. 
Organizarea acestor cicluri a că
pătat, în unele organizații, un ca
racter formal, orientarea lor te
matică a fost necorespunzătoare.

S-a desfășurat o insuficientă mun
că de popularizare a conferințe
lor, studenții n-au fost atrași să 
studieze bibliografia, să ia parte 
activă la discuții, ținerea unor 
conferințe a fost tărăgănată. De
ficiența cea mai serioasă s-a ma
nifestat însă în orientarea ciclu
rilor de conferințe. Unele organi
zații U.T.M. s-au orientat în ale
gerea conferințelor mai ales spre 
probleme de educare general-ce- 
tățenească, despre dragoste și 
prietenie etc. și mai puțin spre 
problemele ideologice legate di
rect de politica partidului, de 
realizările regimului nostru, de 
filozofia marxistă.

Fără îndoială că sînt utile și 
aceste discuții „despre dragoste 
și prietenie" sau dezbaterile pe 
probleme de estetică, dar numai 
această activitate este unilatera
lă, nu rezolvă problemele de 
bază în educația comunistă a stu
denților. Anul acesta, în organi
zarea ciclului de conferințe vom 
ține seamă de aceste slăbiciuni, 
organizațiile U.T.M. vor fi îndru
mate să orienteze organizarea ci
clului de conferințe spre probie 
me care să contribuie din plin la 
pregătirea politico-ideologică a 
studenților.

O astfel de stare de lucruri 
n-a rămas fără urmări. In 
rîndul unor studenți s-au ivit 
greșeli șj confuzii politice. Gă
sind un teren slab, o slabă com
bativitate și orientare politică la 
unele organizații U.T.M. și ute- 
miști, datorită unor manifestări 
împăciuitoriste, lipsite de vigi
lență, elemente dușmănoase, in
fectate de concepțiile burgheze, 
și-au etalat concepțiile și ideile 
lor, semănînd confuzii, ridicînd în 
slavă tot felul de teorii reacțio
nare.

Slaba pregătire ideologică șî 
politică, atitudinea de gură cas
că, lipsa de combativitate și vigi
lență a unor utemiști și cadre 
U.T.M. au permis ca în cadrul 
unor cursuri și 'prelegeri să se 
vînture teorii dăunătoare pe care 
aceștia nu le-au sezisat sau dacă 
le-au sezisat nu le-au combătut.

Influența ideologiei și moralei 
burgheze s-a manifestat în rîn
dul unor studenți bucureșteni și 
sub alte aspecte. O atare mani
festare este de pildă citirea lite
raturii decadente de către unii stu
denți, dansur'le deșuchiate, ma
nia muzicii ușoare occidentale, 
îmbrăcămintea cosmopolită etc.

In acest timp, unele organiza
ții U.T.M. în loc să combată cu 
tărie asemenea manifestări, se 
mărgineau la activități și forma 
minime de muncă, lăsînd ca acti
vitatea cu caracter educativ sa se 
organizeze la nivelul centrului u- 
niversitar și a institutelor, activi
tate care nu putea cuprinde însă 
masa largă a studenților.

In activitatea culturală, de pil
dă, au apărut unele manifestări 
negative privind orientarea politi
că a repertoriilor și mai ales pri
vind atitudinea și comportarea mo
rală a unor membri ai forma
țiilor artistice. Astfel, de pe unele 
estrade studențești se propagau 
melodii specifice muzicii ușoare 
decadente occidentale, de aseme
nea cupletele satirice ale unor bri
găzi de agitație nu rareori au a- 
vut un conținut neenrespunzător, 
liberalist Mai mult âecît atît, în 
unele dintre formațiile artistice 
ale studenților, îndeosebi la cele 
de muzică ușoară, au pătruns des
compunerea morală, profesionis
mul, vedetismul, plăgi murdare și 
periculoase care reflectă din plin 
manifestarea ideologiei străine în 
concepția și comportarea unor 
membri ai acestor formații. Astfel 
formațiile de muzică ușoară ale 
Facultății Medico-Veterinară a 
I.M.F. Institutului de Construc
ții, estradele de la Institutul agro
nomic și Casa- studenților au ma
nifestat în repetate rînduri' ase
menea atitudini.

După dezbaterea documentelor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 9—13 
iunie, comitetul U.T.M. al Cen
trului universitar și comitetul 
executiv al -j.A.S.B. au adoptat 
un complex de măsuri pentru 
asigurarea unei juste Orien
tări ideologice a activității 
tutureț formațiilor artistice stu
dențești. Noi socotim că îmbu
nătățirea aceasta se poate reali
za în primul rînd prin întărirea 
compoziției social-politice a for
mațiilor, prin atragerea în acti
vitatea artistică de amatori a e- 
lementelor talentate din rîndul 
celor mai buni utemiști, comba
tivi și energici și eliminarea tu
turor elementelor necorespunză
toare, dubioase și imorale.

Vorbind despre lipsurile exis
tente in mișcarea cultural-artis
tică studențească nu putem să ne 
rezumăm numai la activitatea 
formațiilor, ci trebuie să ne ocu
păm atent și de activitatea cul
turală de masă. In această di

recție, deși au existat numeroase 
încercări de a cuprinde în acti
vitatea cultural-educativă un nu
măr cît mai mare de studenți, în 
marea majoritate a cazurilor ac
țiunile întreprinse, îndeosebi la 
nivelul anilor, au avut un carac
ter formal.

Multe din lipsurile semnalate 
se datoresc stilului de muncă de
fectuos al unor comitete U.T.M. 
și al unor activiști ai comitetu
lui U.T.M. pe Centrul universi
tar București. Nu a existat din 
partea acestora o preocupare 
permanentă pentru a imprima tu
turor acțiunilor un puternic rol 
educativ. Formalismul manife
stat de unele comitete U.T.M., 
activitatea cu caracter admini- 
strativ-organizatoric pe care au 
desfășurat-o, activitate menită să 
rezolve sarcini de moment, au 
dus, în unele organizații U.T.M., 
la organizarea unor acțiuni care 
nu și-au atins scopul, unor ac
țiuni fără orizont politic.

Lipsuri s-au manifestat și în 
ce privește înțelegerea rolu
lui pe care-1 au organizațiile 
U.T.M. în îndrumarea activității 
asociațiilor studenților. Organi
zațiile U.T.M. nu le-au ajutat 
întotdeauna să întărească con
ținutul politic al activității lor. 
Activul U.T.M. din facultăți și 
institute nu a fost întotdeauna 
înarmat cu cunoașterea sarcini
lor pe linie de asociație, nu a 
controlat îndeplinirea lor. Acea
sta reflectă concepția greșită a 
unor cadre U.T.M. în legătură cu 
modul în care trebuie realizată 
îndrumarea asociațiilor studen
țești de către U.T.M., care a dus 
de fapt la slăbirea acestei îndru
mări, la sectarism.

începem un nou an de muncă. 
Experiența dobîndită, cît și în
vățămintele pe care le-am tras 
din documentele Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 9—13 iunie 1958, 
ne vor fi o călăuză în activita
tea noastră din acest an univer
sitar care se deschide. Munca 
noastră trebuie să înceapă sub 
semnul fermității, exigenței și 
perseverenței de a îndeplini mai 
bine sarcina încredințată nouă 
de către partid de a face educa
ție politico-ideologică studenților, 
viitorilor specialiști.
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«SPORT»
Spai iachiada 
Internațională 

a Armatelor 
Frățești

Vineri, în cadrul Spartachia- 
dei^ Internaționale a Armatelor 
Frățești a luat sfîrșit una din 
cele mai importante discipline 
sportive ale competiției, penta
tlonul modern. Sportivii militari 
romîni s-au comportat excelent, 
reușind să cucerească 3 medalii 
de argint în întrecerea cu cei 
mai buni pentatloniști din lume 
din echipele R.P. Ungare și 
U.R.S.S. Echipa romînă s-a cla
sat pe locul doi cu 13.412 puncte, 
urmată de U.R.S.S. cu 12.809 
puncte, R.P. Polonă cu 10.949 
etc. Victoria pe echipe a revenit 
formației R.P. Ungare cu 14.056 
puncte. In clasamentul general 
individual medalia de aur a fost 
cîștigată de pentatlonistul sovie
tic Deriughin urmat de sportivii 
maghiari Bodi și Ferdinandy. 
Reprezentanții noștri au ocupat 
următoarele locuri: 4. D. Țintea, 
7. D. Ionescu, 8. A. Stoenescu, 
14. H. Lichiardopol.

Joj s-a încheiat și competiția 
de lupte clasice. Caporalul V. 
Nicula a cucerit medalia de ar
gint la categoria pană, iar solda
tul de marină Gh. Marinescu a 
primit medalia de bronz la cate
goria semimijlocie. Dintre cei
lalți luptători romîni s-au mai 
remarcat Popescu, Grozavu și V. 
Popovici clasați pe locurile 4 la 
categoriile respective.

Medalii de bronz au cucerit și 
componenții echipei noastre de 
natație în proba de ștafetă 
4x200 m. liber. Echipa militară 
a R.P.R. alcătuită din Blajek, 
Mîndoiu, Nagy și Ionescu s-a 
clasat pe locul 3 cu timpul de 
9’10”8/10 (nou record).

Competiția de box se apropie 
de sfîrșit. Din cei 6 pugiliști ro
mîni calificați în semifinale, au 
obținut frumoase victorii necesa
re dreptului de a lupta în finale: 
V. Czekeli (semiușoară), Șerbu 
Neacșu (mijlocie mică) și Gh< 
Negrea (semigrea).
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O stațiune de repompare a gaze lor la Combinatul metalurgic 
„Lenin" din R. P. Polonă.

Cuvintarea tovarășului Avram Bunaciu,
ministrul Afacerilor Externe al R. P. R 

în ședința din după-amiaza zilei

ritatea asupra acestor regiuni prin 
folosirea forței".. Se pretinde că 
aceasta ar constitui o violare a 
principiilor pe care este bazată 
ordinea internațională. Și acest 
temei este șubred pentru că el se 
referă la o problemă internă a 
unui popor, în care nimeni din a- 
foră nu are drept să se amestece.

Nimeni nu a contestat dreptul 
de a 
atunci 

sau alta 
s-au ivit 

s-au ridicat

Ministrul R. P. R» 
în Afganistan și-a 
prezentat scrisorile 

de acreditare
-/ . ■ ... I

KABUL 26 (Agerpres). — Lsj 
24 septembrie a. c. Ministrul 
R.P. Romîne la Kabul, Ion Geor
gescu, a prezentat scrisorile de 
acreditare M.S. Mohamed Zahiț 
Șah, regele Afganistanului.

La solemnitate au participat 
Ministrul de Externe și Ministrul) 
Curții Afganistanului.

Cu acest prilej Ministrul R. P« 
Romîne la Kabul a subliniat că 
stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări va 
la întărirea prieteniei și 
rii reciproce.

M. S. Mohamed Zahir 
gele Afganistanului, a 
sentimente de prietenie 
R.P. Romînă și și-a exprimat do
rința ca relațiile dintre Afganistan 
și R.P. Romînă să se dezvolte pe 
viitor.

contribui
înțelege-1

Șah, re-1 
exprimat 
față de

VENȚ1A ARMATA CU SCOPUL 
DE A ÎMPIEDICA POPOARELE 
SA-Ș1 REALIZEZE ACEST 
DREPT, DE A LE IMPUNE RE
GIMURI ASERVITE, IATA 
ESENȚA DOCTRINEI CARE A 
STAT LA BAZA ACȚIUNILOR 
S.U.A. IN ORIENTUL APRO
PIAT ȘI IN STRIMTOAREA 
TAIVANULUI. Este evident că 
aplicarea acestei doctrine deschi
de larg porțile arbitrariului și 
bunului plac în relațiile interna
ționale.

Intr-o perioadă istorică ce se 
caracterizează tocmai prin rena
șterea națională a numeroase po
poare, prin crearea și dezvolta
rea a noi state naționale inde
pendente, promovarea unei ase
menea doctrine în viata interna
țională nu poate fi decît sursa 
unor conflicte din ce în ce mai 
grave, într-o succesiune din ce în 
ce mai rapidă, cu consecințe de
zastruoase pentru omenire.

Delegația romînă consideră 
că Adunarea Generală are da
toria să respingă această doc
trină, ca incompatib'lă cu sco
purile și principiile Cartei.

In această ordine de idei stâr
nește o profundă îngrijorare fap
tul că pînă acum nu au fost 
traduse în viață prevederile re
zoluției sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale, cu privire la 
retragerea trupelor1 americane și 
engleze din Liban și Iordania.

In răstimpul care s-a scurs de 
la sesiunea extraordinară, eve
nimentele din Orientul Apropiat 
au demonstrat odată mai mult 
că pretextele invocate de S.U.A. 
și Anglia pentru a-și acoperi in
tervenția militară sînt complect 
false și că adevărata sursă de 
încordare și vrajbă în țările ara
be rezidă în amestecul america- 
no-englez in treburile interne ale 
acestor state, in intrigile și co
rupția pe care cele două puteri le 

arabe cu 
arabi și 
in viața 
a putea 
bogățiile

guvernului 
pune ordine 
cînd pe o 
aparținînd I 
forțe rebele 
împotriva regimului de stat din 
Indonezia, iar faptul că anumile 
puteri străine au sprijinit pe re
beli nu a schimbat și nu schim
bă cu nimic datele fundamentale 
ale problemei și anume că era o 
problemă internă, de competența 
exclusivă a poporului indonezian.

întreaga istorie a formării sta
telor moderne, inclusiv istoria 
formării Statelor Unite este pli
nă de asemenea exemple. Este 
necesar ca ele să fie mereu rea
mintite atunci cînd se încearcă 
a se crea confuzie între proble
mele interne ale statelor și sfera 
relațiilor lor internaționale.

Carta O.N.U. și normele drep
tului internațional sînt clare în 
această privință. De aceea, nu 
în mod întîmplător cei care s-au 
hotărît să le calce au preferat să 
ocolească O.N.U.

In ciuda deosebirilor care exi
stă fără îndoială, între situația 
din strîmtoarea Taivanului și cea 
din Liban 1 sau Iordania, este 
esențial să se sublinieze identi
tatea motivelor reale care au de
terminat acțiunea S.U.A. în am
bele aceste regiuni.

Și într-un caz și într-altul 
S.U.A. au recurs la forța milita
ră pentru a se amesteca în tre
burile interne ale unor state și 
•a sprijini regimuri aservite, îm
potriva voinței popoarelor.
NEGAREA DREPTULUI PO

POARELOR DE A-ȘI ORINDUI 
VIAȚA LOR PROPRIE IN CON
FORMITATE CU 
ȘI INTERESELE

Nimeni nu are 
amestece în afacerile interne 

ale Chinei

indonezian 
în casa sa 

• insulă 
Indoneziei 

care

ASPIRAȚIILE
LOR, INTER-

organizează in țările 
scopul de a diviza pe 
de a-și asigura poziții 
de stat a acestor țări, 
exploata nestingherit 
lor petrolifere.

dreptul să se

PRIVEȘTE 
AMERICANA 
AFACERILE 

POPORULUI 
MA-

IN CEEA CE 
INTERVENȚIA 
CONTINUA IN 
INTERNE ALE 
CHINEZ ȘI ÎNDEOSEBI
ȘURILE MILITARE LUATE IN 
ULTIMA VREME ȘI PROVO
CĂRILE MILITAR1ȘTILOR A- 
MERICANI CARE ACȚIONEA
ZĂ IN COMPLICITATE CU A- 
GENTUL LOR CIAN KAI-ȘI 
ÎMPOTRIVA POPORULUI CHI
NEZ, DELEGAȚIA ROMINA ȚI
NE SA SUBLINIEZE CARAC
TERUL EXTREM DE PRIMEJ
DIOS AL SITUAȚIEI CREATE 
IN STRIMTOAREA TAIVAN ȘI 
CONSECINȚELE INCALCULA
BILE PE CARE EA LE COM
PORTA.

In fiecare zi, în fiecare ceas, 
toate aceste acțiuni pot aprinde 
în Pacific vîlvătaia untii război 
catastrofal pentru omenire.

Zona Pacificului oferă cu ade
vărat întregii omeniri o imagine 
vie a politicii „în pragul răz
boiului" în acțiune.

Delegația romînă împărtășește 
speranța altor delegații în trata
tivele chino-americane de la 
Varșovia, dar nu se poate să nu 
se constate că în timp ce Repu
blica Populară Chineză manifestă 
un calm plin de răspundere și o 
răbdare proverbială, unități ale 
flotei a 7-a și formații aeriene a- 
mericane desfășoară acțiuni tot 
mai provocatoare, pregătirile a- 
gresive de pe insula Taivan sînt 
intensificate, iar informațiile pro
venite de la comandamentele mi
litare americane și apărute în 
presă vorbesc despre iminența 
unor atacuri împotriva Republicii 
PoDulare Chineze.

Se vorbește mult în acest mo
ment d&spre necesitatea de a se 
ajunge la o încetare a focului în 
strîmtoarea Taivanului. Dar de
spre ce fel de încetare a focului 
poate fi vorba ? Intre care părți? 
Ni se spune că între Republica 
Populară Chineză și Statele U- 
nite. Totuși, Republica Populară

Chineză nu este în stare de raz-, 
boi cu Statele Unite, așa incit 
ele sâ poată decide împreună o 
încetare a focului in China. Nu i 
vorba de două țări în război, ci 
de un conflict care privește ex
clusiv pe chinezi. Nimeni nu are 
dreptul să se amestece în aface
rile interne ale Chinei, nici chiar 
Națiunile Unite. Care poate fi 
deci soluția în această situație?

Singura soluție poate fi în
cetarea oricărei intervenții a- 
mericane în afacerile interne 
ale Chinei, în primul rind a 
forțelor armate americane a- 
flate pe teritoriul chinez, pe 
insulele de coastă, insulele 
Penhuledao și Taivan, și de 
a lăsa pe chinezi să-și re
zolve singuri propriile lor 
treburi. Este singura soluție 
conformă cu morala inter
națională și cu prevederile 
Cartei.

In aceste condiții nu este de 
mirare că Statelor Unite le-a 
fost teamă de o largă dez
batere în Adunarea Generală 
asupra problemei reprezentă
rii Chinei, după cum este 
plin de semnificație faptul că cei 
care la vot au sprijinit Statele 
Unite în interdicția impusă în 
Adunarea Generală s-au ferit cu 
grijă să-și expună motivele în 
fața Adunării. Există o conștiință 
a popoarelor ce nu poate fi ig
norată.

Această teamă de discuție o- 
glindește contradicția flagrantă 
ce s-a ivit între politica externă 
a Statelor Unite și Organizația 
Națiunilor Unite, ca organism 
menit să apere pacea și securi
tatea internațională. Nimic nu 
poate să ascundă contradicția 
între faptele S.U.A. și Carta 
O.N.U.. după cum nimic nu poa
te să ascundă contradicția dintre 
agresiune și interesele păcii.

Pentru a folosi limbajul Car
tei, acțiunile americane din Pa
cific sînt incompatibile cu o țară 
iubitoare de pace".

Condițiile pentru adoptarea 
unei hotărîri în problema încetării 
experiențelor nucleare sînt coapte

Domnule președinte. permit o abordare mai concretă
și mai eficientă în cadrul O.N.U.

Delegația romînă împărtășește Mai întâi a devenit clar că 
pă-erea acelor delegați ctre au > dezbaterile ca și negocierile pri- 
sublimat că dezarmarea rămîne ; vind dezarmarea pot fi fructuoa- 
<> problemă principală a sesiunii 1 “.......... a- i«
Adunării Generale.

Deși dezbaterea problemei 
dezarmării în această sesiune are 
loc în condițiile cînd trei din 
marile puteri, S.U.A., Anglia și 
Franța sînt angajate în acțiuni 
militare, totuși delegația romînă „ • ... . - ,
socotește că în răstimpul care s-a re atât în constituirea organelor 
scurs de la sesiunea trecută s-au de dezarmare ale O N.U., cit și 
creat o serie de premise care în reprezentarea părților care

,U.A„ Angl! 
ajate în ac

se numai dacă se pornește de U 
considerarea intereselor legitime 
de securitate ale tuturor părți
lor, fără ca o parte să caute a 
obține avantaje sau poziții favo
rizate în dauna celeilalte părți. 
Acest principiu just trebuie să-și 
găsească expresia corespunzătoa-

participă la intilniri între oameni 
de stat, diplomați sau experți.

De asemenea, a devenit un bun 
cîștigat metoda potrivit căreia, 
din ansamblul măsurilor de dezar
mare pot și trebuie să fie discu
tate și soluționate separat acele 
măsuri care sînt aplicabile ime
diat, și în calea cărora nu există 
greutăți obiective prea mari. Ex
periența a demonstrat că a pro
ceda altminteri înseamnă a îm
piedica în mod voit adoptarea 
oricăror măsuri de dezarmare. 
Dimpotrivă, a adopta fie chiar și 
o măsură parțială de dezarmare 
înseamnă a deschide drum larg 
spre un acord mai cuprinzător, 
înseamnă a slăbi încordarea in
ternațională și a răspunde voin
ței unanime a popoarelor.

In această ordine de idei, de
legația romînă consideră că pro
punerea de către Uniunea Sovie
tică a trei puncte separate. în 
problema dezarmării, constituie 
pentru această sesiune o bază 
concretă pozitivă de discuție si 
concluzii practice.

Condițiile pentru adoptarea 
unei hotărîri în chestiunea înce
tării experiențelor nucleare sînt 
coapte.

Reducerea bugetelor militare 
ale marilor puteri cu 10—15 la 
sută și destinarea fondurilor eli
berate unor scopuri economice 
pașnice răspunde unei cerințe 
unanime a popoarelor. Interzice
rea folosirii spațiului cosmic 
pentru scopuri militare, elimina
rea bazelor militare de pe teri
torii străine și cooperarea inter
națională în domeniul spațiului 
cosmic ar constitui o măsură de 
cea mai mare însemnătate pen
tru asigurarea securității tuturor 
statelor și ar da un nou avînt 
cercetărilor în domeniul spațiului 
cosmic.

Romînia, ca 
căruia se află 
ricane pe teritorii străine este în 
mod deosebit interesată în adop
tarea unei asemenea măsuri.

Delegația romină va sprijini 
adoptarea unor recomandări con
crete pe toate aceste linii.

In sfîrșit considerăm că și în 
problema mult controversată a 
controlului s-a 
nou de cea maj 
ție: conferința 
problema controlului experiențe
lor nucleare a demonstrat că 
chiar și într-un domeniu atît d; 
complex se pot stabili metode și 
mijloace eficiente de control. A- 
ceasta înseamnă că unul dintre 
principalele paravane în dosul 
cărora adversarii dezarmării își 
camuflau intențiile reale, s-a pră
bușit.

Părerea delegației romîne este 
că în problema dezarmării există 
premise solide pentru a se trece 
de la vorbe la fapte.

Față de aceste premise, princi
pala condiție este ca toater marile 
puteri să manifeste dorința de a 
face acest pas decisiv. Noi con
siderăm că Adunarea Generală 
trebuie să joace un rol activ în 
această direcție.

★

Domnule președinte,
Delegația romînă salută cu sa

tisfacție inițiativa delegației ceho
slovace, pe baza căreia, în cadrul 
sesiunii actuale vor fi luate în 
discuție măsurile practice pentru 
înfăptuirea principiilor coexisten
ței pașnice între state indiferent 
de orînduirea lor social-poli- 
tică.

Ca stat european, Romînia este 
profund interesată în primul rînd 
in crearea unor condiții care să 
ducă la destinderea încordării și 
la înfăptuirea coexistenței pașni
ce în Europa. Noi considerăm că 
deși atenția O.N.U. este astăzi 
concentrată asupra situației din 
Extremul Orient și Orientul Apro
piat și Mijlociu, nu este nici un 
motiv de a considera că problemă 
securității europene a încetat de a 
mai fi una din cele mai însemnate 
probleme ale situației internațio
nale actuale.

SINGURA CALE RAȚIONALA 
SPRE ASIGURAREA SECU
RITĂȚII EUROPENE POATE FI 
NUMAI ACEEA A UNOR MA
SURI CARE SA DUCA TREP
TAT LA REDUCEREA Șl RE
TRAGEREA FORȚELOR ARMA
TE Șl ARMAMENTELOR IN- 
LAUNTRUL GRANIȚELOR NA
ȚIONALE Șl LA ORGANIZA
REA UNEI COLABORĂRI MUL
TILATERALE PE O BAZA GE
NERALA EUROPEANA Șl IN 
CONFORMITATE CU PRINCI
PIILE COEXISTENȚEI PAȘNICE.

' Că această cale corespunde cu a- 
dev.ărât năzuințelor popoarelor eu
ropene o dovedește aprobarea Iar. 
gă cu care au fost întâmpinate 
recentele hotărîri alex țărilor Tra
tatului de la Varșovia cu privire 
la reducerea efectivelor militare și 
la retragarea trupelor sovietice 
diii Romînia, precum și propune
rea privind încheierea unui pact 
de neagresiune între țările Trata
tului de la Varșovia și N.A.T.O.

Guvernul romîn sprijină noile 
propuneri ale R. D. Germane pri-

i avînt
domeniul spațiului

stat în vecinătatea 
baze militare ame-

produs un fapt 
mare sernnifica- 

expertilor în

vind unificarea Germaniei și con
sideră acțiunea de dotare cu ar
me atomice a revanșarzilor vest- 
germani ca o grava primejdie 
pentru pacea Europei.

După părerea noastră, propune
rea Uniunii Sovietice cu privire 
la încheierea unui tratat de priete
nie și. colaborare a statelor euro
pene a prezentat 
ideilor constructive care au fost 
prezentate în ultima vreme în ve
derea asigurării securității euro
pene.

Guvernul romîn s-a declarat de 
acord cu încheierea unui aseme
nea tratat și își va aduce și pe mai 
departe întreaga contribuție la a- 
doptarea măsurilor pentru asigu
rarea securității europene.

Domnule președinte,
Guvernul romîn atribuie o 

portantă deosebită problemei nor
malizării relațiilor economice în
tre state, desfășurării nestinghe
rite a comerțului internațional.

Asigurarea unor relații econo
mice între state care să creeze 
condiții cît mai bune de progres 
și dezvoltare 
în vederea 
nivelului de 
conform cu 
de știința și 
corespunde atît intereselor statelor 
cît și intereselor îmbunătățirii at
mosferei internaționale. Atingerea 
acestui scop poate fi în mare mă
sură ușurată dacă toate statele 
ar putea cădea de acord asupra 
unui mănunchi de principii care 
să guverneze relațiile economice 
între state.

Delegația romînă a acționat în 
această direcție în cadrul sesiunii 
trecute și consideră că primirea 
favorabilă cu care ideea elaborării 
unor astfel de principii a fost în
tâmpinată atît în Adunarea Gene
rală cît și în cadrul Consiliului 
economic și social, confirmă utili
tatea și oportunitatea unei aseme
nea propuneri.

Delegația romînă va sprijini și 
în această sesiune măsurile cores
punzătoare pentru ducerea mai de
parte a acestei acțiuni.

Domnule președinte,
Permiteți-mi în încheiere 

exprim speranța că atît conștiința 
primejdiei grave pe care o re
prezintă pentru omenire continua
rea politicii' de forță, contrară 
Cartei, cît și înțelegerea justă a 
procesului de creare și consoli
dare a noilor state, de afirmare a 
principiilor coexistenței pașnice, 
vor determina, prin eforturile co
mune ale tuturor statelor membre, 
un rezultat favorabil al actualei 
sesiuni.

(Subtitlurile și sublinierile apar
țin redacției).

o sinteză a

im-

economică și socială 
ridicării generale a 
viață al popoarelor 
posibilitățile oferite 

tehnica modernă, ar

să-mi

0 contribuție Ia întărirea 
colaborării roniîno-polone

Pentru dezvoltarea învățămîntului 
în R. P. Polonă

i <-

Cuvînfarea lui W. Gomulka

VARȘOVIA 26. — Corespon
dentul Agerpres transmite :

Cu prilejul apropiatei vizite a 
unei delegații a Seimului R. P. 
Polone în R. P. Română, ziarul 
„Zycie Warszawy" a publicat un 
interviu acordat de C. Wycech, 
mareșal al Seimului R.P. Polo
ne, conducătorul delegației.

După ce a arătat că în ultimul 
timp schimbul de delegații par
lamentare cu diferite țări a cres
cut considerabil și a subliniat 
importanța acestui lucru pentru 
întărirea colaborării între țări, 
C. Wycech a spus :

„Vizita delegației Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romine in

Polonia și vizita de răspuns a 
delegației Seimului polonez în 
Romînia, alături de alte forme 
de colaborare, contribuie la con
solidarea forței și unității lagă
rului socialist.

Plecăm în Romînia pentru a 
cunoaște viața și realizările Re
publicii Populare Romîne, pentru 
a face schimb de experiență în 
domeniul construcției socialiste. 
Plecăm în România pentru a con
tribui la întărirea colaborării po
litice, economice și culturale în
tre cele două state democrat- 
populare, precum și a colaborării 
pașnice între popoarele noastre".

ALGERIA
In condiții de teroare a început
REFERENDUMUL

PARIS 26 (Agerpres). — In di
mineața zilei de 26 septembrie a 
început în anumite regiuni din 
Algeria referendumul asupra pro
iectului de constituție. Potrivit in
formațiilor publicate de presa 
franceza, el a fost organizat di
rect de armata colonialistă fran
ceză și va dura trei zile — de 
vineri pînă duminică.

Printr-o circulară dată de sta
tul major, se cere ofițerilor și sub
ofițerilor „să obțină numărul ma
ximum de voturi în favoarea pro
iectului de constituție prezentat 
de generalul De Gaulle" _

Din relatările corespondenților 
agențiilor americane, United 
Press International și Associated 
Press, votul se desfășoară în Alge
ria ;,într-o atmosferă de teamă" 
și de nemaipomenită teroare.

Și unitățile armatei franceze din 
Algeria votează. Potrivit indica
țiilor și instrucțiunilor comanda
mentului, publicate în presa 
franceză, comandanților de unități 
și subunități li se cere ca toți mi
litarii să voteze „în unanimitate"

pentru noua constituție pentru a 
nu se lua împotriva lor măsuri 
disciplinare.

Cercurile politice de dreapta și 
ultracolonialiștii din Alger acordă 
o deosebită importanță rezultate
lor referendumului in Algeria. La 
greutatea votului celor peste 3 mi
lioane de algerieni, se adaugă mai 
ales speranța acestor cercuri că 
odată noua constituție adoptată 
dominația colonialistă franceză a- 
supra Algeriei va fi asigurată și 
lupta pentru eliberare dusă de 
poporul algerian va fi înfrîntă. 
După cum se știe proiectul de 
constituție guvernamental nu con
ține nici o clauză privitoare la 
Algeria, ceea ce înseamnă practic 
realizarea „integrării" acesteia la 
Franța așa cum au cerut autorii 
rebeliunii din 13 mai de la Al
ger. Deși referendumul din Alge
ria abia a început, membri ai Co
mitetului salvării publice al Alge
riei și Saharei declară deja că 
după referendum Algeria trebuie 
să constituie „o parte a metro
polei".

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la sediul 
C.C. al P.M.U.P. a avut loc recent 
consfătuirea consacrată probleme
lor actuale ale învățămîntului în 
R.P. Polonă.

La consfătuire a luat cuvîntul 
W. Gomulka, prim-secretar al 
'C.C. al P.M.U.P!

Subliniind Ia începutul cuvîn- 
tarii sale că la baza analizei pro
blemei învățămîntului și organiză
rii școlilor trebuie să stea sarci
na transformării relațiilor sociale 
și a construirii socialismului în 
Polonia, W. Gomulka a vorbit a- 
poi despre marile succese Obținute 
în Polonia în dezvoltarea învăță
mîntului.

Dat fiind că ' școlile medii nu 
pot cuprinde- în întregime numă
rul crescînd al absolvenților șco
lilor elementare, a arătat W. Go
mulka, se impune necesitatea re
organizării sistemului școlar.

In fața noastră a spus primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P. — se 
ridică ' sarcina introducerii altor 
forme de învățămînt și de pregă
tire profesională a unei mari părți 
a absolvenților școlilor elementa
re. Această problemă poate fi re
zolvată numai prin, prelungirea 
cu doi ani a duratei învățămîntu
lui obligatoriu. Școala elementa
ră de 7 ani trebuie reorganizată

treptat, adăugîndu-se 2 ani de nw 
vătămînt profesional și de cultu-i 
ră generală.

Caracterizînd orientarea modiJ 
ficărilor în sistemul școlar în Po
lonia, W. Gomulka a spus că 
o sarcină a tuturor școlilor din. 
R.P. Polonă este participarea sub 
toate aspectele la procesul con^ 
strucției socialiste

O mare parte din expunerea lui 
W. Gomulka a fost consacrată . 
problemelor îmbunătățirii muncii 
educative, ridicării rolului învă
țătorului, problemei caracterului 
laic al școlii.

Pentru ca școala să poată sluji 
cît mai bine, poporul muncitor, 
ceea ce este sarcina ei în orîn
duirea socialistă, a spu« W. Go
mulka, ea trebuie să fie înarma
tă cu arma filozofică marxistă a 
materialismului dialectic.

In încheiere W. Gomulka s a 
referit la planul de activitate al 
organizațiilor P.M.U.P. din școli. 
Principala figură în sistemul de 
învățămînt și educație este învă
țătorul. Munca cu învățătorul este 
sarcina fundamentală a organelor 
de partid. Partidul, a spus W. 
Gomulka, cere de la toți membrii 
săi și îndeosebi. de la învățăto
rii — membri de partid, să lupte 
activ pentru realizarea liniei par
tidului.

IN TAIVAN sosesc noi trupe 
americane

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Continuînd acțiunile provocatoare 
împotriva R. P. Chineze,1 Statele 
Unite continuă să trimită noi tru
pe în Taivan. După cum transmite 
agenția United Press Internatio
nal, generalul O. P. Wayland, co
mandantul forțelor aeriene tactice 
americane, a dezvăluit că a fost 
alcătuită o „forță de șoc“ aeria
nă americană în Taivan dotată cu 
avioane de șapte tipuri pentru a 
fi pregătită să „facă față oricărui 
pericol". Potrivit agenției, avioa
nele au fost trimise în Taivan de 
la 10 baze aeriene din S.U.A. De 
asemenea a fost trimis în Taivan 
un numeros personal din cadrul 
forțelor aeriene americane. „Este

pentru prima oară — subliniază 
agenția U.P.I. — c'nd comanda
mentul forțelor aeriene tactice a- 
mericane recunoaște că au fost tri
mise unități ale sale în regiunea 
Formozei".

Agenția France Presse trans
mite la rîndul său din Taipe că 
1.800 de pușcași marini americani, 
care au sosit la începutul lunii 
septembrie în Taivan din Japonia 
pentru a participa la manevre 
combinate cu trupele ciankaișiste, 
vor continua să rămînă în această 
insulă. Corpul de pușcași marini 
a fost amplasat în sudul Taiva
nului.

Noi provocări 
agresive împotriva 

R. P. Chineze

francezii cinstiți
(Urmare din pag. l-a)

3 mentează profesorul J. ROS-
3 SEL1N votul său împotriva
S proiectului de constituție. El
Ș scrie că „ceea ce s-a obținut
§ sub presiune de la o adunare
3 înspăimintată, se urmărește a
S se obține sub aceleași presiuni
S și cu aceleași amenințări de la
3 un popor întreg, întreținindu-se
3 o neliniște surdă asupra a
ȘB ceea ce s-ar petrece „după a-
s ceea". La ce se referă profe-
S sorul Rosselin și mulți alți
S semnatari ai scrisorilor din
g „L'Express" cînd fac astfel de
S remarci ? Este vorba de aine-
g nințările și șantajul la care
S recurg cercurile reacționare, a-
sj firmînd că în cazul victoriei
S lui „NU" va izbucni războiul
jS civil în Franța, Autorii lovitu-
a rii fasciste din 13 mai din
£ Alger amenință astfel cu re-
g presalii populația franceză

care ar îndrăzni să se pronun.
3 țe împotriva unui regim de
g dictatură.
3 UN CAPITAN, ofițer activ
■g pînă în 1958, referindu-se la
B viitorul Republicii scrie: „Ca
S ofițer francez vreau să rămin
g un soldat credincios al Repu-
B blicii. Pentru mine onoarea
8 drapelului sînt Hoche, Mar-
§ ceau, Leclerc și nu vor fi ni-
® cicînd Cavaignac, Bazaine sau
8 Massu".
| UN FUNCȚIONAR din An-
S gouleme votează „NU" pentru
S că „Ni s-a spus: „De Gaulle,
g iată salvatorul, omul care va
S aranja totul". De Gaulle este
S la putere, și ce s-a schimbat ?
fi Nimic. Totul este mai rău. Do-
8 vadă: atentatele și sabotajele",
a Sînt cuvinte care exprimă lim
it pede dorința unei mari părți
8 a populației din Franța:
g schimbarea actualei politici pe

car& o promovează reacțiunea 
franceză.

A. L. GOBLOT refuză 
voteze „pentru un text cu 
volverul la tâmplă". El nu 
nici un 
cercurile reacționare 
mijloace tipic fasciste pentru 
schimbarea temeliei legale a 
Republicii Franceze. Pe bună 
dreptate el se întreabă: „Ce 
noi proiecte ni se vor „propu
ne" prin mijlocirea acestor a- 
menințări ? Suprimarea Con
siliului de stat ? A partidelor 
politice ? A justiției civile ? 
înlocuirea consiliilor municipa
le prin comitete de salvare pu
blică?" Aceste întrebări neli
niștesc profund poporul fran
cez. Reacțiunea franceză și-a 
exprimat deja intenția ei ca 
în cazul victoriei în referen
dum să pună în afara legii 
Partidul Comunist, cel . mai 
mare partid din Franța, rare 
apără cu adevărat interesele 
oamenilor muncii. Poporul 
francez, credincios idealurilor 
sale democratice, nu poate fi 
de acord cu asemenea pers
pective, care duc la fascism. 
De altfel DR. BESANQON tră- 
gînd concluzia pentru ce va 
vota „NU" scrie: „Constituția 
propusă mi se pare, intr-atât 
cît o pot judeca, întemeiată 
pe principii politice false... pe 
o concepție fascistă". Iar C. 
MARTIN, funcționar ministe
rial, spune „NU" deoarece : 
„Poporul nu va avea dreptul 
să-și spună cuvintul în apăra
rea intereselor sale, pentru că 
reprezentanților săi, parlamen
tarii, li se retrage dreptul de 
control și de a legifera in 
principalele probleme și în 
deosebi în problemele fiscale" 
In apărarea instituțiilor repu-

moment faptul

să 
re- 

uită 
că 

folosesc

blicane, amenințate astăzi de 
tot ceea ce este mai reacționar 
în Franța, se ridică 
cum se vede — toți 
cinstiți, care văd în 
de constituție propus 
foc de a sugruma 
democratice. Tocmai aceasta 
are în vedere același C. Mar
tin. care termină scrisoarea 
sa cu următoarea apreciere : 
„Puterile excepționale acordate 
președintelui Republicii fac 
din acesta un „cal troian" în 
sistemul care va permite des
chiderea drumului spre dicta
tura partidelor de dreapta".

CONTABILUL N. N. din 
Moulins, tată a patru copii, 
simte și el greaua răspundere 
care apasă astăzi pe umerii 
poporului francez. Pentru 
va vota „NU“? „Pentru 
Mollet, Lacoste, Soustelle, 
Sevigny, Massu, exploatatorii, 
profitorii, oamenii necinstiți, 
paraziții societății, patronul 
meu, vor spune „Da". După 
cum se vede poporul francez 
este sătul de manevrele puse 
la cale de „cele 200 de fami
lii" care sînt adevărații stăpîni 
ai vieții economice . și politice 
în Franța.

Indignarea provocată de. a- 
titudinea secretarului general 
al S F.I.O., Guy Mollet, care 
a trădat interesele Franței, 
punîndu se în slujba cercurilor 
reacționare devenind principa
lul lor sprijinitor, se manifestă 
puternic în scrisoarea DR. 
N.M. din Alger, lată ce scrie 
el : „Am fost și eu foarte in
fluențat de poziția lui Guy 
Mollet. După ce și-a înșelat 
partidul, pe alegători și apoi 
pe toți concetățenii, după ce 
ne-a dat atitea dovezi ale in
competenței sale politice, nu

— după 
patrioții 

proiectul 
un mij- 
libertățile

ce 
că 
de

pot decît să fac exact invers 
decît tot ceea ce spune el. 
Dacă Mollet ne invită să vo
tăm „DA", atunci nu mai este 
nici o îndoială: stingă 
ceză trebuie să voteze 
Aceste cuvinte demască 
trădătoare a lui Guy Mollet |
și sînt o dovadă că socialiștii țț
cinstiți vor spune „NU" dumi- E
nicâ. *

„NU" proiectului noii con- t
stituții, deoarece pentru „Da" j
vor vota după cum scrie cetă- ș
țeanul BROTTEAUX în pri- g
mul rînd „toți fasciștii, reac- ±
ționarii și ceilalți colonei de |
la 13 mai". |

Am putea să înșirăm pe ne- |
numărate pagini dovezi ale |
adevăratei voințe a poporului i
francez. |

Știrile sosite în cursul zilei i
de ieri de la Paris ne vorbesc |
despre o serie de personalități i
franceze care, :se împotrivesc 
fascizării țării. Astfel au a- 
doptat apeluri .împotriva noii 
constituții, un grup de profe
sori universitari de la Sorbona, 
un grup de 26 arhitecți și in
gineri, 166, personalități ale 
vieții publice -din departamen
tul Charente-Maritime etc.

Forțele » reacțiunii încearcă 
din toate puterile, prin cele 
mai brutale mijloace și trucuri 
politicienești să falsifice voin
ța clară a majorității poporu
lui francez.

Cu toate acestea curentul 
„NU"-ului ia amploare și cîș- 
tigă tot mai. mulți aderenți.

In aceste momente', de grea 
cumpănă pentru istoria Franței 
am deplina încredere în po
porul francez, că va ști să 
treacă cu bine peste aceste 
grele încercări. " •

fran- 
„NU".
calea

3
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PEKIN 26 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite: La 26 sep
tembrie șase nave de război a- 
mericane au pătruns în apele te
ritoriale ale R.P. Chineze în re
giunea Fuțzien. Două dintre aces
te nave au pătruns adînc în apele 
teritoriale în regiunea Matsu. In 
legătură cu aceasta purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze a fost 
autorizat să declare că guvernul 
chinez dă al 14-lea avertisment 
împotriva acestor provocări.
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Zilele culturii 
romînești 

în Ucraina
KIEV 26. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : In seara zilei 
de 25 septembrie Ministerul Cul
turii al R.S.S. Ucrainene și Asocia
ția republicană pentru relații cul
turale cu străinătatea au organizat 
o adunare festivă consacrată „Zi
lelor culturii romînești în Ucrai
na". Adunarea a avut loc la „Pa- 
kiiul Okteabrski“ Fundalul tribu- 
nei sălii de festivități era pavoazat 
cu un uriaș panou roșu, in mijlo
cul căruia se afla portretul lui 
Lenin. De o parte și de alta erau 
drapele de stat ale R. P. Romîne, 
U.R.S.S. și R.S.S. Ucrainene. Pe 
frontispiciul sălii se putea citi în 
limbile ucraineană și romînă: 
„Trăiască prietenia de neclintit și 
colaborarea frățească dintre po
porul sovietic și poporul ro
mîn !“.

La tribună au urcat membrii1 
delegației oamenilor de cultură 
din R. P. Romină, veniți să par
ticipe la festivitățile prilejuite de 
defășurarea „Zilelor culturii ro
mînești". A participat de aseme
nea tov. Tiberiu Petrescu, consi
lier al ambasadei R. P. Romine It 
Moscova.
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