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ale celor ce muncesc

Tineretul din regiunea Cluj și-a asumat răspunderea Pe aproape

de a prelua principalele lucrări arături
pentru dezvoltarea

P0M1CUL7 URII
de toamna

♦ Pomicultura reprezintă o mare bogăție pentru toate raioanele regiunii Cluj, cu largi perspective 
J de dezvoltare și lărgire. In această acțiune patriotică de lărgire a sectorului pomicol, organizațiile 
I U.T.M. și-au asumai sarcini importante. In legătură cu această problemă ne-am adresat tov. Toth 
4 Ioan, secretar al comitetului regional U.T.M. Cluj cu rugămintea de a ne informa ce măsuri s-au 
t luat de către organizațiile de bază U.T.M. în direcția valorificării tuturor posibilităților existente, 
4 pentru refacerea și dezvoltarea patrimoniului pomicol al regiunii.

★

ca conducerea acestor lucrări să 
se încredințeze tinerilor specialiști 
în domeniul pomiculturii. Ei au 
fost aleși în adunări generale des
chise ale organizațiilor de bază 
U.T.M., ca șefi ai brigăzilor de 
tineret create în mod special pe 
lîngă organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile agricole colective 
și din întovărășirile agricole, pen
tru a sprijini acțiunea de refa
cere și dezvoltare a pomiculturii.

In ceea ce privește extinderea 
suprafețelor pomicole, crearea de 
livezi tinere în masiv, regiunea 
Cluj dispune de peste 20.000 hec
tare potrivite pentru cultura po
milor fructiferi. Cea mai mare 
parte din acest teren se află si
tuat în zona dealurilor și coline
lor și aici sînt îndreptate princi
palele forțe ale tineretului. Pentru 
valorificarea acestor mari supra
fețe de teren ce depășesc cu 80 
la sută suprafețele cultivabile de 
pomi fructiferi ale regiunii, îm
preună cu organele de stat, noi am 
alcătuit un plan de perspectivă în 
care se prevede printre altele des
chiderea unor șantiere regionale 
este vorba ca în următorii 3-4 ani, 
să putem reda această suprafață 
circuitului pomicol. Primul șantier, 
al tineretului se va deschide chiar 
în toamna aceasta. Acțiunea de 
plantare a pomilor fructiferi a gă
sit un puternic ecou în rîndurile 
tineretului din regiunea noastră. 
La chemarea organizațiilor de 
partid, în multe comune și sate

★

ÎNTREBARE: Ce acțiuni se în
treprind de către organizațiile de 
bază U.T.M. din agricultură pen
tru mobilizarea tineretului Ia 
refacerea și dezvoltarea secto
rului pomicol din regiunea d-voa- 
slră și pentru mărirea potențialu
lui de rodire a livezilor existente ?

RĂSPUNS: îndeplinirea acestei 
sarcini are pentru regiunea noa
stră o mare însemnătate econo
mică. In regiunea Cluj s-a moș
tenit un sector pomicol în cea mai 
mare parte alcătuit din livezi de 
pomi fructiferi plantați nerațio
nal, din speciile și soiurile mai 
puțin căutate. Pentru a îmbună
tăți starea livezilor noastre, sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, cu sprijinul organelor de stat, 
ne-am asumat răspunderea de a 
prelua principalele lucrări în pomi
cultură : tăieri de reîntinerire, în
corporarea îngrășămintelor natu
rale și chimice, combaterea boli
lor și dăunătorilor etc. Aceasta 
este o răspundere foarte mare. 
Numai pentru încorporarea îngră
șămintelor naturale șl chimice 
(20—25.000 kg. la ha.) se cere un 
volum de muncă foarte mare. O 
lucrare deosebit de Importantă, 
care preocupă organizațiile U.T.M.; 
în această perioadă, este aceea de 
a desțeleni livezile de pomi fructi
feri, aflate pe rod.

Pentru a sprijini munca de 
mare răspundere ce le revin în 
această direcție organizațiilor de 
bază U.T.M., noi am luat măsuri

★

s-a și pornit o largă acțiune de 
defrișare și de desțelenire a coli
nelor și dealurilor propice culturii 
pomilor. Astfel, după cum ni s-a 
comunicat, utemiștii și tinerii din 
G.A.C. din comuna Gilău, raionul 
Cluj au plantat cu pomi fructiferi 
coasta „Rosvegy", iar utemiștii și

P. LUNGU
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Arăturile adinei de toamnă con
tinuă să fie executate cu intensi
tate în majoritatea regiunilor țării. 
In regiunile București, Oradea, 
Constanța, Cluj, Pitești, Timișoa
ra și Regiunea Autonomă Maghia
ră această lucrare a fost executa
tă pînă acum pe 25—30 la sută 
din suprafața planificată. Pină la 
10 octombrie în întreaga țară ară
turile adinei de toamnă —1 care 
vor asigura pentru anul viitor im
portante sporuri de recoltă — s-au 
executat pe o suprafață de aproape 
un milion ha.

Concomitent cu această lucrare 
se incorporează în sol însemnate 
cantități de îngrășăminte naturale.

Se prevede ca în toamna acea
sta arăturile adinei de toamnă să 
fie executate pe cea mai mare 
parte din suprafețele ce vor fi în. 
sămințate în primăvară.

(Agerpres)

Alături de celelalte forme de cointere
sare a muncitorilor, inginerilor, tehnicieni
lor și funcționarilor din fabricile și uzinele 
țării noastre, fondul întreprinderii repre
zintă un mijloc impor
tant de stimulare a 
luptei pentru îmbună
tățirea și dezvoltarea 
continuă a producției, 
pentru ridicarea nive
lului de trai al oame
nilor muncii. Fondul 
întreprinderii, ca pir-- 
ghie însemnată de 
cointeresare a colectivelor de mun

că, stimulează dezvoltarea inițiativei crea
toare a oamenilor muncii, o îndrumă în
spre rezolvarea problemelor de care depin
de atît creșterea producției și a. producti
vității muncii cît și reducerea prețului de 
cost al produselor.

Recent, Consiliul de Miniștri a elaborat 
o însemnată hotărîre în legătură cu regle
mentarea formării și folosirii fondului în
treprinderii la întreprinderile și organiza
țiile economice de stat, hotărîre care ridi
că la un nivel mai înalt rolul stimulativ 
al acestei forme de cointeresare a oameni
lor muncii în procesul de producție, și care 
asigură o armonioasă îmbinare a intere
selor generale ale statului și ale fiecărui 
om al muncii Hotărîrea guvernului sta
bilește printre altele că fondul întreprin
derii trebuie să stimuleze activitatea de 
producție a întreprinderilor industriale ast-

fel incit acestea să dea an de an o pro- 
cerute de 

mai

In legătură 
stilului de Miniștri 
glementarea formării și folosirii 
fondului întreprinderii la întreprin
derile și organizațiile economice 

de stat.

ducție-marfă sporită, 
populație de calitate 
bună, cu preț de cost 
nind astfel un volum

să 
nizațiile 
ții-niontaj îndeplinirea 
planului fizic de pro
ducție, punerea în func
țiune în termenele pre
văzute a obiectivelor 
construite, respectind 
condițiile de calitate și 

reducind prețul de cost al construcțiilor.
In urma plenarei C.C. al P.M.R. din de

cembrie 1956, care a stabilit îmbunătățirea 
condițiilor de formare și folosire a fondu
lui întreprinderilor (fostul fond al directo
rului) o serie de întreprinderi înțelegînd 
rolul acestui fond, au luptat pentru ca el 
să aibă cu adevărat un puternic rol stimu
lativ în dezvoltarea 
producției, folosindu-1 
totodată în rezolvarea 
unor Importante pro
bleme cum ar fi con
strucțiile de locuințe și 
altele, asigurînd astfel 
condiții tot mai bune 
de trai colectivelor de 
muncă. In această di
recție rezultate bune 
au fost obținute de 
multe întreprinderi prin-

eu Hotărîrea Con- 
privind re-

bunuri 
din ce în ce 
cit mai scăzut, obți- 
sporit de acumulări: 

stimuleze la orga- 
de construc-

(Continuare în pag. 3-a)

Pe B-dul „6 Martie" din Capitală continuă mon
tarea lămpilor fluorescente

Foto: V. RANGA

Sd împiedicam
strecurarea influentelor

(Elisabeta Mîrzan — fruntașă în 
muncă — de la G.A.S. Odobești)

roadelor bogate 
ALE TOAMNEI

Deschiderea

Expoziției 
cărții sovietice"

In oadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, marți la prînz 
s-a deschis în sala Dalles „Ex
poziția cărții sovietice", orga
nizată de Ministerul Culturii 
din Uniunea Sovietică, Ministe
rul Invățămîntului și Culturii 
din țara noastră și A.R.L.U.S.

La festivitate au participat 
tovarășii Constanța Crăciun și 
C. Prisnea, adjuncțl ai minis
trului Invățămîntului și Cultu
rii, Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Exter. 
ne, Ion Pas, președintele Comi
tetului de radio și televiziune, 
acad P. Constantinescu-Iași, 
acad Ilie Murgulescu și Octav 
Lîvezeanu, vicepreședinți ai 
Consiliului Genera] A.R.L.U.S.. 
acad. Mihai Beniuc, prim-se- 

Scriitorilor 
Al. Buican, 

I.R.R.C.S., 
Moraru, se- 

General 
academicieni, seri- 

oameni de artă, ziariști,

decadente în Louis Saillant

muzica ușoara *
a sosit

In vederea 
centenarului 

din
La Iași au început pregătirile 

In vederea sărbătoririi în anul 
1960, a centenarului Universității 
„Al. I. Cuza“, cel mai vechi așe- 
zămînt universitar din țara noa
stră.

Cadre didactice și cercetători 
științifici din cadrul universității 
se documentează în momentul de 
față în vederea întocmirii lucrării 
„Istoricul Universității
Cuza", precum și pentru alcătui
rea anuarului universității pe anii

„Al. I.

sărbătoririi 
universității 
Iași
1939—1960 și a broșurii de pre* 
zentare a universității.

De asemenea, continuă lucrări* 
le de reamenajare și înfrumuseța
re a clădirii și a spațiului din ju
rul universității. Paralel cu aceste 
lucrări de înfrumusețare a în
ceput de curînd și construcția unei 
cantine studențești model, cu o 
capacitate de 1200 de locuri. Se 
va construi și un bloc de locuințe 
cu 25 de apartamente pentru 
membri ai corpului profesoral al 
Universității „Al. I. Cuza“.

tn ultima vreme, 
din ce în ce mai 
frecvent, diferiți oa
meni cu funcții sus- 
puse in Statele Unite 
rostesc la diferite di
neuri, adunări fi con
ferințe de presă dis
cursuri. Mincărimea 
de limbă i-a cuprins 
pe toți : pe ministrul 
apărării Mc. Elroy fi 
pe șeful serviciului 
mobilizării

♦

<•

De ce sînt

duliesii

Muzica ușoară ne place tuturor. 
Cine nu a găsit într-un bun cîn- 
tec liric fiorii unor sentimente pro
prii. Tocmai de aceea se și răs- 
pîndesc cîntecele valoroase ale 
compozitorilor noștri, pentru că a- 
ceștia știu să se facă purtătorii 
ecoului inimii noastre, a celor care 
nu avem darul să compunem dar 
sîntem însuflețiți de o puternică 
dragoste față de muzică. Mă gîn- 
deam la „cariera" unui cîntec 
devenit azi „clasic": „Drag îmi 
e bădița cu tractorul". S-a răspîn- 
dit foarte repede, a fost îndrăgit 
și de această dragoste și prețuire 
de care s-a bucurat în largile 
mase trebuie să legăm faptul că a 
fost distins cu premiul de stat. 
Firul melodic tors de talentul lui 
Ion Vasilescu în spiritul cîntece- 
lor noastre populare a vibrat pu
ternic și odată cu el, și noi toți. 
Ne vorbea de un lucru simplu și 
vechi cît lumea : o fată iubește un 
băiat. Dar, fără a fi moralizator, 
ne mai spunea și cine e fata și 
cine e băiatul și nu ni-1 caracte
riza prin trăsături superficiale ci 
prin referiri la lucruri, pentru unii 
poate mai „prozaice" dar de fapt, 
pline de poezie : la munca lui și 
felul lui de a o privi. Și acest cîn
tec nu a trăit numai o vară, ase
menea creațiilor atîtor colegi ai 
săi, ci mai răsună și azi, întrucît 
nu mai este acum un „șlagăr" 
nou ci un cîntec îndrăgit. Era 
printre primele cîntece de acest 
fel și cu siguranță, o deplină reu
șită. Era un cîntec cu text și me
lodie inovatoare, deschizătoare de 
drumuri.

Mă gîndesc la aceste drumuri fi
rești ale muzicii noastre ușoare ori 
de cîte ori aud scălămbăieli pseu- 
doinovatoare ale unor compozitori 
ai noștri care doresc să fie neapărat 
„în pas" cu moda decadentă de la 
Chicago și Paris. Să fim înțeleși : 
n-avem nimic împotriva artei ade
vărate, majore, a creatorilor talen- 
tați, legați de popor, de peste 
hotare. Cu inare bucurie și emoție 
ascultăm cîntecele lui Paul Robe
son sau ale altor interpreti și în
totdeauna observăm cît de multe 
sugestii putem căpăta de la ase
menea creații vii, pregnante, 

. populare. Dar între a îndrăgi a- 
cest gen de cîntece de peste ho
tare și a te ploconi în fața orică- 
țor piese de muzică ușoară străi-

nă, oricît de banale și neartis- 
tice ar fi ele este o mare dife
rență pe care, din păcate, nu o se- 
zisează toți compozitorii și inter- 
preții. Este de menționat că marii 
noștri creatori în domeniul muzicii 
ușoare nu se dezmint, mergînd pe 
drumul unei arte simple, accesi-

FR. SCHAPIRA
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Colectivele de muncă din 4 secții ale Combinatului siderurgic 
Hunedoara și-au realizat pînă acum angajamentele luate în cin
stea zilei de 7 Noiembrie. Pînă la 13 octombrie furnaliștii de la 
Hunedoara au dat peste plan 3.740 tone fontă, cu 240 tone fontă 
mai mult decît prevedea angajamentul. Colectivul fabricii de 
aglomerare a minereurilor a livrat furnalelor pînă la 13 octom
brie, peste sarcina de plan, 30.460 tone minereu aglomerat, depă- 
șindu-și astfel angajamentul cu 468 tone. Angajamentul colectivu
lui de muncitori, tehnicieni și ingineri de la uzina cocso-chimică 
de a produce peste plan pînă la 7 Noiembrie 30.000 tone cocs me
talurgic, a fost de asemenea realizat în dimineața zilei de 14 oc
tombrie. Și laminatorii combinatului și-au depășit cu mult anga
jamentul luat în cinstea celei de-a 41-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

EROII

t

Visul minunat al celor mal mulți ti
neri este să săvîrjescă fapte mărețe, ieși
te din comun, să se avînte în acțiuni 
curajoase, să lupte și să învingă. Cred că 
un tînăr care nu se visează erou nu este 
cu adevărat tînăr. Se poate întîmpla să 
mai întîlnești cîte un proaspăt absolvent 
al școlii sau facultății, care nu năzuiește 
decît să se oploșească pe undeva, îără 
riscuri și fără răspundere — dar acesta 
nu e un reprezentant al tinerei noastre 
generații ci o întrupare a mentalității 
trecutului. Tineretului nostru îi este pro
prie aspirația spre eroism. Prin vinele 
generației noastre pulsează vitejia.

Am asistat anul acesta, în ajunul lui 
23 August Ia o adunare îestivă la care se 
vorbea despre eroii romîni și sovietici 
căzuți în lupta pentru eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist. Mi-au atras 
atenția privirile înflăcărate ale unor ti
neri ascultători. In ochi li se oglindea 
gîndul: „o, dac-aș putea să fiu și eu ca 
ei !". La sfîrșit am stat de vorbă cu unul 
din ei. Mi-a spus cu entuziasm : „Aș 
vrea să fiu și eu capabil de fapte mărețe!" 
Dar imediat a adăugat, parcă cu o um
bră de regret in glas : „Azi nu mai avem 
astfel de prilejuri de a ne manifesta e- 
roismui".

Avea oare dreptate tînărul meu inter
locutor? Pentrj a răspunde la această în
trebare, să încercăm să analizăm însăși 
noțiunea de „eroism".

La prima vedere eroismul apare sub 
înfățișarea unei fapte care cere un efort 
uriaș, multă voință și o manifestare pu
ternică a curajului. Cînd spui „eroism" 
ți-l imaginezi pe Leonida la Termopiie, 
pe Spartakus în fruntea sclavilor răscu-

lăți, pe Ioana d’Arc la Orleans, pe Alexan
dru Nevski pe gheața lacului Ciud, pe 
comunarzii din Paris pe baricade, pe Ma
trosov în fața cazematei hitleriștilor, pe 
Vasile Roaită încleștat de lanțul sirenei.

O trăsătura comună eroilor este, desi
gur, curajul. Dar nu e deajuns curajul 
pentru a deveni erou. Am cunoscut un 
tinăr care, pentru a dovedi prietenilor săi 
că e capabil de „eroism", a sărit de pe 
un acoperiș pe altul, la mare înălțime. 
Această bravadă inutilă n-a fost însă con
siderată de nimeni drept eroism. Eroismul 
apare cind îți pui curajul în slujba unui 
țel nobil, cînd înțelegi rostul faptei talc, 
utilitatea ei socială. Eroismul se naște 
din solidaritatea cu poporul, din subordo
narea vieții tale cauzei socialismului.4Con- 
știința scopului măreț este izvorul faptelor 
mărețe.

Totodată eroismul presupune o voință 
de fier, o tărie de caracter de neclintit. 
El cere ca nici o suferință, nici o difi
cultate să nu te facă să renunți la țelul 
propus. Eroismul nU) constă intr-o faptă 
izolată; el cere o încordare de durată, 
uneori de durată foarte lungă. Fapta 
eroică deosebită este totdeauna expresia 
unei atitudini eroice îndelungate. Greșesc 
acei care cred că ocazia îl creează pe 
erou. Eroul este produsul unei căliri per
severente iar ocazia îi oferă numai po
sibilitatea de a se manifesta. Actul eroic 
presupune că ai învățat în prealabil să 
lupți cu dificultățile.

Curajul trebuie călit. Nu ajunge să vi
sezi fapta eroică, trebuie să te și pre
gătești pentru ea. Să vedem, așa dar, 
în ce fel.

Faceți gimnastică ? Se înțelege, doar

în Capitală
Marți dimineața a sosit în Ca

pitală Louis Saillant, secretar ge
neral al Federației Sindicale Mon
diale pentru a participa la lucră
rile celei de-a doua Conferințe 
mondiale a muncitorilor agricoli 
și forestieri care se vor desfășura 
în București între 16 și 19 octom
brie.

(Agerpres)

EROI?
sînteți tineri. Știți deci ce-i călirea fizică. 
Ei bine, tot astfel există și o gimnastică 
a curajului. Și autoeducarea curajului 
este o chestiune de antrenament. Nu e 
ușor, desigur — dar eroii nu se recrutează 

din rindul celor care umblă după succese 
ușoare.

’n privința aceasta să ascultăm cuvîn- 
tul unui mare specialist în educarea cu
rajului. Este vorb^ de A.F. Makarenko, 
autorul romanului ' „Poemul pedagogic" 
și educatorul multor mii de oameni cura
joși. lată ce spunea el : „Nu se poate 
educa un om de curaj dacă nu va fi pus 
în împrejurări in care ar putea să dea 
dovadă de curaj, indiferent prin ce — prin 
stăpînire de sine, printr-un cuvînt drept 
și deschis, prin îndurarea de lipsuri, răb
dare, îndrăzneală... Voința comunistă, 
curajul comunist, finalitatea comunistă 
nu se pot dezvolta fără exerciții speciale 
în colectiv".

Viața noastră e plină de prilejuri de a 
ne manifesta și deci de a ne dovedi cu
rajul. Să duci la capăt cea ce ai început, 
să-ți dirijezi în mod conștient conduita, 
să-ți transformi convingerile în deprin
deri, să-ți respecți cuvîntul — acestea 
sint primele lecții la școala curajului. 
Dar mai bine să luăm cîteva exemple.

Nicu stă de vorbă, in poartă cu un co
leg. Și iată că vine mama aducîndu-i 
paltonul : „Pune-ți paltonul, să nu ră
cești". Prietenul zimbește ironic, adică : 
„Vai, să nu răcească băiețelul". Iar Nicu 
gîndește că mama l-a făcut de rușine și

MIRCEA ȘTEFAN
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cretar al Uniunii 
din R.P, Romînă. 
vicepreședinte al 
Eugen Rodan și 1. 
cretari ai Consiliului 
A.R.L.U.S., 
itori, 
un numeros pubfic.

Au fost de față membrii de
legației sovietice în frunte cu 
G. G. Sotnikov, vicepreședinte 
a] Consiliului economiei națio
nale al . orașului Moscova, vice
președinte al conducerii Asocia- 
ției de prietenie sovieto-romî- 
ne, care ne vizitează țara cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, precum și K. Litvin, 
președintele conducerii Asocia
ției ucrainene pentru relațiile 
culturale cu străinătatea 
(U.O.K.S.).

Au asistat V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad.interim 
a] Uniunii Sovietice la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Luînd cuvîntul tov. C Pris- 
nea. adjunct al ministrului In- 
vățămîntului și Culturii, a ară
tat că „Expoziția cărții Sovieti
ce" constituie unul din eveni
mentele culturale importante 
care au loc în cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice. Vorbi
torul a subliniat apoi uriașele 
succese dobîndite de marea 

•’Țară a Socialismului pe tărî. 
mul culturii, care deține astăzi 
întîietatea în lume în ceea ce 
privește tirajul cărților editate.

Cartea sovietică, a spus C. 
Prisnea, a fost întotdeauna pen
tru noi un ajutor prețios în 
munca de construire a noii 
noastre culturi, a noii noastre 
societăți socialiste.

In numele Uniunii Scriitori
lor din R.P Romînă, a vorbit 
acad. Mihai Beniuc.

„In cadrul revoluției cultu
rale, care se găsește în centrul

(Continuare în pag. 2-a)

Flem
ming, pe președin- 
tele comisiei pen
tru energia atomică a 
Congresului Ameri
can, Cole, fi pe fai
mosul senator Know- 

land. Unui neavizat 
aceasta i s-ar putea 
părea un semn de bu
nă dispoziție. Dar 
faptele arată că el nu 
este de cît un semn 
de neliniște. Nu pu
tem să nu ne amin
tim aci de dictonul: 
„fn vorbe sălășluiește 
scăparea".

Vorbind deunăzi la 
Washington, ministrul 
apărării al S.U.A., 
Mc.Elroy a spus cu 
mult patetism : „A-
cum. mai mult ca ori- 
cînd, avem nevoie de 
nervi tari, de multă 
judecată sănătoasă și 
de o mare încordare 
a voinței". Cîteva zile 
mai tîrziu, secretarul 
de stal Dulles a de
clarat : „Momentele 
dificile prin care tre
cem cer o minte lim
pede și un calm desă- 
vîrșit. Orice slăbire 
a nervilor poale 
dăuna".

Cînd oamenii sînt 
zdraveni și sănătoși 

. nu se preocupă de 
starea nervilor sau a 
minții.

Și, de altfel, moti
ve să se enerveze au 
destule sus-pomeniții. 
Mii de astfel de mo
tive circulă prin bi
rourile capitonate ale 
guvernanților și po
tentaților americani.

Ă

nervoși i
Magazine" care de n- 
bicei exprimă păre
rile marii finanțe din 
S.U.A. a lăsat să i 
scape recent unele 
constatări pline de 
amărăciune : „Ame
rica nu este atotpu
ternică — scrie revis
ta. O serie întreagă 
de lucruri se petrec 
în lume indiferent 
dacă americanii (ci
tește trusturile ameri
cane — - s.n.) ' do
resc sau nu. Sîntern 
în mare primejdie sd 
pierdem controlul a- 
supra situațiilor care 
ne interesează".

Sau, să luăm de 
exemplu afirmațiile 
domnului Neilson Ro
ckefeller. Acest mure 
rechin al petrolului 
a scris dăunăzi plin 
de melancolie în re
vista „Economic No
tes" : „Istoria ultimi
lor ani este nedreaptă 
cu noi". Se gîndea 
desigur la petrolul n- 
rab oare-i scapă din 
mină fi la vremurile 
cînd „Standard Oii" 
fabrica regi pentru 
țările arabe.

EM. RUCAR

Cuvintele „impas* și 
„eșec“ sînt tot mai 
des întîlnite în pagi
nile ziarelor america
ne, în discursurile 
miniștrilor și senato
rilor, în conversațiile 
afaceriștilor și ban
cherilor. Miliardarii 
Americii văd indigna
rea popoarelor sătule 
de „echilibristica" 
dullesiană pe margi
nea prăpastiei, 
furtuna care 
deasupra lumii 
be trezite la viață, 
văd calmul sobru 'și 
fermitatea de granit 
a oamenilor sovietici, 
a marelui popor chi
nez și a tuturor po
poarelor din marele 
lagăr al socialismu
lui. Și mai văd de a- 
semenea nemulțumi
rea americanului mij
lociu, nedumerirea 
lui care se transformă 
în neîncredere, neli
niștea lui surdă, mî- 
nia lui creseîndă. Fri- 
ca și debuta îi cuprin
de pe morganii și 
roclcefellerii „atotpu
ternici*. Ea îi face 
să-și piardă capul; ei 
au accese de isterie, 
rostesc discursuri în 
care amestecă văică
relile cu amenințări
le.

Revista „Har per9 s

văd 
suflă 
ara-

(Continuare 
în pag. IV-a)

Un aspect din „Expoziția cărții sovietice"
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Instructorul comitetului raional 
U.T.M. are un rol mare în crește
rea activității fiecărei organizații 
de bază U.T.M. în parte și de mo
dul în care el știe să îndrume și 
să controleze organizațiile de 
bază U.T.M. depind rezultatele ce 
se qbțin in buna defășurare a 
vieții de organizație.

Ca instructor al comitetului ra
ional U.T.M. 1 Mai răspund de 
un grup de organizații de bază 
U.T.M., avind sarcina de a le în
druma, controla și ajuta in du
cerea la îndeplinire a hotărîrilor 
partidului, guvernului și ale U.T.M. 
in organizarea muncii de educare 
comunistă a tineretului.

Pentru aceasta am considerat 
necesar în primul rind să cunosc 
forța grupului de organizații în 
care îmi voi desfășura activitatea, 
să cunosc cadrele U.T.M. și 
pregătirea lor. îndată după ce am 
fost repartizat să mă ocup de a- 
cest grup de organizații am con
vocat o adunare a tuturor cadre
lor de U.T.M. din organizațiile de 
bază în care aveam să muncesc. 
In această ședință am discutat 
despre sarcinile ce trebuie să le 
îndeplinim în perioada respectivă 
de timp, am cercetat situația exis
tentă in organizații și am aflat o 
serie de greutăți pe care comite
tele organizațiilor de bază le în- 
timpinau. Mi-am dat seama cu 
această ocazie unde este nece
sară prezența mea imediată, cu 
alte cuvinte de unde trebuie să-mi 
încep munca. Am dat unele în
drumări pentru activitatea ime
diată iar eu am plecat in organi
zația unde mi se părea că este cea 
mai urgentă nevoie de ajutorul 
meu.

Am mers la „Radio Popular". 
Aceasta este una dintre cele mai 
mari organizații din raionul nos
tru, cu peste 300 de utemiști. Se
cretar era tovarășul Tudor I. Tu
dor, care nu reușise să organizeze 
cu succes nici una din formele ti
nerești de antrenare a utemiștilor 
în producție. Mai existau încă ti
neri care veneau la lucru cu 1-2 
ore întîrziere, care se plimbau fără 
rost dintr-o secție în alta, sau stă
teau la taifas ore întregi. Aici toa
te formele de organizare a tinere
tului în producție — brigăzi de 
tineret, posturi utemiste de control 
etc. — erau formal constituite, ele 
existînd doar pe hirtie. In urma 
acestei constatări am discutat cu 
comitetul organizației U. T. M. 
Le-am arătat tovarășilor din co
mitet care era greșala tor și i-am 
ajutat să stabilească un plan ope
rativ de măsuri. In acest plan s-a 
prevăzut: să se studieze dacă bri
găzile de tineret existente cores
pundeau sau nu unei necesități, 
să se instruiască responsabilii bri
găzilor și ai posturilor utemiste 
de control, să se discute cu ute
miștii indisciplinați, să se înceapă 
o largă campanie prin gazeta de 
perete și stația de radioamplificare

de popularizare a fruntașilor șl de 
criticare a chiulangiilor, să se or
ganizeze ședințe de producție ale 
brigăzilor de tineret etc. Apoi am 
ajutat la organizarea și pregătirea 
unei adunări generale cu tema 
„Activitatea în producție" la care 
au participat reprezentanți ai con
ducerii și comitetului de între
prindere. Cu această ocazie au 
fost criticați serios pentru lipsă 
de activitate tovarășul Ion Zamfi- 
rescu, responsabilul cu producția 
și calificarea în comitetul U.T.M., 
Mihai Oncescu, responsabilul sec
ției de tineret, Florica Răducanu, 
responsabilă de brigadă și alții.

Am stat în această organizație 
de bază, pînă s-au pus la punct 
toate lucrurile. Trebuie să subli
niez că atît eu cît și ceilalți in-

părerea asupra problemelor care 
să se dezbată în adunarea gene
rală. Am început să organizăm a- 
dunări cu teme ca: „Atitudinea 
față de muncă" (în care au fost 
criticați cei ce neglijau obligațiile 
lor profesionale) „Grija față de a- 
vutul obștesc" (în care s-a vorbit 
despre faptul că locuințele I.L.L. 
sînt bunuri ale întregului popor 
care trebuie întreținute cu dragoste 
și grijă) etc. Din aceste adunări, 
utemiștii au avut multe de învă
țat. Și comitetul U.T.M. de ase
menea. El a înțeles că va trebui 
să se ocupe mai mult de creșterea 
nivelului politic al utemiștilor, de 
dezvoltarea simțului lor de răs
pundere.

Sînt și secretari care, datorită 
faptului că sînt promovați recent

Viata de organizație

INSTRUCTORUL
ftXXXXXXXXXXXXXXXXX

acum i s-a ridicat carnetul?" 
l-am explicat necesitatea u- 
nei adunări generale U.T.M. 
in care utemiștii să-și spună cu- 
vîntul, să înfiereze fapta necinstită 
a lui Tudor Costică, care a sustras 
materiale în valoare de peste 2.500 
lei. In felul acesta întreaga orga
nizație va avea de învățat pentru 
întărirea vigilenței utemiștilor, pen
tru dezvoltarea spiritului de apă
rare a avutului obștesc. Utemiștii 
să știe că în organizația noastră 
nu este loc pentru hoți. Adunarea 
generală a fost într-adevăr o lec
ție pentru fiecare utemist. Indig
nați, ei au înfierat o asemenea 
purtare.

Exemplele date mai sus arată 
că instructorul raional trebuie in 
primul rind să cunoască in amă
nunt situația din fiecare organi
zație de care răspunde pentru a 
ști să o îndrume pe fiecare în di
recția cea mai bună, corespunză
toare necesităților reale. Totodată 
el nu se poate rezuma la o ati
tudine „constatativă", la simpla 
sezisare a lipsurilor, ci trebuie să 
pună umărul, cu răbdare și serio
zitate pentru a ajuta efectiv birou
rilor organizațiilor de bază.

Instructorul raional este primul 
sfătuitor al organizațiilor de bază. 
El trebuie să simtă necontenit 
ceastă serioasă răspundere.

VASILE N1CULAE 
instructor al Comitetului raio
nal U.T.M. „1 Mai" București

Cronica 
teatrală Mesajul de peste veacuri
al unui mare fiu

al poporului chinez *)

a-

tn fiecare an, în a cincea zi a 
celei de a cincea luni a calenda
rului, poporul chinez sărbătorește 
memoria unuia din cei mai mari 
poeți și patrioți ai istoriei sale — 
Ciu Yuan. Datina cere ca în a- 
ceastă zi să se organizeze întreceri 
de bărci și ca oamenii, plutind lin 
deasupra apelor, să arunce în unde 
flori și prăjituri de orez. Legenda 
spune să se ofere drept hrană „ba
laurilor" și „șerpilor" din fundul 
apelor pentru ca ei să nu se atingă 
de trupul venerat al poetului care 
?i-a....................
ani.
tor 
pre 
tru 
Mit

structori ai comitetului raional 
U.T.M. „1 Mai" am renunțat de 
multă vreme la vizitele scurte, In- 
tîmplătoare și inutile prin organi
zații. Acum nu plec dlntr-o or
ganizație de bază U.T.M. pină 
cînd nu mă conving că lucrurile 
merg bine.

Unul din mijloacele principale 
de educare comunistă a utemiști
lor îl constituie adunarea gene
rală. In organizațiile de care răs
pund, mă preocup ca aceste adu
nări să aibă un caracter cît mai 
concret, pentru a fi într-adevăr e- 
ducative. Există în unele organi
zații prostul obicei de a se ține 
adunări generale numai pentru a 
se putea trece în raportul de ac
tivitate că s-au ținut. Se discutau 
aici veșnic aceleași lucruri: cine nu 
a plătit la timp cotizația sau cine 
a lipsit de la adunarea generală 
trecută. Adunările erau monotone, 
neinteresante, lipsite din această 
cauză de un caracter profund edu
cativ. Organizația care poate fi 
dată ca exemplu în acest sens este 
cea de la întreprinderea de locuin
țe și localuri unde secretar este 
tovarășul Emil Kuglay.

Cei 65 de utemiști ai acestei or
ganizații erau plictisiți de aces
te adunări. Am discutat cu tov. 
Kuglay despre adunările cu temă, 
am vorbit cu tinerii, le-am cerut

luat zilele în urmă cu mii de 
Căci ața cum arată marele scrii- 

al Chinei noi, Go Mo-jo des- 
Ciu Yuan : „dragostea-i pen- 
patrie și pentru popor a fost 
de mare, îneît a preferat să 

cadă în disgrație și — la sfîrșit 
— să se înece, deoît să părăsească 
regatul Ciu'

Această frumoasă tradiție dove
dește respectul și iubirea de care 
se bucură memoria poetului antic 
în rîndul poporului chinez și ex
plică de ce Go Mo-jo a socotit ne
cesar să reînvie personalitatea lui 
într-o piesă, o tragedie plină de 
învățăminte pentru actualitate. 
„Ciu Yuan" — piesă care elo
giază virtuțile patriotice și con
damnă cu vehemență trădarea de 
patrie și popor a fost scrisă în 
1942 ca un îndemn de înflăcărare 
patriotică în lupta împotriva co
tropitorilor imperialiști japonezi 
și o chemare la vigilență față de 
uneltirile trădătorilor ciankaișiști. acest stil și-a pus, amprenta 

în cinstea celei de a noua ani
versări a Republicii Popujare Chi
neze, Teatrul de Stat din Orașul 
Stalin a avut lăudabila inițiativă 
de a pune în scenă piesa lui 
Go Mo-jo care a mulțumit printr-o

AN NOU
O imagine din spectacolul cu piesa „Ciu Yuan" la Teatrul de Stat din Orașul Stalin

în această muncă, au nevoie 
multă de ajutor. Cu aceștia 
căutat să lucrez efectiv, să le 
arăt metode de muncă cu oamenii, 
să-i învăț să se descurce în rezol
varea unor probleme mai dificile. 
Așa a fost cazul tovarășului 
Gheorghe Anatolie, secretar ai co
mitetului U.T.M. de la „Progre
sul" marochinărie. Acesta m-a ru
gat într-una din zile să-l învăț 
cum trebuie să procedeze față de 
un utemist ce și-a însușit din bu
nurile întreprinderii, a fost prins 
de organele de Miliție, judecat și 
condamnat la 2 ani închisoare co- 
recțională. Tovarășul Anatolie 
spunea: „Noi n-am mai avut a- 
semenea cazuri. Mai este nevoie 
de adunare generală

de învățămînt

telegramă pentru cinstea ce i s-a 
făcut, exprimîndu-și regretul că nu 
poate participa la premiera piesei. 
Cu ajutorul de neprețuit al Am
basadei R. P. Chineze care a pus 
la dispoziția teatrului materialul 
documentar necesar (în holul tea
trului a fost organizată și o inte
resantă expoziție despre viața și 
realizările poporului chinez), co
lectivul teatral a reușit să creeze 
un spectacol de valoare, care ofe
ră în același timp publicului posi
bilitatea de a se apropia de Spe
cificul teatrului chinezesc. (Cu a- 
jutorul consultanților calificați,

. P®
decoruri și costume și — ceea Oe 
este mai important — pe maniera 
de interpretare a actorilor).

Dar meritul principal al tînăru- 
lui regizor Mihail Pascal, constă, 
după părerea noastră, în faptul 
că, acordînd importanța cuvenită 
elementelor de culoare, nu a aco
perit ci dimpotrivă a scos la ivea
lă ceea ce se află mai adînc în 
piesă — puternica configurație a 
caracterelor și lupta dintre ele. 
Aceasta corespunde în toate sen
surile intenției autorului care, în 
plămădirea personalității eroilor 
lui, tinde să aducă la suprafață 
ceea ce e profund, mai greu vizi
bil dintr-odată. In piesa lui unii 
oameni vor să pară altceva decît 
sînt și răsturnarea dramatică a ca
racterelor servește lui Go Mo-jo 
pentru a aviza pe oameni să nu 
se lase înșelați de strălucirea cu 
care încearcă de a se camufla vi
clenii, trădătorii de patrie și po
por ci să meargă drept spre ade
văr. Ciu Yuan e simplu, modest 
și drept, dar nimeni nu trebuie să 
creadă că ar fi slab, temător, chi
pul lui de' om demn și mindru 
apare in deplina lui lumină, pe 
măsura desfășurării piesei. Cînd 
el spune că prigonindu-1, curtea 
regală lovește în însăși țara lui, 
nu o face din orgoliu ci din con
știința limpede că este un repre-

zentant al patrioților clar-văzfc 
tori.

Cu adevărat dintr-o hueată, an*- 
gerînd prin • conduita lor morală 
exemplară tăria de nebiruit a po
porului făuritor de istorie, apar 
în piesă oameni de rind ca sluji
toarea Șan Tziuan, pescarul, stră- 
jerul răzvrătit, a căror frumusețe 
de caracter crește, apare tot mai 
luminoasă de la replică la repli
că. Go Mo-jo și-a încheiat trage
dia fără a arăta sfîrșitul negru al 
poetului, ci printr-o apoteoză a 
sacrificiului fetei din popor Șan 
Tziuan. Este aici pusă în evidență 
ideea că poporul care a suferit a- 
tît pentru surghiunul și durerile 
poetului său, este Cel care e cu 
adevărat nemuritor și care, fău- 
rindu-și eîndva o viață nouă, va 
îndeplini toate năzuințele viziona
rului Ciu Yuan.

Nu i-a fost ușor colectivului tea
trului să pună în scenă această 
tragedie ; să nu uităm că e prima 
piesă chinezească jucată la noi, 
premieră pe țară la Orașul Stalin. 
Sub îndrumarea regizorului, ac
torii au reușit să facă o îmbinare 
fericită între maniera noastră de 
interpretare și stilul tradițional al 
teatrului chinez, renumit prin sub
tilitatea nuanțelor sale. (Pildui
toare în acest sens este acea pa
gină din programul spectacolului 
în care se indică nu mai puțin de 
opt semnificații ce pot fi sugerate 
prin gesturile cu mîneca veșmîn- 
tului național chinezesc). In rolul 
principal, actorul Emil Siritiilovici 
a redat cu multă sobrietate chipul 
marelui poet, mîndria și demnita
tea lui interioară laolaltă cu mo
destia și dragostea de popor, cu o 
profundă înțelepciune ale cărei ră
dăcini se află în însăși filozofia de 
veacuri a poporului. Actorii care 
au interpretat galeria de dușmani 
ai poetului, au reușit fiecare să 
aducă o nuanță oare să individua
lizeze personajul : ticăloșia ramo
lită a regelui (artistul emerit al 
R.P.R., Mișu Fotino), perversitatea 
ofensivă a reginei (Victoria Oni- 
ceanu), duplicitatea demnitarului 
Țzi Tziao (Virgil Fătu) diploma
ția scîrboasă a escrocului Ceang 
I (George Gridănușu), oportunis
mul discipolului Șun Iu (Dan 
Puican) și mîrșăvia sufletului schi
lod ca și a trupului fiului regelui 
(Alexandru Făgărășeanu). Mica 
slujnică Șan Tziuan a căpătat în 
interpretarea lui Eugenia Lipan- 
Petre trăsături de o mare forță 
morală, care vorbesc grăitor des
pre frumusețea omului din popor.

Spectacolul cu piesa „Ciu 
Yuan" de Go Mo-jo de la Orașul 
Stalin a constituit o expresie vie 
a prieteniei de nezdruncinat dintre 
poporul romîn 
chinez.

și marele popor

în universitățile populare IN CUR1ND

La gazeta de perete a Fabricii chimice nr. 2 
din Iași, tinerii Viorel Duță, Hary Marcu ți alții au 
fost in nenumărate rîtiduri criticați pentru felul cum 
se îmbracă și cum se comportă în fabrică ți în 
afara ei.

Zilele acestea universitățile 
populare orășenești își încep 
cursurile noului an de învăță
mînt.

Oamenij muncii din întreaga 
țară manifestă un viu interes 
pentru frecventarea acestor forme 
de învățămînt popular. Peste 
2.000 de ..........................
Capitală 
rești, de 
cursurile 
populare 
pentru tineret, pe care le organi
zează în anul acesta filiala Bucu
rești a S.R.S.C.

In noul an de învățămînt pro
gramul universităților populare 
cuprinde două discipline obliga
torii — socialismul științific și 
științele naturii — și două sau 
mai multe discipline facultative

oameni ai muncii din 
și din regiunea Bucu- 
pildă, s-au înscris la 

celor 16 universități 
muncitorești, publice și

alese după cerințele, nivelul de 
pregătire și specificul de muncă 
al cursanților.

Astfel, cursanțij universităților 
populare de la orașe pot frec
venta, la alegere, cursuri de ma
terialism dialectic și istoric, eco
nomie politică, istoria R. P. Ro
mine, geografie, geologie, limba 
și literatura romînă, cursuri de 
limbi străine, științe juridice, 
cursuri de matematică cu apli
cații la studiul mecanicii și re
zistenței materialelor, tehnologie, 
desen tehnic etc., iar cei ai uni
versităților populare sătești 
cursuri de economie agrară, zoo
tehnie, medicină veterinară, hor
ticultura și altele.

Universitățile populare sătești 
își vor începe activitatea la 1 no
iembrie.

pe ecranele Capitalei
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— O să cer să ne treacă pe lista colectivului de redacție t 
Ba codași... Ba ca malagambi ști... Contribuim permanent la 
apariția gazetei.

Desen de N. GLAUD1U

ȘI LA CLĂCI
B. DUMITRESCU

eu piesa „Ciu*) Spectacolul
Yuan" de Go Mo-jo la Teatrul de 
Stat din Orașul Stalin.
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educație comunista
Deschiderea „Expoziției

CĂRȚII SOVIETICE"
, ,v„

OPRODUCȚIE ft SrtjDIOULUI CINEMATOGRAFIC -BUCUREȘTI'

(Urmare din pag. l-a) 

atenției Partidului Comunist el 
Uniunii Sovietice și a guvernu
lui sovietic, a spus V. F. Ni. 
kolaev, însărcinat cu afaceri 
ad-lnterim al Uniunii Sovietice 
la București, un loc important 
î[ ocupă editarea și difuzarea 
cărții pe scară largă tn rtndul 
oamenilor muncii. Anual apar 
60.000 de titluri, tntr-un tinaj 
de un miliard de exemplare. 
Printre publicații se află ope
rele clasicilor marxism-leninis- 
mului, ale mflitanților de sea
mă ai Partidului Comunist și 
statului sovietic, ale militanți-

lor partidelor comuniste fră- 
țeștf, capodopere ale literațu- 
rii clasice ruse și sovietice, 
precum și ale literaturii uni- 
versale.

Vorbind despre literatura 
sovietică, V. F. Nikolaev a su
bliniat partinitatea ei, rolul ei 
activ în transformarea societă
ții, caracterul ei combativ șl 
pătrunderea adtncă în contem
poraneitate.

A urmat vizitarea expoziției 
oare cuprinde mii de volume, 
însemnate alburn^ de artă și 
valoroase lucrări de grafică a 
cărții.

(Agerpres)
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Să împiedicăm strecurarea influentelor 
fteatarte In muzica ușoară

(Urmare din pag. l-a)

lor. In a- 
inspiratiei 
un amba-

bile, caracteristice tradițiilor bune 
ale muzicii noastre ușoare.

Fenomenul nesănătos se poate 
observa mai ales la compozitori 
puțin cunoscuți care caută în fe
lul acesta să stîmească o anumită 
vîlvă în jurul numelui 
semenea lucrări sărăcia 
este contrabalansată de
laj care-ți captează o clipă atenția 
(aranjamente orchestrale cu nume
roase zorzoane, cu ritmuri anexe 
sincopate etc.). Dar cînd vrei să 
reproduci melodia îți dai seama 
că ți-a trecut pe lîngă ureche fără 
a se lega de sufletul tău și că, 
de fapt, în cutia mare, cu fundă, 
în care ți-a fost prezentată melo
dia se află o altă cutie mai mică, 
care era „umplută" cu alte cutii 
iar ultima, minusculă, nu conținea 
nimic... M-aș referi, de pildă, la 
slaufoxul „Cine ești amintire" de 
Camelia DăScălescu, cîntată de Gigi 
Marga pe un disc „Electrecord" 
în care o melodie neinspirată este 
„condimentată" cu ornamente rit
mice „tari" la percuție etc. dar 
nu devine cu nimic mai expresivă, 
mai cuoeritoare ci rămîne cît se 
poate de banală.

Să discutăm și despre unele 
piese ca de pildă „Cîntecul zida-

rului" de A. Mandi în care un 
text înfățișînd imaginea unui mun
citor înaintat este în mod cu totul 
nejust așezat pe o muzică ținînd 
prin multe fire de jazzul ameri
can descompus. Acest lucru e și 
mai mult subliniat de formula or
chestrală. Și acesta este un alt lu
cru asupra căruia trebuie să atra
gem atenția. Că orchestrația de
naturează adesea și melodii bune 
ne-o dovedesc și discurile „Elec- 
trecord" cu „Garofița" și „Sanie 
cu zurgălăi" în care melodia este 
înăbușită și mutilată. Un aseme
nea „aport" care dăunează operei 
de artă îl aduc uneori și inter
pret soliști ca, de pildă, Roxana 
Matei cîntînd haotic „Lîngă tine" 
de Traian Iordanovici, piesă de 
altfel destul de slabă.

Banalul, pseudolirismul se înso
țesc de cele mai multe ori cu 
„inovația" ritmică sau orchestrală, 
adueîndu-ne aminte de paiul de 
care se agață înecatul. Acest ba
nal pătrunde și în texte rimate dar 
lipsite de poezie, în care luna 
(mărturisesc că n-am nimic cu a- 
cest satelit natural al pămîntului 
dar exagerata sa evocare mește
șugărească duce la șablon) „tti“, 
„despărțirea", „lacrimile mele" și 
„amintirea ta“ se țin de mînă în- 
soțindu-se în proporții diferite, 
după diferite rețete spițerești. 
Cite „luni" se due la coșul de

proaspete vechituri, pînă ce „in
tră o lună pe fereastră" I... al lui 
Emanoil Ionescu care, fiind de o 
atmosferă intimă, nu este „inova
tor", nu este nici pe ritm de „bo
ogie-woogie" și nici de „mambo- 
rock" dar s-a răspîndit întrucît un 
sentiment simplu, discret a fost 
exprimat într-o formă corespunză
toare, lipsită de artificii. Succesul 
cîntecului, cunoscut acum în toată 
țara este grăitor pentru faptul că 
marile mase resping scălămbă- 
iala decadentă și primesc cu căl
dură cântecele simple, reușite. 
„Hop și-așa!“, „Garofița" de H. 
Mălineanu și-au cucerit și ele un 
loc însemnat în viața muzicii u- 
șoare. Ritmurile lor nu sînt os
tentative ci integrate în melodii 
simple dar reliefate care te prind, 
antrenează și îți comunică o voie 
bună contagioasă. Dar „Marini- 
că“ ? El a întreprins „turnee" nu 
numai în țară, dar și peste hota
re, împreună cu „Bucureștiul iu
bit". Toate aceste cîntece lirice 
sau satirice reușite ne arată că 
adevăratul drum al muzicii noa
stre ușoare și de dans, dru
mul pe care merge majoritatea 
compozitorilor de talent este cel 
al simplității nobile, al sponta
neității sentimentului și nu al fa
bricației de banale exemple de 
pseudolirism și de imitații stupide 
al muncii decadente.

Condiția creării de lucrări în- 
tr-adevăr originale și valoroase în 
domeniul muzicii ușoare rezidă 
nu în imitarea „ultimului strigăt" 
al muzicii decadente din țările 
capitaliste, isterice și morbide ci 
în dezvoltarea unui stil romînesc 
de muzică ușoară, stil format de-a 
lungul anilor pe temeiul cîntecu- 
lui popular sau al romanței orășe
nești. De la aceste tradiții sănă
toase pornește romanța „Am în
ceput să îmbătrînesc" de Măli- 
neanu, lucrare relativ recentă cît 
și creații mai vechi de genul lui 
„Drag îmi e bădița cu tractorul" 
de Ion Vasilescu. Căci dacă este 
vorba să-ți aduci aminte cu plă
cere de unele melodii mai vechi, 
nu-ți răsare nicidecum în minte 
vreun trăznit „boogie-woogie" sau 
cine știe ce „calipso" lasciv ci tot 
melodii de o poezie discretă și 
originală ca de pildă „Cale lungă 
drum de fier" de Gherase Den- 
drino, inspirată din bogatul tezaur 
al folclorului nostru muzical.

Organele competente, Uniunea 
Compozitorilor, „Electrecordul", 
fiecare compozitor și interpret să 
dea atenție acestei probleme, să 
ajute îmbunătățirii calității lucră
rilor de muzică ușgară, împiedi- 
cînd strecurarea influențelor de
cadente, difuzarea cântecelor care 
imită servil muzica descompusă 
accidentală.
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Prima parte a trilogiei cinemato
grafice după romanul 
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Toamna tîrziu, cînd 
carele scirțiie sub pova
ra roadelor bogate, în 
satul nostru începe o 
nouă și intensă activi
tate. Încep tradiționa
lele clăci și șezători 
care continuă pînă cînd 
mijește din nou firul 
verde al ierbii. La îm
pletit ceapa, la curățat 
porumb, la tors lină și 
lucratul ilicelor — se 
«dună numeroși săteni, 
virstnici, dar mai ales 
tinerii satului. Și din 
moși-strămoși la clăci 
fi șezători mîinile lu
crează harnice, bătrînii 
povestesc, spun snoa
ve, ghicitori, iar tinerii 
rid, glumesc și cîntă.

Dar multă vreme la 
aceste clăci și șezători 
tinerii își iroseau tim
pul, manifestările erau 
spontane, lipsite de un 
caracter educativ. in 
complexul muncii de 
educație a tineretului 
organizația U.T.M. s-a 
gîndit că și aceste for
me tradiționale in 
munca satului pot con
tribui la educația co
munistă a tinerilor.

Organizația noastră 
U.T.M., cu ajutorul co
muniștilor, s-a preocu
pat îndeaproape ca și 
aceste adunări de mun
că să fie folosite din 
plin pentru educația 
comunistă a tinerilor. 
Și în acest sens, a- 
nul trecut, la clăcile și 
șezătorile organizate în 
comuna noastră, orga
nizația U.T.M. a între
prins o serie de acțiuni 
educative. Astfel, după 
recoltarea porumbului, 
in cadrul gospodăriei 
agricole colective de la 
noi s-au organizat mai 
multe clăci. Comitetul 
U.T.M. pe comună s-a 
gîndit că este un bun 
prilej pentru a-i fami
liariza pe tinerii neco- 
lectiviști cu gospodăria 
colectivă pentru a-i a- 
juta pe aceștia să 
cunoască mai bine 
munca din gospodărie, 
avantajele ei. Și atunci, 
în cadrul angajamente
lor de muncă voluntară, 
comitetul U.T.M. pe 
comună a mobilizat la 
clăcile de la G.A.C. nu
meroși tineri din co
mună, care încă nu in
traseră în rîndurile 
colectiviștilor. Cu aceste

prilejuri noi am invitat 
oameni mai in virstă 
care ou vorbit despre 
viața grea pe care iau 
dus-o sub regimul bur
ghezo - moșieresc. De 
exemplu, la una din 
clăcile organizate la 
G.A.C. tov. Stan Dumi
tru le-a vorbit tineri
lor de felul cum mun
cea cu întreaga familie 
pe nimica toată la mo
șierul hain aț comunei, 
cum il băteau logofeții 
și administratorii boie
rului.* Apoi le-a vorbit 
de munca lui de azi, de 
belșugul ce se află în 
casa lui de cînd a in
trat în colectivi.

Discuții care au fost 
organizate și la clăci 
despre superioritatea 
muncii în gospodăria 
colectivă i-au ajutat pe 
rnulți tineri să se lă
murească mai bine a- 
supra superiorității 
muncii în comun a pă
mîntului. Astfel, ute
miștii Soilan Gh., Banu 
C., tînărul Duță V. Gh., 
Mihai St. și alți tineri 
— unii capi de familie 
—s-au înscris în G.A.C., 
alții contribuind și la 
lămurirea părinților, 
rudelor și împreună cu 
ei înscriindu-se în 
G.A.C.

Organizațiile U.T.M. 
s-au preocupat în
deaproape ca în tim
pul lucrului la clacă ti
nerii să fie la curent 
cu probleme politice 
interne și internațio
nale. Astfel, învățătoa
rea lulia Dumitrașcu 
le-a vorbit tinerilor in 
repetate rînduri despre 
situația internațională, 
despre succesele obți
nute in construcția so
cialistă în patria noa
stră etc. Tinerii intelec
tuali din sat au vorbit 
deseori tinerilor, la 
clăci și șezători despre 
realizările științei so
vietice în domeniul sa
teliților, despre metode 
avansate in agricultură.

Comuna noastră este 
renumită în raion pen
tru tradiția cîntecului 
popular. Noi neam 
gîndit să organizăm în , 
serile de clacă și șeză
tori acțiuni pentru în- I 
vățarea cintecelor și ' 
dansurilor populare bă- , 
trineșli, g cintecelor i

patriotice, revoluționa
re. Astfel, utemiști ca 
Toma Elena, i-a învă
țat pe tineri 
tece ca „Tineret 
brațe tari", „ ' 

frumoasă
al păcii stindard" 

etc, iar bătrîni ca Du- 
mitrana Lincan, Minza 
Crăciun, recunoscuți în 
sat pentru măiestria 
interpretării cîntecului 
și dansului popular, 
i-au învățat pe tineri 
să joace Brîul, Țigă
neasca și alte dansuri 
pe oare aceștia le-au 
dansat apoi la horele 
din sat.

Sînt multe acțiunile 
întreprinse de organi
zația U.T.M. cu ocazia 
dacilor și șezătorilor 
din sat. Se fac la noi 
frumoase cusături de 
carpete, kelimuri, dar 
mai ales ilice. Unii 
tinerț știu mai bine să 
le facă, alții nu prea. 
Și atunci noi ne-am 
propus ca cei care știu 
să împărtășească și al
tora secretul măiestriei 
lor. Utemista Rizoiu C. 
știam că învățase de la 
bunica ei să coasă fru
moasele ilice, specifice 
Cîndeștiului. Și la di
feritele șezători ea a 
învățat și pe alte tine
re din sat. Dar la ace
ste șezători tinerii în
vață nu numai să lu
creze. Noi ani organi
zat împreună cu cămi
nul cultural și alte acti
vități educative. Astfel, 
utemista Răican Aure
lia, bibliotecara, și-a 
format colective de ti
neri care au citit frag
mente din cărți

O acțiune importantă 
întreprinsă de organi
zația noastră în anul 
trecut la șezători a fost 
„Călătorie în fața hăr
ții patriei". Un profe
sor de geografie le-a 
vorbit tinerilor despre 
bogățiile țării noastre, 
despre succesele obți
nute pe frontul con
strucției socialismului, 
despre trecutul de lu
ptă al poporului nostru.

In anul acesta, în co
muna noastră abia au 
început clăcile. Mun
cile agricole sînt însă 
pe sfirșite și tinerii vor 
fi de-acum cu toții în 
comună. Folosind ex
periența din anul tre
cut am stabilit ca fie
care membru din corni-

cm- 
cu 

,0, pa- 
ești",

tetul U.T.M. să răs
pundă de organizarea 
uneia sau alteia dintre 
activitățile ce se desfă
șoară la clăci și șeză
tori, să le organizeze în 
așa fel incit ele să con
tribuie nemijlocit la 
educația comunistă a 
tineretului. In comuno 
noastră avem anul ace
sta un cămin cultural 
nou, încăpător. Aici in
tenționăm să ținem un 
număr mare de șeză
tori și in colaborare cu 
conducerea căminului 
ți sub îndrumarea or
ganizației de partid 
să organizăm nume
roase acțiuni intere
sante și educative 
pentru tineret. La una 
din clăci tov. Oprea 
Mihai, membru in co
mitetul U.T.M a vor
bit tinerilor despre si
tuația din Taivan, Ase
menea informări pe te
me politice interne și 
internaționale vrem să 
ținem cit mai multe 
pentru a contribui și 
cu prilejul acestor a- 
dunări de muncă la ri
dicarea nivelului poli
tic și ideologic al ti
nerilor. Vom organiza 
discuții și pe probleme 
de morală t compor
tarea față de virstnici, 
de femei, sfaturi pen
tru tinerele mame 
etc. In cadrul șezători
lor vom discuta despre 
filmele vizionate 
căminul cultural, 
una din 
propunem 
despre istoricul comu
nei noastre ; apoi des
pre istoricul raionului 
și regiunii.

Organizația noastră 
U.T.M., îndrumată de 

organizația de partid, 
va acorda 
acesta 
tenție 
vității 
ve la 
organizind mai multe 
discuții despre foloase
le muncii in gospodă
riile colective, în înto
vărășirea legumicolă de 
la noi. Vom arăta tine
rilor pe baza rezultate, 
lor concrete ale îniovă- 
rășiților și colectiviști
lor superioritatea mun
cii in comun.

la 
La 

șezători ne 
să vorbim

și anul 
o deosebită a- 
organizării acli- 
cultural-educati- 
clăci și șezători.

IONESCU TEODOR 
secretar al comitetu* 
lui U.T.M. comuna
Cindești - Buzău
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ÎNTREȚINUTUL
Am citit cu indignare despre 

aventurile „amoroase" ale celor 
doi studenți de la Facultatea de 
medicină din București, pe cit de 
tineri pe atît de meschini și stri
cați moralicește. Atitudinea degra
dantă manifestată de ei față 
dragoste și familie produce 
tr-adevăr dispreț. Mai sînt 
tineri înapoiați, cu conștiința al
terată, robi ai influențelor moralei 
burgheze care privesc căsătoria ca 
pe o afacere, trecînd, în scopul 
satisfacerii intereselor lor egoiste, 
peste orice sentimente umane.

Rămășițele și influențele otrăvi
toarei morale burgheze mai gene
rează încă la noi, la unii indivizi, 
trăsături intompatibile cu profilul 
moral al tînărului înaintat educat 
de partid. Am cunoscut nu de 
mult un individ de teapa 
studentului Ivan despre care se 
vorbea în articolul amintit. II 
cheamă Gheorghe Condur, a ter
minat facultatea toamna trecută și 
lucrează acum ca inginer construe, 
tor la Constanța, locuind pe stra
da Crivățului nr. 24. Acum cîți- 
va ani, pe cînd era student la In
stitutul de construcții din Bucu
rești, Gheorghe Condur s-a hotă- 
rît să se căsătorească cu o fată, 
Maria, din apropierea satului său, 
în raionul Ceahlău O cunoștea 
din copilărie și nimeni n-ar fi pu
tut spune că la baza acestei căs
nicii ar sta altceva decît dragos
tea adevărată. Maria avea atunci 
18 ani. Absolvise școala medie, 
după care a intrat să muncească 
la Banca R.P.R.-Ceahlău. II iubea 
sincer pe soțul ei și în fiecare 
lună îi trimitea bani din salariul 
ei, să nu ducă 
întîlneau rar, 
dar Maria era 
tea fi de folos 
lui ales. Deși timpul trecea greu, 
sfîrșitul facultății se apropia tot

mai mult: un an, șase luni, două... 
Maria socotea cu emoție săptămî- 
nă după săptămînă. Și iată că 
mai rămăseseră cîteva săptămîni. 
Soțul ei dăduse examenele, pri
mise diploma de inginer construc
tor, visul fusese, în sfîrșit, îndepli
nit.

Dar tocmai atunci se petrecu un 
fapt de necrezut. In locul soțului 
sosi acasă o scrisoare prin care 
Gheorghe Condur, „licențiatul", îi 
explica soției foarte pe scurt că în 
viața lui a intervenit o schimba
re și n-o mai iubește. Intr-adevăr, 
la numai citeva zile după aceea, 
Gheorghe Condur a venit acasă 
însoțit de o fostă colegă a sa, Con
stanța Mărculescu, pe care a pre
zentat-o părinților săi drept viitoa
re soție. Apoi a înaintat la Tri
bunalul raional Ceahlău cerere de 
divorț.

...De la această întîmplare a 
trecut aproape un an de zile. 
Gheorghe Cdndur și-a părăsit so
ția plecînd la Constanța și vine 
la Ceahlău doar la termenele de 
judecată. Procesul se amînă
reu pentru că motivele puse de a- 
cest individ în cererea de divorț 
sînt cu totul neîntemeiate, minci
noase. Pînă la urmă, din dezbate
rile procesului a ieșit la iveală în
tregul putregai moral care macină 
caracterul acestui om descompus. 
Ipocrizia dusă pînă la cinism e 
trăsătura de bază a caracterului 
său. Asemenea oameni fățarnici și 
dezgustători, străini prin compor
tarea lor moralei comuniste se 
aseamănă, așa cum se spunea nu 
de mult într-un articol din „Scîn- 
teia tineretului* cu „acele animale 
care posedă o proprietate specială 
numită „omocromie" ce constă în 
posibilitatea de a-și schimba cu
loarea după aceea a mediului în
conjurător. Cîtă vreme Gheorghe 
Condur era student, cîtă vreme so
ția sa îi trimitea în fiecare lună 
bani din salariul ei, o iubea, era

me-

Ample manifestări în cadrul „Săptămînii 
științei și tehnicii sovietice"

lipsă de nimic. Se 
numai în vacanță, 
bucuroasă că-i pu- 
în realizarea visu-
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fericit. Cînd a terminat faculta
tea, cînd, în sfîrșit, și-a făurit o 
„carieră" și deci nu mai avea ne

voie de banii Măriei, Condur s-a 
lipsit de soția lui ca de o haină 
veche,

Trîntor și perfid, Gheorghe 
Condur și-a înșelat soția în modul 
cel mai josnic cu putință, compor- 
tîndu-se față de ea ca față de o 
sclavă. Astfel stînd lucrurile se 
pune în mod firesc întrebarea : ce 
garanție morală poate prezenta 
Gheorghe Condur la locul de pro
ducție ? El a pătat nu numai nu
mele de student, de specialist ab
solvent al unei facultăți, dar și pe 
acela de tînăr și cetățean al pa
triei noastre.

lată de ce, așa cum spuneam 
mai la început, socotesc că proble
mele ridicate de articolul „Dragos
te adevărată — nu ușurință și 
goană după zestre" sînt de o ma
re importanță pentru munca noas
tră de educație. Organizația de 
bază U.T.M. din care a făcut par
te Gheorghe Condur, ca și orga
nizația de bază U.T.M. de la In
stitutul de Medicină din care face 
parte studentul Ivan a lăsat, după 
cum se vede, în afara oricăror 
preocupări, modul de comportare 
a studenților in viața lor de toate 
zilele, îndrumarea acestei compor
tări în spiritul moralei comuniste. 
Lupta care se 
noastră pentru construirea socia
lismului este o operă complexă și 
multilaterală. Socialismul înseam
nă atît îmbunătățirea condițiilor 
materiale ale vieții oamenilor mun
cii, cît și organizarea unor rela
ții de tip nou între oameni, pro
movarea unei noi conduite morale 
în viața de toate zilele. Nu putem 
tolera să-și facă loc în rîndurile 
tineretului influențe ale moralei 
burgheze. Trebuie să luptăm cu 
toată hotărîrea pînă la stîrpirea 
lor din rădăcini.

VASILE PICHIC 
instructor al Comitetului regional 

U.T.M. Bacău 
VENERA RUSU 

judecător

In întreaga țară continuă să 
aibă loc manifestări artistice și 
culturale consacrate prieteniei 
romîno-sovietice.

Cu prilejul ,(Săptămânii științei 
fi tehnicii sovietice", marți seara 
au avut loc in Capitală numeroase 
manifestări închinate uriașelor 
realizări obținute de U.RSS. in 
domeniul explorării spațiului 
cosmic.

In sala „Modern" prof. unit).

45.000 de spectatori din 
Capitală au vizionat 

filmele sovietice 
din cadrul festivalului
Marți seara a luat sfîrșit Festi

valul filmului sovietic din Capi
tală. Cu acest prilej a fost prezen
tat la cinematograful „Patria" 
filmul „Cei trei din pădure", pro
ducție a studioului „Mosfilm".

Aîariie realizări ale cinemato
grafiei sovietice prezentate în ca
drul festivalului — „Surorile", 
„Anul 191'8“, „Pe Donul liniștit", 
„Idiotul" și „Cei trei din pădure", 
au fost urmărite cu multă drago
ste și interes de 45.000 de spec
tatori din Capitală.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllli;

Festivalul teatrelor 
dramatice 

din R. P. Romînă

Aurel Pireu a ținut 
„Succesele U.R.S.S, in 
spațiului cosmic".

Ansamblul de estradă 
a prezentat apoi 
fistic.

La Cosa de
(sala Excelsior) despre aceeași 
temă a vorbit prof, 
loanid.

A urmat un program artistic dat 
de Ansamblul artistic „Ciocârlia" 
al M.A.1.

in sala I.S.B. ing. maior Gheor
ghe Popa de la Academia Tehnică 
Militară a conferențiat despre 
..Marile realizări ale U.RSS. în 
explorarea spațiului cosmic", du
pă care a avut loc un program de 
muzică populară rominească sus
ținut de orchestra Ansamblului 
artistic „Ciocîrlia" al M.A.1,

Tinărul inginer Traian Cănescu de la întreprinderea „Electroaparataj", se preocupă permanent de 
calificarea tineretului

O nouă expresie a grijii partidului și guvernului
pentru Îmbunătățirea condițiilor de viață

duce în patria In cadrul Festivalului teatrelor 
dramatice din R.P. Romînă, marți 
s-a prezentat în fața juriului Tea
trul de stat din Galați .

In matineu, colectivul teatrului 
din Galați a prezentat în sala 
C.C.S. „Furtuna", dramă clasicu
lui rus A. N. Ostrovski. Regia 
spectacolului aparține lui Valeriu 
Moisescu, iar decorurile și costu
mele sînt semnate de Mihai Tofan.

Seara, pe aceeași scenă, artiștii 
gălățeni au interpretat piesa „Mi
reasa desculță" de Suto Andras și 
Hajdu Zoltan. Piesa a fost pusă 
în scenă tot de regizorul Valeriu 
Moisescu; pictor scenograf — 
Adalbert Wilke.

(A ger preș)
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tre care, Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie", uzinele „Timpuri Noi" etc.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
scoate însă în evidență faptul că 
la unele întreprinderi cum ar fi 
„Avîntul" Oradea, Rafinăria nr. 1 
Ploești, întreprinderea „Navrom", 
„Semănătoarea" și altele, în for
marea și folosirea fondului între
prinderii au avut loc unele aba
teri. In astfel de întreprinderi la 
baza constituirii fondului între
prinderii nu au stat rezultatele ob
ținute prin eforturile proprii ale 
colectivului de muncitori, tehni
cieni și funcționari. De exemplu, 
la întreprinderea „Navrom" din 
Departamentul Transporturilor Ru. 
tiere, Navale și Aeriene, deși în 
cursul anului 1957 au intervenit 
condiții noi față de cele avute în jn 
vedere la stabilirea planului, De

ale celor ce muncesc
partamentul nu a luat măsuri 
pentru modificarea corespunzătoa
re a sarcinilor de plan, fapt care 
a permis întreprinderii să obțină, 
fără eforturi, importante beneficii 
peste plan pe seama micșorării 
acumulărilor. Hotărîrea guvernului 
subliniază faptul că o seamă de 
ministere, direcții generale și în
treprinderi au interpretat în ceea 
ce privește folosirea fondului în 
multe cazuri în mod nejust, unele 
prevederi din actuala reglementa
re a fondului întreprinderii, fără 3 
ține seama de interesele generale 
ale statului și ale oamenilor 
muncii.

Trebuie subliniat faptul că lip
surile și abuzurile manifestate în 
formarea și folosirea fondului în
treprinderii lovesc în cele din urmă
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Tineretul din regiunea Cluj și-a asumat răspunderea

de a prelua principalele lucrări
pentru dezvoltarea P0MICULTUR11

EXPOZIȚIA
CÂRTII SOVIETICE

DIM SALA DALLES
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tinerii din G.A.G. din comuna 
Dîrza tot din raionul Cluj, au 
plantat cu pomi fructiferi dealu
rile „Toaderei". Asemenea e- 
xemple se pot da din toate raioa
nele regiunii noastre. In toate or
ganizațiile U.T.M. din bazinele po
micole s-a desfășurat o largă acti
vitate politică în rîndurile tinere
tului pentru a-i convinge de marea 
însemnătate economică a lărgirii 
sectorului pomicol și că prin na
tura lor lucrările de plantare a 
pomilor fructiferi necesită un ma
re volum de muncă într-o perioadă 
scurtă de timp. Posibilitățile de 
muncă ale tinerilor pot face față 
la executarea unor astfel de lu
crări. Tinerii au înțeles pe deplin 
rolul lor în această acțiune, faptul 
că printr-o participare largă în 
executarea acestor lucrări își aduc 
contribuția lor la îndeplinirea unor 
importante sarcini ce stau în fața 
economiei noastre naționale.

Paralel cu acțiunea de a reda 
circuitului pomicol suprafețe în
tinse de teren, noi ne-am luat an-

gajamentul ca în cel mult doi-trei 
ani de zile să plantăm cu pomi 
fructiferi toate marginile șoselelor 
care fac legătura între principa
lele orașe, centre muncitorești și 
centre de raioane din regiunea 
(Sluj. In acest sens fiecare comitet 
raional U.T.M., împreună cu or
ganele de stat, și-a stabilit numă
rul de pomi fructiferi pe care-1 vor 
planta în campaniile pomicole. De 
pildă anul acesta comitetele raio
nale U.T.M. Bistrița și Gherla 
trebuiau să planteze pe marginea 
șoselelor 8.000 de pomi fructiferi. 
Răspunzînd chemării comitetelor 
r< anale U.T.M., organizațiile de 
bază U.T.M. sătești au plantat un 
număr de aproape 9.000 de pomi 
fructiferi. Pe întreaga regiune or
ganizațiile de bază U.T.M. au con
tribuit la plantarea unui număr 
de aproape 50.000 pomi fructiferi 
pe marginea șoselelor.

Acțiunea aceasta a luat acum o 
amploare și mai mare. Prin munca 
voluntară a tineretului în toamna 
acestui an se vor planta pe mar
ginea șoselelor încă 10.000 de 
pomi fructiferi, îndeosebi pe margi-

nea șoselelor principale care 
leagă orașul Cluj de localitățile 
Dumbrava, Gherla și Turda.

ÎNTREBARE: Cutn 
contribuția tineretului in 
de plantare a pomilor 
din toamna acestui an ?

RĂSPUNS: Sarcina

aprecia ți 
acțiunea 
fructiferi

Pe 
ne-am propus-o credem că e 
sub posibilitățile tineretului și

care 
este 
i a 
însăentuziasmului său. Avem 

serioase greutăți din cauză că ne 
lipsește materialul săditor. In re
giunea Cluj există numai 5 pe
piniere pomicole, dar și acestea 
în curs de reorganizare. Sîntem 
încredințați că organele de stat 
respective vor studia posibilitatea 
măririi capacității de producere 
a materialului săditor și vor lua 
măsuri eficace în această privință, 
în felul acesta socotim că cifra de 
400.000 puieți, cît trebuie să pro
ducă anual cele 5 pepiniere, va 
fi depășită, iar aceasta ne va crea 
posibilități mai mari în acțiunea 
noastră ca în doi-trei ani de zile 
să contribuim la plantarea unui 
număr de aproape 270.000 pomi 
fructiferi pe marginea șoselelor.

întreprinderi, micșorînd în același 
timp acumulările statului, care sînt 
necesare pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei naționale și ridica
rea nivelului de trai al tuturor celor 
ce muncesc. Iată de ce, în această 
direcție, hotărîrea guvernului stabi
lește că fondul întreprinderii tre
buie să se constituie numai la acele 
întreprinderi care îndeplinesc sau 
depășesc sarcinile de plan stabilite 
prin eforturile proprii ale colecti
velor respective. In cazul cînd în 
cursul executării planului apar 
condiții noi prin grija ministerelor 
și a celorlalte organe tutelare ale 
întreprinderilor, indicatorii de plan 
stabiliți întreprinderilor trebuie 
modificați, astfel ca rezultatele ob
ținute să exprime în mod real e- 
forturile întreprinderilor. In aces
te condiții se pot asigura acumu
lările necesare lărgirii producției 
socialiste, condiție esențială pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului nostru muncitor.

Formarea fondului întreprinderii 
precizează recenta hotărîre, se face 
în raport cu specificul fiecărei ra
muri de activitate, și în măsura 
următoarelor condiții: a) reali
zarea planului de producție marfă 
în volumul și sortimentele stabi
lite ; b) îndeplinirea și depășirea 
sarcinii de reducere a prețului de 
cost; c) îndeplinirea și depășirea 
planului de beneficiu, iar la între- 
orinderile care lucrează cu dotații, 
reducerea sau nedepășirea dotației 
de stat planificate.

In cazul cînd toate aceste con

diții stabilite pentru fiecare ramu
ră în parte se îndeplinesc în între
gime, fondul întreprinderii se for
mează în proporție de sută la 
sută. Pentru îndeplinirea a numai 
una sau două condiții, hotărîrea 
guvernului stabilește anumite pro
porții precise.

Recenta hotărîre stabilește și o 
mai justă folosire a fondului între
prinderii, în scopul rezolvării ne
voilor esențiale privind ridicarea 
nivelului de trai. Linia partidului 
nostru de creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, își găseș
te o vie expresie printre altele, 
și în amploarea din ce în ce mai 
mare pe care a luat-o activitatea 
de construcții de locuințe. în 
această lumină hotărîrea 
vede că cea mai 
din fondul întreprinderii 
la sută) va fi folosită pentru con
strucții de locuințe pentru munci
torii din întreprinderea respectivă. 
Pînă la 28 la sută din fondul în
treprinderii va fi folosit pentru a- 
coperirea cheltuielilor de regie la 
cantinele salariaților întreprinderii. 
Hotărîrea stabilește o cotă de 5 
la sută pentru premierea salariați
lor care lucrează în producție și 
obțin rezultate deosebite recunos
cute de întregul colectiv (premie
rea se face la finele anului și lis
ta premialilor întocmită de condu
cerea întreprinderii se va citi în 
fiecare an în ședințele de anali
ză a rezultatelor obținute).

Datoria fiecărei întreprinderi 
este de a aplica întocmai prevede
rile recentei hotărîri, menită să 
ridice cointeresarea oamenilor 
muncii în creșterea continuă a pro
ducției și productivității muncii, 
în combaterea oricărei risipe, deci 
în gospodărirea materiilor și ma
terialelor. Practici ca cele ate în
treprinderilor „Semănătoarea", „30 
Decembrie"-Cugir, „Ilie Pintilie", 
schela petroliferă Boldești etc. care 
au cheltuit sume mari de bani din 
fondul întreprinderii pentru proble
me care nu priveau rezolvarea u- 
nor nevoi esențiale, de primă ne
cesitate, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale oamenilor mun
cii trebuie lichidate.

Recenta hotărîre 
de Miniștri este o dovadă în plus 
a grijii pe care partidul și guver
nul o poartă îmbunătățirii conti
nue a nivelului de trai al oameni
lor muncii. Ea constituie un stimu
lent în activitatea fiecărui munci-

pre- 
mar« parte 

■ - (67

tor, inginer, tehnician și funcțio
nat care trebuie să contribuie în 
mod concret, în fiecare zi, la for
marea și creșterea fondului între
prinderii.

In întreprinderile și organizațiile 
economice din țară lucrează sute 
și sute de tineri harnici și 
pricepuți. Datoria organizațiilor 
U.T.M. este aceea ca, — însușin- 
duțși prevederile hotărîrii, — sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, să se ocupe în mod deo
sebit de mobilizarea tinerilor 
la creșterea producției și pro
ductivității muncii, la îmbună
tățirea calității produselor și ia 
reducerea prețului lor de cost, o- 
biective de realizarea cărora de
pinde formarea fondului întreprin
derii.

In atenția comitetelor U. T. M. 
trebuie să stea în mod permanent, 
calificarea și ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, educarea 
lor economică, astfel ca fiecare 
tînăr să cunoască principalii in
dici de plan și căile de realizare a 
lor. Ocupîndu-se de educarea ti
nerilor în procesul de producție, 
comitetele U.T.M. au datoria să 
dezvolte la tineri simțul gospodă
resc de răspundere pentru mașina 
cu care lucrează, pentru sculele pe 
care le folosesc, pentru materia 
primă și auxiliară pe care o în
trebuințează în procesul de pro
ducție. Experiența tinerilor de la 
uzinele „Progresul" Brăila, a ce
lor de la Combinatul metalurgic 
Reșița, în realizarea economiilor 
ca și a colectivului de muncă de la 
uzinele „Ianoș Herbak" din Cluj, 
privind reducerea consumurilor 
specifice trebuie să devină iniția
tive ale tuturor tinerilor din între, 
prinderile țării.

Criticînd lipsurile 
analizînd temeinic, cu 
posibilitățile existente 
tinerii să contribuie activ la înde
plinirea tuturor condițiilor econo
mice de care depinde formarea 
fondului întreprinderii populari- 
zînd 
tată,

în realizarea economiilor

v
manifestate, 

seriozitate 
pentru ca

intens experiența înainta- 
organizațiile U.T.M. vor 

sprijini traducerea în viață a 
prevederilor recentei hotărîri a

a Consiliului guvernului, vor sprijini ast
fel realizarea politicii partidului și 
guvernului de cointeresare a oa- 
menjlor muncii în procesul de pro
ducție, de. îmbunătățire neconteni
tă a nivelului de trai material și 
cultural al poporului nostru.

(Urmare din pag. l-a)

răspunde grosolan, pentru a se reabilita 
in ochii colegului : „Du-te în casă mamă 
și lasă-mă în pace". Mama insistă iar 
Nicu se supără : ,,I-al de aici sau îl arunc 
pe jos". Mama pleacă jignită și în același 
timp frămîntată de grija că Nicu va răci. 
Iar Nicu se crede un erou. In realitate însă 
a fost un laș. Ar fi dovedit curaj dacă — 
înfruntînd zîmbetul ironic al colegului — 
ar fi luat paltonul pentru a se feri de ră
ceală și i-ar fi mulțumit mamei.

Și cite alte prilejuri de acest fel nu se 
ivesc 1 Iată, astăzi ți-ai propus să te duci 
pe teren să bați mingea dar prietenul tău 
s-a îmbolnăvit și vizita ta i-ar face o 
mare bucurie. Ce vei alege: antrenamen
tul picioarelor sau al eroismului ?

Te-ai întors obosit și abia aștepți să te 
culci; dar acasă au sosit lemnele pentru 
iarnă și părinții tăi le aruncă în pivniță. 
Ii vei lăsa singuri ? Vei pierde din nou 
prilejul ?

Uneori e un act de voință să o iei și 
pe sora ta mai mică la cinematograf, 
unde colegii vor rîde de tine că ai venit 
cu „plodul". Alteori e un act de voință să 
stai să înveți cînd colegul care a venit să 
te ia la plimbare te numește „tocilar". Cîtă 
voință e necesară uneori pentru a-ți putea 
critica prietenul care a greșit. Și apoi 
mal există alții, mai slabi decît noi, 
care au nevoie de ajutor, oameni lo
viți de o nenorocire care au nevoie 
de o alinare, bătrîni care trebuie 
respectați — și toți aceștia ne dau, fără 
știrea lor, prilejul multor acte de eroism 
mărunte dar veritabile. Uneori ai pe buze 
o glumă care, știi sigur, ar stîmi hazul, 
dar care l-ar jigni pe unul dintre colegi ; 
nu-ți trebuie oare tărie ca să renunți la 
ea ? Știți cu toții — și o afirmă orice tra
tat de medicină — că o viață sexuală 
începută prea de timpuriu este dăunătoare 
organismului pe toată viața și aici e ne
cesară voința de a amina, de, a .ști să 
aștepți. Iată deci că eroismul nu poate 
fi asociat de o singură faptă, remarcabilă 
din viața unui om. Eroii sînt produsul 
unei lupte curajoase de zi de zi. Ca să te 
ridici pe culmile înalte ale eroismului tre
buie să urci mai întii pantele mai line ale 
stăplnirii de sine. Cine a gustat bucuria 
victoriei asupra lui o va dori mereu și

astfel va deveni capabil de victorii din ce 
în ce mai mari. Cu o condiție însă: ca 
sentimentul firesc al demnității personale 
să nu degenereze în Ingîmfare. Eroii se 
recrutează din rîndul celor modești.

Eroismul cel de toate zilele se mani
festă mai presus de toate în muncă. 
Munca e cea mai înaltă expresie a dem
nității omenești. Munca închinată patriei 
socialiste este eroina slăvită, al cărei 
nume se află pe buzele tuturor. Gorki a 
numit-o de altfel, „eroina realității noas
tre". Munca care creează valori materiale 
sau spirituale Înseamnă orientarea voinței, 
dirijarea ei și, prin aceasta, baza auto- 
educării. Mii și mii de tineri, animați de 
patriotism își călesc voința și se pregă
tesc pentru fapte eroice din ce în ce mai 
înalte prin munca plină de abnegație în 
uzine, pe ogoare, pe șantierele naționale. 
Cine nu a auzit, de exemplu, de munca 
eroică a tinerilor brigadieri de pe șantie
rul „Magistralei de est". Acolo pe valea 
Oituzului crește floarea eroismului. ȘiOituzului crește
nu numai acolo. In toate colțurile țării 
tinerii înfruntă tinerește greutățile și le 
înving. Partidul ne-a învățat să fim dîrji 
în fața greutăților, să muncim cu devota
ment, să sporim și să apărăm avutul po
porului. Ascultind cuvîntul partidului ti
nerii pleacă acolo unde e munca mai grea. 
Se dezvoltă astfel, în rîndurile tineretului, 
un eroism de masă, stimulat de țelurile 
luminoase spre care ne conduce partidul, 

înțelegînd importanța muncii fiecăruia 
dintre noi pentru transformarea socialistă 
a țării noastre, trebuie să vedem în ea în 
același timp, o formă de bază pentru 
manifestarea personalității noastre și cel 
mai de seamă mijloc pentru a ne cuceri 
fericirea în viață. Cine nu cunoaște sen
zația de fericire pe care ți-o dă o muncă 
grea, îndeplinită cu pasiune, perseverență 
și îndemînare și în care ai obținut bune 
rezultate ? In muncă, în efort, în încor
darea energiei își găsesc oamenii mulțu
mirea iar nu în pasivitate și trîndăvie.

Nu orice muncă e spectaculoasă însă. 
Există și munci grele și munci lipsite 
de „glorie" — dar și acestea trebuie fă
cute. Să faci numai ceea ce-ți place, asta 
poate oricine. Manifestarea tăriei începe 
acolo unde execuți, din convingerea ne
cesității ei, chiar și o muncă mai neplă
cută, Incordîndu-ți toate forțele fizice și

morale. Adresîndu-se tineretului în vestita 
cuvîntare ținută la Congresul al Ill-lea al 
Comsomolului, V.I. Lenin spunea: „Noi 
trebuie să organizăm orice muncă, oricit 
de grea și murdară ar fi ea, in așa fel, 
incit fiecare muncitor și țăran să-și spu
nă : eu sînt o părticică a marii armate 
a muncii libere șl voi ști să-mi clădesc eu 
însumi viața, fără moșieri și capitaliști, 
voi ști să instaurez ordinea comunistă.

cei din jur nu va ajunge niciodată un 
erou. Eroul se educă în colectiv, activind 
împreună cu tovarășii de organizație, cu 
tovarășii de muncă. Greutățile mari nu 
pot fl biruite decît In colectiv.

în viață nu ai numai succese. Uneori 
ai și insuccese. Ce faci atunci ? Te lași 
infrînt ? lată că din nou e nevoie de ero
ism. Ar fi ușor să afirmi că ai fost ne
dreptățit sau că ți-au stat in cale „cauze

EROII SE NASC
Trebuie ca Uniunea Tineretului Comunist 
să educe pe toți, încă din anii tinereții, în 
spiritul unei munci conștiente și discipli
nate. In acest fel putem conta că sarci
nile care stau acum in fața noastră vor 
fi rezolvate*.

Și învățătura e o muncă în care îți 
educi tăria caracterului. In școala de as
tăzi elevii ciștigă posibilități noi de dez
voltare, sub toate aspectele, datorită le
găturii tot mai strinse a școlii cu munca 
productivă, datorită orientării invățămîn- 
tului spre practica construirii socialismu
lui. In atelierele școlare și pe loturile 
școlare experimentale înveți nu numai să 
fii mînuitor priceput al uneltelor dar și 
al voinței tale. Iar prin participarea la 
activitățile obștești, fiecare elev are posi
bilitatea să-și pună munca, în mod direct 
și imediat, în slujba poporului.

O oale importantă a educării propriei 
vitejii ne-o oferă străduința de a ne de- 
săvîrși din punct de vedere profesional 
Nu-i ușor să-ți alegi profesia cea mai 
potrivită aptitudinilor tale și în același 
timp de cea mai mare utilitate socială. 
Mai greu este însă să ajungi să o stă- 
pînești, căci pentru aceasta ți se cere un 
efort îndelungat.

Educarea în spiritul eroismului presu
pune nu numai antrenamentul curajului 
propriu dar și grija pentru dezvoltarea 
tovarășilor tăi. Un om nepăsător față de

obiective". Dar eroismul presupune capa
citatea de a te autoaprecia, critic, de a-ți 
cunoaște șl a-ți lichida slăbiciunile. Dacă 
procedezi astfel, din insuccesul de astăzi 
se vor naște succesele de mîine.

Ați înțeles acum cit 
teoria după care „eroii 
Practica vieții dezminte 
Eroii se formează prin 
Dealtminteri și istoria ne dovedește lu
crul acesta. Să răsfoim cîteva file ale 
istoriei. Ați auzit de Demostene, oratorul 
Atenei antice, vestit prin patriotismul cu 
care a militat pentru libertatea patriei 
sale? In copilărie era gîngav. Vocea, pro
nunția, respirația — toate ii împiedicau să 
ajungă orator. Dar el a luptat cu perse
verență împotriva naturii, împotriva pro
priei sale naturi. Și-a strigat discursurile 
in fața valurilor furioase ale mării sau 
în grote răsunătoare, a luat pietricele în 
gură pentru a se forța să articuleze bine 
— pînă cînd adolescentul bilbîit a deve
nit cel mai mare orator al antichității.

în lupta pentru autoperfecționare, 
cît greutățile sînt mai mari cu atît, 
vingîndu-le, îți vei forma o voință 
puternică. Suvorov era considerat în co
pilărie, din cauza constituției lui fizice, 
inapt pentru cariera armelor ; dar a per
severat și a ajuns cel mai mare general 
al vremurilor sale. Vi-1 amintiți pe Rah- 
metov, tipul revoluționarului din romanul

de greșită este 
se nasc eroi" ? 

această teorie, 
eforturi proprii.

cu 
in

imi

„Ce-i de făcut ?* de N.G. Cernîșevski î 
Pînă la 16 ani Rahmetov nu era de Ioc re
marcabil prin forța lui. El însă își dădea 
seama că pentru activitatea revoluționară 
îi trebuie o mare rezistență fizică. Călin- 
du-și trupul cu o rară perseverență, prin 
gimnastică și prin muncă el a ajuns, la 
20 de ani să aibă o putere de uriaș, pe 
care o datora numai voinței sale.

Fapta eroică pe care Vasile Roaită a 
plătit-o cu viața, ne aprinde și astăzi 
imaginația. Dar nici ea n-a venit dintr-o 
dată. Vasile Roaită s-a îndreptat foarte 
de timpuriu spre munca revoluționară, 
activînd sub îndrumarea comuniștilor în
cercați. El a difuzat manifeste, a răspîn- 
dit ziarul „Ceferistul Roșu", a participai 
la multe acțiuni revoluționare, a avut de 
suferit represiuni. Ultima lui faptă eroică 
a fost încoronarea acestei încordări în
delungate. La fel viața oricărui revoluți
onar este o călire continuă a curajului, 
pusă în slujba fericirii poporului munci
tor. Pentru orice tînăr sînt de neuitat, în 
această privință, exemplele din romanul 
„Așa s-a călit oțelul" de N. Ostrovski și 
„Povestea unui om adevărat" de B. Po
levoi.

Unii tineri au insă o părere cu totul 
greșită despre capacitatea lor de a-și ma
nifesta eroismul în viața de toate zilele 
Vi s-a intîmplat desigur să-i auziți la- 
mentîndu-se: „vreau, dar... nu pot". Ei 
își închipuie că nu pot să-și stăpinească 
oboseala, foamea, rîsul, durerea, mînia sau 
toanele. Acești tineri îmi amintesc de o 
poveste orientală în care se vorbește de 
un duh care, pătrunzînd în corpul ome
nesc, punea stăpînire pe om. Omul de
venea sclavul duhului din el și duhul 
îi dicta ce să facă. Cei care afirmă că 
„vor dar nu pot" își închipuie probabil că 
în ei se află forțe misterioase, asemenea 
duhurilor din povești, care-i împiedică să 
facă ce vor și-i silesc să facă ce nu vor. 
In realitate, toți oamenii sînt capabili 
să-și stăpinească emoțiile, instinctele, do
rințele — numai că nu-și folosesc propria 
lor putere de a voi. Nu există nici o forță 
în noi care să ne împiedici să facem 
ceea ce vrem, ceea ce ne dictează prin
cipiile. Dacă vrei — te vei strădui și vei 
izbuti. Oricine poate avea voință — dat 
ca să al voință iți trebuie mai întii bună
voință. Celor care spun „vreau dar nu

pot" le lipsește in special bunăvoința. Le 
este atit de „milă" de ei îneît nu-și im
pun nici o restricție și astfel se con
damnă singuri la insuccese.

Aceasta nu Înseamnă că nu există pie
dici în calea autoeducărif unui caracter 
ferm. Există! Cea mai periculoasă este 
misticismul. Cei care mai sînt stăpiniți 
de ideea înapoiată a dependenței omului 
de forțe supranaturale nu se pot simți, 
firește stăpînii destinului lor. Credința 
în puteri divine îți anihilează gîndirea și 
voința independentă. Orice tînăr al zile
lor noastre trebuie să știe că fericirea în 
viață nu se cîjtigă așteptînd semne ce
rești ci prin muncă creatoare, prin luptă 
hotărîtă pentru țeluri înalte.

Stăpînirea de sine, capacitatea de a-ți 
dirija conștient acțiunile — acesta este 
primul pas spre eroism. Stăpînirea de 
sine este un dar prețios pe care insă nu 
ni-1 poate oferi nimeni altul decît noi 
înșine. Iar dacă ni-l refuzăm ajungem 
în situația unui șofer care vrea să con. 
ducă automobilul fără să pună in func
țiune frînele. Șoferul cel nechibzuit va 
arunca mașina într-un șanț. Dar și pe 
omul fără frîne îi pîndesc șanțuri pericu
loase : lenea, lăcomia, beția, lașitatea și 
multe altele. Totul nu este să te lipsești 
de frîne ci să le stăpînești. învingîndu-și 
„dușmanii interni" adică rămășițele 
mentalității trecutului din propria con
știință și fortificindu-se astfel pentru 
lupta măreață de zidire a socialismului, 
pentru lupta împotriva dușmanului de 
clasă ale cărui manifestări ascunse sau 
fățișe ne cer mereu vigilență, voință în
cordată — oricine poate trăi _ o viață 
eroică. Antrenamentul eroismului trebuie 
practicat zi de zi. l-ați auzit pe unii bă
trîni spunînd cu regret: „De-aș mai fi 
odată tînăr, aș ști să lupt cu slăbiciuni
le../'. Acum cînd ești tînăr călește-te în 
luptă.

...Da, e un vis minunat să faci fapte 
mari, eroice, admirate de toată lumea. 
Dar, după cum ați văzut, eroii actelor 
mărețe se făuresc prin eroismul cel de 
toate zilele. Eroii apar dintre cei 
proprii lor stăpîni. dintre cei ce-și 
treptat forțele morale și-și pun 
forțe in slujba cauzei poporului 
tor, in slujba cauzei partidului.
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Declarațiile unor senatori americani...

Au luat sfîrșit

și ale Casei Albe

ECOURI
la ordinul Ministerului Apărării 
Naționale al Republicii Populare 
Chineze

Ambasadorul R. P. 
în Irak și-a prezentat 

de acreditare

Romine 
scrisorile

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Președintele Comisiei de Afaceri 
Externe a Senatului american, 
Theodore Green, a dat publicității 
în seara zilei de 13 octombrie o 
declarație în care arată că este 
^bucuros" de aflarea știrei că 
R.P. Chineză a hotărît să prelun
gească perioada încetării bombar
damentului asupra insulei Que- 
moy.

Senatorul democrat american 
Mike Mansfield a declarat la 
Washington că prelungirea pe
rioadei suspendării bombardamen
telor este „un semn încurajator". 
El a adăugat; „Noi (S.U.A.) tre
buie să folosim această situație 
pentru a căuta un aranjament re
zonabil pe baze acceptabile în 
scopul de a aduce pacea și stabi
litatea în această regiune".

NEW YORK 14 (Agerpres). - 
Știri sosite din New York rela
tează că imediat după aflarea 
noului ordin al ministrului Apă
rării al R.P. Chineze, președintele 
Eisenhower a avut o convorbire 
telefonică cu secretarul Departa
mentului de Stat, Dulles. Intr-o 
declarație făcută reprezentanților 
presei purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Hagerthy a spus: „Pre-

ședințele și secretarul de 
consideră că aceasta este o 
bună...". Totodată în declarația sa 
Hagerthy a continuat să se a- 
mestece în problema încetării tem
porare a bombardării insulei 
Tzînmîndao — problemă pur in
ternă a Chinei — insistînd asupra 
cererii S.U.A. referitoare la „în
cetarea focului".

stat 
știre

Noi provocări militare ale S.U.A
PEKIN 14 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : Două nave 
de război ale S.U.A. au pătruns 
în apele teritoriale chineze din 
regiunea Matsushan, provincia 
Fuțzian, iar două avioane de lup
tă americane au pătruns deasupra

insulei Pintan din aceeași provin
cie.

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să dea 
cel de-al 31-lea avertisment împo
triva acestor grave provocări mi
litare ale S.U.A.

BERLIN 14 (Agerpres).—TASS 
transmite: La 14 octombrie s-au 
încheiat la Berlin lucrările consfă
tuirii internaționale a reprezentan
ților institutelor de marxism-leni- 
nism și ai institutelor și comisiilor 
de istorie a partidului de pe lingă 
comitetele centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești. în ul
tima ședință au avut loc discuții 
la raportul „Despre studierea isto
riei mișcării comuniste și munci
torești internaționale", prezentat 
de G. D. Obicikin, directorul In
stitutului de marxism-leninism de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S.

Raportorul a subliniat că stu
dierea istoriei mișcării muncitorești 
are o mare însemnătate pentru 
lupta împotriva reformismului și 
revizionismului contemporan. G. D. 
Obicikin a subliniat necesitatea 
editării în următorii ani a unui 
manual marxist cu caracter popu
lar de istorie a mișcării muncito
rești internaționale, a unor cule
geri de documente din domeniul 
istoriei organizațiilor proletare in
ternaționale și a traducerii grab
nice în toate limbile a unor noi 
ediții ale operelor lui K. Marx, 
F. Engels și V. I. Lenin.

S-a hotărît ca următoarea con
sfătuire internațională să fie con
vocată în august 1959 la Bucu
rești.

BAGDAD 14 (Agerpres). — La 
13 octombrie, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Irak, Constantin Stă- 
nescu a prezentat scrisorile sale de 
acreditare generalului Mohamed 
Najib Al Rubai, Președintele Con
siliului Suveranității Republicii 
Irak.

La ceremonie au luat parte 
membri ai Consiliului —
tații, ministrul Informațiilor și 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Irak.

în cuvîntarea rostită cu acest 
pTilej, ambasadorul R. P. Romîne 
a arătat că poporul romîn privește 
cu multă simpatie lupta curajoasă 
a poporului irakian pentru apăra
rea și consolidarea independenței 
sale naționale și urmărește cu viu 
interes eforturile sale pentru dez
voltarea economiei și culturii pa
triei sale.

Guvernul romîn — a spus C. 
Stănescu — este animat de dorin
ța sinceră de a dezvolta relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
R. P. Romînă și Republica Irak, 
fiind convins că aceasta este în in
teresul reciproc al celor două țări 
și în interesul consolidării păcii 
generale.

în cuvîntarea sa de răspuns, ge
neralul Mohamed Najib Al Rubai,

a spus printre altele : Sînt adînc 
mișcat de urările exprimate de 
ambasador poporului și guvernului 
Republicii Irak în numele preșe
dintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne și al po
porului romîn prieten, cărora la 
rindul meu le exprim cele mai 

Suverani- cordiale mulțumiri, cea mai înaltă 
apreciere șî cele mai bune urări de 
bunăstare și progres.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul R. P. Ro
mîne a avut o convorbire priete
nească cu Președintele Consiliului 
Suveranității.

IN CALIFORNIA
Exerciții de bombar
dament atomic fictiv

A FOST DESCOPERIT

A intra în rîndurile Comsomolului este o mare cinste pentru 
tinerii și tinerele din Uniunea Sovietică. Această cinste 1 s-a 
făcut și elevului din fotografia noastră.

Complotul pregătit de cercurile 
imperialiste americane 
și reacțiunea libaneză

★ ★

Partidele de opoziție din Grecia 
critică guvernul că nu acordă 

atenția cuvenită problemei cipriote
ATENA 14 (Agerpres). — Ho- 

tarirea guvernului grec de a amina 
redeschiderea parlamentului cu 
încă o lună, după cele patru luni 
de vacanță de vară, a provocat o 
vie reacție în rindul partidelor de 
opoziție.

După cum anunță agenția Reu
ter, toate partidele de opoziție au 
anunțat că vor boicota ședințele 
Comisiei legislative de vacanță in

semn de protest împotriva hotărâ
rii guvernului. Aceasta însemnează 
că ele vor considera „nule și nea
venite" toate legile votate de co
misia legislativă in cursul celor 30 
de zile cu cit a fost amînată re
deschiderea parlamentului.

Partidul liberal aflat în opoziție 
a dat publicității o declarație anun- 
țind că va face apel la poporul 
grec, numind această hotărîre

privire la amânarea redeschiderii 
parlamentului „o lovitură de stat 
a guvernului“. De asemenea parti
dul liberal a acuzat pe primul mi
nistru Karamanlis că nu acordă a- 
tenția cuvenită problemei cipriote 
și a cerut demisia imediată a gu
vernului.

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
'Agențiile de presă americane a- 
nunță că în cursul nopții de du
minică spre luni au avut loc exer
ciții de bombardare fictivă a trei 
orașe din California. Au participat 
42 de bombardiere grele ale State
lor Unite și Angliei care au simu
lat un bombardament atomic.

Asemenea exerciții au loc în 
Statele Unite în fiecare an și ro
stul lor este pe de o parte de a 
pregăti aviația militară în vederea 
unui război atomic și pe de altă 
parte de a pregăti poporul ameri
can cu ideea unui asemenea răz-

„Planul Macmillan" a dus 
Ia accentuarea divergențelor 

N.A.T.O.din cadrul
PARIS 14 (Agerpres). — TASS 

transmite: Faimosul plan al „co
laborării" pentru Cipru, impus de 
guvernul englez părților interesa
te în scopul permanentizării do
minației sale asupra insulei, pro
voacă divergențe acute între Gre
cia, Turcia și Anglia.

Grecia vede în acest „plan" un 
prim pas spre împărțirea finală 
a Ciprului, fapt pentru care luptă 
Turcia, și de aceea, în ciuda pre
siunii din partea aliaților săi din 
N.A.T.O., îl consideră inacceota- 
bil pentru ea. .

Guvernul turc, care în princi
piu nu respinge planul englez, 
obiectează însă hotărît împotriva 
acordării independenței Ciprului, 
așa cum o cere majoritatea cetă
țenilor grecj din insulă.

„Planul Macmillan" a dus nu 
la apropierea punctelor de vedere 
ale țărilor interesate așa cum 
caută s-o dovedească guvernul

Dsclarațiile ministrului Afacerilor Externe 
al Greciei în legătură cu relațiile 

grece-turce
ATENA 14 (Agerpres).— In ca

drul unei conferințe de presă, mi
nistrul Afacerilor Externe al Gre
ciei, Averoff, a făcut o expunere 
a politicii externe grecești, refe
rindu-se în mod special la proble
ma Ciprului.

Averoff a subliniat faptul ca 
între Grecia și țările din Orien
tul Mijlociu există relații bune cu 
excepția Turciei, din cauza atitu
dinii acesteia în problema ciprio
tă. In prezent relațiile greco-turce 
— a arătat Averoff „sînt din ne
fericire foarte rele".

In încheierea declarațiilor sale 
Averoff a arătat că Grecia este

englez, ci la accentuarea diver
gențelor. In prezent, de proble
ma cipriotă se ocupă atît Consi
liu! reprezentanților permanenți 
ai N.A.T.O. cît și Adunarea 
consultativă a Uniunii europene.

Potrivit informațiilor primite la 
Paris, tratativele duse în cadrul 
N.A.T.O. în problema Ciprului au 
ajuns într-un impas.

După cum anunță coresponden
tul din Strassbourg al agenției 
France Presse, Nerokostopulos, 
reprezentantul Greciei la sesiunea 
Adunării consultative^ a Uniunii 
europene, a declarat că atît timp 
cît Anglia nu va renunța la pla
nul său de „colaborare" pentru 
Cipru, tulburările din această 
insulă vor continua.

Situația din Cipru dovedește că 
planul englez de menținere a do
minației colonialiste asupra insu
lei a dus nu la rezolvarea proble
mei ci la o înrăutățire și mai 
mare a situației.

CU

Comitetului politic
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

La ședința din după-amiaza zilei 
de 13 octombrie a Comitetului 
politic al Adunării Generale 
O.N.U. a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, V. A. 
Zorin. In cuvîntarea sa el a abor
dat două probleme: elucidarea 
propunerii sovietice cu privire la 
reducerea bugetelor militare ale 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii 
și Franței cu 10-15 la sută, și 
critica proiectului american de re
zoluție în problema experiențelor 
cu arma nucleară.

Delegația Uniunii Sovietice — 
a spus V. A. Zorin în încheiere —

consideră că Adunarea Generală 
nu are dreptul să-și decline răs
punderea și trebuie să se pronun
țe clar și fără echivoc în sprijinul 
propunerii cu privire la încetarea 
imediată și necondiționată de că
tre toate statele a experiențelor 
cu arma nucleară. Acestui tel îi 
corespunde proiectul de rezoluție 
propus de Uniunea Sovietică.

DAMASC 14 (Agerpres). — Zia
rul „Al Nur" a publicat amănun
te în legătură cu un vast complot 
pregătit de cercurile imperialiste 
americane și de forțele ultrareac- 
ționare din Liban grupate în ju
rul fostului președinte Șamun.

Ziarul relatează că Hijazi, care 
a fost arestat, a recunoscut că 
„Partidul național social" și parti
dul falangiștilor (Kataeb) au căzut 
de acord să acționeze în comun 
pentru a provoca tulburări în Li
ban împotriva regimului actual. 
Șamun, scrie în continuare zia
rul, a promis ambasadorului ame
rican să mențină încordarea în 
Liban pentru a crea un pretext 
pentru americani să mențină flo
ta a 6-a și să ocupe mai departe 
Libanul.

Conspiratorul arestat a arătat 
că planul întocmit pentru înfăp
tuirea acestui complot prevede ur
mătoarele puncte: 1) organizarea 
unei greve în cartierele Beirutu
lui, controlată de partizanii lui 
Șamun ; 2) săvîrșirea de atkcuri 
împotriva musulmanilor pentru a 
ațîța la un război religios; 3) tri
miterea de agenți înarmați în di
ferite părți ale Libanului pentru a 
comite diverse acte de sabotaj în
tre 20 și 25 octombrie; 4) men
ținerea unei legături cu ofițerii 
partizani ai lui Șamun pentru or
ganizarea unei lovituri de stat 
militare; 5) trimiterea de avioane 
ale armatei libaneze care să bom
bardeze orașele Sidon, Tyre, Tri
poli și Baalbek care sînt centre 
puternice ale Frontului Național 
Unit; 6) stabilirea unui contact cu 
guvernul israelian pentru a se a- 
junge la un acord în vederea or
ganizării unei provocări la fron
tiera dintre Israel Și Liban în

scopul de a crea o diversiune cu 
cîteva zile înainte de organiza
rea loviturii de stat.

Hijazi, care a fost deferit unui 
tribunal al forțelor populare din 
Sidon, a declarat în instanță: 
„Șamun a spus lui Al Așkar și lui 
Gemayel că în cursul recentei în- 
tîlnir: po care a a'ut-o cu amba
sadorul american, acesta din urmă 
a fost de acord să trimită avioa
ne militare americane pentru a 
participa la acest complot, cu con
diția ca zborurile să aibă loc 
noaptea, astfel încît avioanele 
S.U.A. să nu poată fi ușor iden
tificate". El a arătat că o copie 
a acestui plan se află la Sulaiman 
Ktaish, care a fost numit șeful 
acțiunilor de sabotaj din sudul 
Libanului.

Falangiștii continuă 
provocările

BEIRUT 14 (Agerpres). — Si
tuația politică internă din Liban 
continuă să fie încordată. în dimi
neața zilei de 14 octombrie la Bei
rut falangiștii și adepții lui Șamun 
au continuat provocările armate, 
în cartierele orașului Beirut locui
te de creștini focurile 
continuă. Deocamdată 
cu privire ba armistițiu 
încă rezultate pozitive.

de armă 
tratativele 
nu au dat

e

2094 de rotații în jurul 
globului

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Pînă la 15 octombrie, ora 6 di
mineața, cel de-al treilea satelit 
artificial sovietic a înconjurat pă- 
mîntul de 2.094 ori. Racheta pur
tătoare devansează satelitul cu 
53 de rotații.

In Itegătură cu eșecul rachetei 
americane „Pioner“

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Corespondentul din Washington al 
agenției V.P.I. relatează că la 14 
octombrie Ministerul Apărării și 
comandamentul forțelor aeriene 
militare ale S.U.A. au recunoscut 
că „au făcut o grosolană greșeală 
istorică" declarând la 11 octombrie 
că racheta americană „Pioner" 
lansată în direcția lunii a ieșit 
din sfera de gravitație a pământu
lui1.

în realitate, subliniază corespon
dentul, situația era cu totul alta.

Cînd agenția U.P.I. a rugat să se 
dea o explicație acestei greșeli 
grosolane, Pentagonul (Departa
mentul militar al S.U.A. — N.R.) 
a răspuns la 14 octombrie că de
clarația sa dată publicității sâm
bătă „a fost neprecisă din punct 
de vedere tehnic".

Corespondentul relevă însă fap
tul că „informațiile despre racheta 
trimisă în direcția lunii au fost 
supuse unui control destul de se
ver al Washingtonului".

Comsomolul leninist, întregul tineret din Uniunea Sovietici 
întimpină cu multă bucurie marele eveniment din istoria patriei 
— Congresul al XXl-lea al P.C.US. tnsă această bucurie este dubli, 
căci coincide cu aniversarea gloriosului jubileu de 40 de ani al 
scumpei sale organizații, Comsomolul.

In rîndurile de mai jos vom reda cîteva aspecte din felul cum, 
se pregătește tineretul sovietic să întîmpine această aniversaro 

Mai mult oțel peste plan
Metalul fierbinte umple cupa, 

încă o șarjă este gata. Ea a 
fost elaborată au o oră și ju
mătate înainte de prevederile 
graficului.

Alături, pe un mare panou, 
sini înscrise angajamentele co
lectivului tinerilor comsomoliști 
ai agregatului în cinstea Con
gresului al XX 1-lea al P.C.U.S. 
și a celei de-a 40-a aniversări 
a Comsomolului: pină. la sfâr
șitul anului să dea peste plan 
5.000 tone de ofel; fiecare mem. 
bru din brigadă să-și insușeas-

că profesia de mecanic pe nuu 
șina de încărcare, etc.

Pe un alt panou, mersul Ine 
depUnirii angajamentelor : ofe. 
larii au dat de acum peste 
5.000 tone de ofel peste plan, 
au elaborat sute de șarje rai 
pide...

La chemarea tinerilor ofelarl, 
în cinstea Congresului al XXI- 
lea și a jubileului Comsomolu
lui, intregul tineret de la uzina 
metalurgică „Dzerjinski" din 
Dneprodzerjinsk a inițiat orga
nizarea schimburilor de onoare*

Pe șantierul Transsiberianului
Indeplinind hotărîrile Con

gresului al XllI-lea al Comso- 
molului, comsomoliștii au luat 
sub patronaj electrificarea li
niei magistrale Moscova-Vla- 
divostok.

Au venit aici 11.000 de vo
luntari țineri. Au trecut, cîteva. 
luni. A intrat în funcțiune sec
torul Novosibirsk-Bolotnaia pe 
o distantă de 170 km. Au fost 
de acum electrificate 1311 km. 
de cale ferată. Aceasta este 
una din numeroasele victorii 
ale Comsomolului, despre care 

> va raportă partidului și po-

<•
$

porului în ziua celei de-a 40-a 
aniversări.

Astfel a intrat în funcțiune 
încă un sector electrificat al 
magistralului Transiberian No- 
vosibirsk-Bolotnaia. Economia 
pe care o dă acest sector elec
trificat va reprezenta pînă la 
sfîrșitul anului peste 20 mili
oane ruble.

Tineretul de pe șantier și-a 
luat angajamentul ca în ziua 
celei de-a 40-a aniversări a 
Comsomolului leninist să dea în 
exploatare sectorul electrificat 
al căii ferate Bolotnaia-Taiga.

Db ce sînt dullesii nervoși
9

Cinci experți americani trimiși să 
studieze situația politică din Euro
pa occidentală au prezentat un ra
port în fața Senatului S.U.A. Ei 
au scris: „Orice politician vest- 
european poate deveni popular da
că atacă politica externă america
nă,.. Cei care au curajul să ne apere 
sînt foarte puțin numeroși", în
tr-un articol intitulat sugestiv: „An
tipatia față de America — pericol 
de izolare totală", organul miliar
darilor americani „business We- 
eck" scrie : „Se impune consta
tarea că S.U.A. sînt izolate. Con
ducătorii din țările străine, strîns 
legați de politica S.U.A. se află în 
prezent în fața următoarei alter
native: fie să se pomenească în
lăturați de la conducerea statului 
de către propriul lor popor, fie 
să-și adapteze politica La actuala 
stare de spirit a opiniei publice. 
Oricare le va fi alegerea, rezulta
tul va fi probabil o rezistență și 
mai mare împotriva influenței a- 
mericane și poate chiar, in cele 
din urmă o deplină renunțare la 
influența americană".

Dar aventurismul lui Dulles și 
compania a început să-i scoatu din 
sărite chiar și pe mulți ajacenșli 
și politicieni americani. Senatorul 
Green, președintele comitetului de 
politică externă al Senatului S.U.A. 
t-a scris lui Eisenhower : 
noastră în Extremul 
poate 
dosul 
nice 
Street 
poate 
întotdeauna i ’ ’ ,
unor eventuale pierderi, dar ceea 
ce observăm se aseamănă cu focul 
de ruletă unde jucătorul încăpă
țînat e condamnat să se sinucidă 
mai devreme sau mai tirziu". De
sigur, 
patronii 
Journal" nu sînt de fel niște în
geri ai ” ** ~
spectrul

Ziarele franceze au relatat dău- 
năzi o istorioară interesantă. Pe o 
șosea oarecare se stricase podul. 
Niște americani veneau cu mași
na. Ei au văzut foarte bine aver
tismentul scris, dar închipuindu-și 
că nici un fel de legi nu sînt 
scrise pentru ei, n-au vrut să se 
oprească. Drept care, s-au pomehit 
împreună cu mașina, direct in rîu. 

Guvernanții americani care fac 
echilibristică pe „marginea prăpas- 
tiei războiului" ar trebui să medi
teze puțin asupra acestei istorioare. 
Ei ar face bine să-și stăpînească 
nervii și să mediteze la efectele 
binefăcătoare ale unui bun duș 
rece.

(Urmare din pag. l-a)

Ziarul „Chicago Tribune" scria 
recent : „Refuzul nostru de a re
cunoaște anumite realități eviden
te în evoluția arenei internaționale 
ne aduce multe prejudicii printre 
cei care se simt atașați de noi". 
Oamenii de la „Chicago Tribune" 
s-au exprimat delicat. Doar toată 
lumea știe că în ziarele burgheze 
din Europa occidentală laudele la 
adresa unchiului Sam au devenit 
mai rare și în schimb, tot mai 
dese au devenit atacurile contra 
aventurismului politicii americane. 
Referindu-se la provocările ameri
cane în regiunea strîmtorii Taivan 
ziarul englez „Tribune" 
lele trecute : „Politica
S.U.A. e periculoasă și infructoa- 
să. Dacă nu ne vom smulge din

scria 
dusă

si
de

lanțurile ei ne vom pomeni în pră
pastie^, Asta o spune un ziar care 
nu poate fi în nici un caz suspec
tat de anii-americanism. Pînă și 
cei mai atașați amici ai Americii 
trusturilor mormăie".

Ziarul „New York Times" scrie: 
„Dacă vom merge prea departe cu 
rigiditatea și incăpățînarea noa
stră ne vom pierde toți aliații". 
Miliardarii americani s-au trezit 
cam tirziu. Ei nu și-au pus nicio
dată speranțe în muncitorii fran
cezi, italieni sau englezi, în schimb 
erau convinși de sprijinul burghe
zilor din Anglia, Franța sau Ita
lia. Dar iată că foarte mulți dintre 
acești burghezi spun astăzi : „Noi 
nu vrem să fim tîrîți într-o aven
tură în Taivan. Noi nu ne gîndim 
cum să aruncăm bombe în Rusia 
sau în China ci cum să stabilim 
relații comerciale cu rușii și chi
nezii*. Un grup de industriași 
francezi au declarat deunăzi zia
rului „Le Monde" : „Ceea ce fac 
americanii în Extremul Orient e 
o nebunie. Noi n-avem nevoie de 
aventuri în China ci de comerț cu 
China". Și toată lumea știe ca in
dustriașii francezi sînt tot atît de 
departe de comunism ca și Parisul 
de Washington.

Cavalerii yankei ai „politicii de 
forță" au toate motivele să cadă 
pe gînduri : pină și vechii prieteni 
încep să-i părăsească. Revista a- 
mericană „United States News 
and World Report" a publicat zi
lele trecute unele amănunte culese 
de trimișii ei speciali in țările Eu
ropei occidentale. Revista scrie: 
„Dacă credeți că numai adversarii 
noștri au de spus cuvinte aspre la 
adresa actualei noastre politici ex
terne vă înșelați. Pretutindeni în 
Europa occidentală politica ame
ricană e supusă din partea neco- 
muniștilor la atacuri care surprind, 
înspăimîntă și alarmează pe orice 
american care le aude. Acest cor 
are puțini dirijori dar în el cîntă 
milioane de oameni. Uneori zgo
motul e asurzitor...". Stevenson, fos
tul candidat „democrat" la preșe
dinția S,U.A. s-a întors deunăzi 
dintr-o lungă călătorie în jurul 
lumii. Și a tras o concluzie netă : 
„în străinătate domnește o mare 
neîncredere față de America și 
față de țelurile noastre". Domnul 
Stevenson s-a exprimat delicat. 
Comentatorul principalelor pos
turi americane de radio, Drew 
Pearson a spus mai pe șleau: „Po
litica externă a lui Dulles a de
venit cel mai nepopular lucru din 
lume. Oamenii privesc la noi ca 
la niște incendiatori periculoși".

dispusă să accepte ca o comisie 
neutră să fie însărcinată cu găsi
rea celor mai potrivite mijloace 
pentru a se asigura apărarea in
tereselor minorității turce din Ci
pru. Grecia propune ca reprezen
tanți ai Organizației Națiunilor 
Unite să vegheze la respectarea 
garanțiilor acordate minorității 
turce. In sfîrșit, Averoff a decla
rat că Grecia propune ca un or
ganism internațional să fixeze 
statutul militar al insulei Cipru în 
așa fel încît securitatea minori
tății turce să fie pe deplin asi
gurată.

STAVROPOL. — La 14 octom- 
brie N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P C.U.S., președin- 
tele Consiliului d« Miniștri al 
U.R.S.S., a înmînat reprezentan
ților ținutului Stavropol „Ordinul 
Lenin" cu care acest ținut a fost 
distins pentru succesele obținute 
în sporirea producției de cereale 
și de alte produse agricole.

SOFIA. — La 13 octombrie s-a 
deschis la Universitatea de stat 
din Sofia cel de-al 7-lea Congres 
international al studenfilor de la 
facultățile de științe juridice, or
ganizat de C,C. al Uniunii Tinere
tului Popular Dimitrovist al Bul
gariei, cu sprijinul Uniunii Inter
nationale a Studenților.

NANKIN. — Delegația militară 
romînă condusă de general-colo
nel Leontin Sălăjan. ministrul 
Forțelor Armate ele R- P. Romî
ne, a părăsit orașul Nankin pe 
calea aerului, îndreptîndu-se spre 
Șan hai.

TEHERAN. — Ziarul „Etelaat" 
a anunțat că a „descoperit" cel 
mai bătrin om din lume: un ță
ran iranian, care se numește 
Sayed Aii, in vîrsță de 189 ani.

LONDRA. — După cum anunță 
corespondentul din Sydney al zia
rului „Daily Telegraph", la Mel
bourne are loc o conferință secre
tă a experților militari ai țărilor 
Commenwealthului britanic în pro. 
blemele pe care ]e ridică un raz- 
boi atomic,

La cele mai importante succese ale Cehoslovaciei democrat-populare se numără înlăturarea diferentelor economice care existau 
ținuturile cehe și Slovacia. In acest scop, în anii 1948—1957 s-au construit în Slovacia 202 noi întreprinderi, 10 hidrocentrale, 5 termo
centrale și în plus 140 de alte întreprinderi au fost lărgite sau reconstruite. In timp ce producția industrială pe întreaga țară s-a 
mărit față de 1937 de trei ori, în Slovacia s-a mărit de șapte ori. în fotografie, una din noile întreprinderi din Slovacia:' fabrica 
pentru produse de magnezită.
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„Politica 
Orient ne 

duce la un dezastru". Ofi- 
unuia din cele m.ai puler- 
grupuri financiare „Wall 
Journal" scrie alarmat ; ,Ae 
admite că in politică există 

riscul jocului și al

nici senatorul Green, nici 
ziarului „Wall Street,

păcii. Dar ii obsedează 
dezastrului.


