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Tineretul regiunii Constanța

îndeplinește««însuflețire
NOILE SARCINI

In 11 G. A. S. se vor deschide tabere de muncă 
oluntară @ Va fi sfrînsă recolta de porumb de pe 5500 ha.

CONSTANȚA (prin telefon de la co- 
espondentul nostru). — Organizațiile 
U.T.M., toți utemiștii și tinerii din re
giunea Constanța și-au cîștigat anul 
cesta un frumos și binemeritat presti- 
iu in fața comitetului regional de par
ii. Luptînd pentru traducerea in viață 

i angajamentului pe care și I-au luai 
iupă Consfătuirea de la Constanța pen- 
ru Întărirea și dezvoltarea sectorului 
îocialist al agriculturii, ei au înscris 
meori adevărate acte de eroism. In 
ampania de vară, in mod deosebit, ti- 
lerii s-au evidențiat la strînsul recoltei 

’ i la adunatul spicelor rămase pe cimp, 
iind statului 302.000 kg. boabe de griu. 
) contribuție serioasă au avut organi
zațiile și organele de U.T.M. din regiu
nea Constanța la acțiunea de însilozare 

porumbului. Pină acum, in acțiunea 
le însilozare a porumbului care nu s-a 
ncheiat tncă in regiune, au fost insilo- 
ate 386.442 tone siloz, dintre care 

16.390 de tone voluntar. Mii de tineri 
itemiști și neutemiști din regiunea 
Constanța. mobilizați de organizațiile 
U.T.M., au răspuns cu însuflețire che- 
aării partidului pentru redarea de 
ci terenuri agriculturii. Șantierul 
ineretului de la Iezer, unde au fost 
edate agriculturii 12.000 ha. teren a

fost o dovadă pe deplin convingătoare 
a capacității de muncă și de luptă a 
organizațiilor U.T.M. Constanța. In 
afara șantierului Iezer, alte mii de ti
neri au muncit voluntar pe șantierele 
de la Luciu-Giurgeni, Girliciu-Dăieni, 
Maltezi-Bordușanj și altele, unde au 
pat fiecare cîte 10 metri cubi de 
mint.

La sfirșitul anului, alte acțiuni 
portante ii așteaptă pe tinerii din 
giunea Constanța. Acum, cînd se ani
versează un an de la terminarea colec
tivizării în regiunea Constanța și în 
cinstea Conferinței regionale de partid, 
utemiștii și toți tinerii din regiune au 
primit noi sarcini de mare răspundere. 
Intr-o recentă ședință, biroul regional 
de partid a luat hotărîrea să încredin
țeze comitetului regional U.T.M., tuturor 
utemiștilor și tinerilor din regiunea 
Constanța cîteva sarcini economice de 
cea mai mare importanță, 
ședința 
a avut 
Vîlcu. 
gional 
supleant al C.C. al P.M.R., a anunțat

sa
pă.

im- 
re-

Astfel, în 
cu activul regional U.T.M care 
loc acum cîteva zile. tov. Vasile 
prim-secretar al comitetului re- 
P.M.R. Constanta, și membru

Sîmbătă 18 Octombrie 1958

Primirea la Consiliul de Miniștri 
a delegației sovietice 

care a participat la sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice

La 16 octombrie, acad. Atanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, ministrul Invățămin- 
tului și Culturii, a primit la Consiliul de Miniștri 
pe G. G. Sotnikov, K. Litvin și pe ceilalți membri 
ai delegației sovietice care a participat la sărbători
rea Lunii prieteniei romîno-sovietice în R.P. Romină.

Au participat P. Niculescu Mizil, membru al 
al P.M.R., și I. Moraru, secretar al Consiliului 
neral A.R.L.U.S.

Au fost de față V. F. Nikolaev, însărcinat cu 
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și 
I. S. Ilin, prim secretar al Ambasadei U.R.S.S.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prie
tenească.

C.C. 
Ge-

afa-

Plecarea oaspeților
Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația so

vietică care a participat la manifestările prilejuite 
de sărbătorirea în țara noastră a Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

Din delegație au făcut parte G. G. Sotnikov, vi
cepreședinte al Consiliului Economiei Naționale al 
orașului Moscova, vicepreședinte al conducerii 
Asociației de prietenie sovieto-romîne, A. V. Reabi- 
nin, secretar al Comitetului raional Sverdlovsk al 
P.C.U.S. din Moscova, Evghenia Grigorievna Soro- 
cian, președinta unui colhoz din R.S.S. Moldove
nească, și Roza Ivanovna Makagonova, actriță de 
film.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții so
vietici au fost conduși de tovarășii acad prof. P. 
Constantinescu-Iași, Gh. Hossu și Oetav Live- 
zeanu, vicepreședinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., C. Prisnea, adjunct al ministrului Tn- 
vățămîntului și Culturii, Ai. Buicari, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Eugen Rodau și Ion Moraru, secretari 
ai Consiliului General A.R.L.U.S . membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S., oameni de artă și cul
tură. ziariști.

Au fost de față V. F. Nikolaev, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Uniuriii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei U.R.S.S.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și Emil Bodnăraș în mijlocul muncitorilor și cadrelor de conducere de la centrala 
electrică de termoficare Borzești poțo. CIOC

Posturile utemiste de control
să aibă un rol activ în

acțiunea patriotică
de economisire a

METALELOR
Inițiativa tinerilor reșițeni pri

vind economisirea metalului a că
pătat o largă extindere în întreaga 
țară. Luptînd pentru economisirea 
metalului, ei știu că luptă pentru 
continua dezvoltare a producției, 
pentru continua întărire a econo
miei naționale, a avutului întregu
lui popor, pentru reducerea pre
țului de cost și ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

ION ȘERBU

(Continuare în pag. 3-a)

Pasiune înflăcărată

s■

UTILIZAREA 
radioizotopilor in industria 
petrolului și chimiei

Cu sprijinul savanților sovietici 
i industria noastră petroliferă și 
himică se utilizează cu succes 
idioizotopi. Utilizarea lor este 
osibilă în toate sectoarele din ac
uitatea petroliferă de foraj, ex- 
acție, prelucrare, transport, de 
roduse petrolifere etc., iar rezul- 
itele obținute sînt foarte bune, 
u ajutorul carotajului radioactiv 
au efectuat măsurători în vede
ta stabilirii limitei apei, țițeiului, 
lentificarea burlanelor tubate și 
Ițele. Deosebit de bogat este bi- 
înțul obținut cu ajutorul carota- 
ilui radioactiv în perioada 1955- 
958. tn acest timp s-au executat 
68 operațiuni, dintre care 198 la 

,-șnde vechi.

Cu ajutorul radioizotopilor pro
duși de reactorul Institutului nos
tru de Fizică Atomică se efectuea
ză în prezent studii și cercetări 
în numeroase laboratoare chimice 
din (ară. Astfel, Institutul de Fi
zică Atomică, în colaborare eu 
ICECHIM, studiază influența 
radiațiilor asupra maselor plastice 
(polietilenă) și controlul măsurii 
proceselor industriale cu ajutorul 
surselor de radiații. De asemenea, 
la ICECHIM se studiază pro
blema sintezelor organice cu ajuto
rul atomilor marcați, avînd ca 
temă : „Diverse studii legate de 
oxidarea alcalilor solizi, lichizi și 
nazoși“.

Urmăresc de vreme îndelungată munca 
studenților de la Institutul de științe eco
nomice „V. I. Lenin“. I-am cunoscut și în 
activitatea profesională, în facultate și în 
munca lor individuală, pe unii chiar în 
viața personală ; i-am cunoscut și în ac
tivitatea de organizație, în mijlocul colec
tivului studențesc. Cîți oameni, atîtea pro
bleme ! Dintre aceste probleme pe mine 
mă preocupă în mod deosebit cîteva, cred 
esențiale, ținînd de atitudinea studentului 
în muncă, față de muncă. Această pro
blemă face obiectul rândurilor de față.

Construcția vieții noi și conștiința marii 
răspunderi a poporului nostru care luptă 
pentru făurirea socialismului însuflețesc 
în muncă și pe studenții institutului nostru, 
le dă avînt, îi fac să lucreze cu pasiune 
și perseverență, cu inițiativă și dragoste 
pentru însușirea temeinică a cunoștințelor. 
De sîrguința și entuziasmul în muncă, de 
pasiune depind, de fapt, rezultatele bune 
pe care studenții noștri le obțin în pregă
tire» profesională.

înflăcărarea în muncă se manifestă în 
primul rînd în atitudinea studenților față 
de învățătură, în multilateralitatea preocu
părilor lor, în participarea efectivă la în
treaga viață a institutului, alături de co
legi, Ia activitatea organizației U.T.M. și 
a asociației studențești din institut. Din 
numeroasele exemple pe care le-am putea 
da în această privință, de tineri pe care 
totul îi interesează, pentru care orice pro
blemă de muncă este o problemă a lor și 
care atunci cînd se apucă să întreprindă 
ceva o fac din toată inima, menționăm 
doar cîteva : D. Patrichj — Facultatea de 
comerț anul III, A Filip — Facultatea 
de planificare, anul IV. Gh. Răducanu — 
Facultatea de statistică anul II ele. Mun
cind cu entuziasm, cu pricepere și hotă- 
rîre ei au reușit nu numai să se pregă
tească bine pe linie profesională, dar să 
răspundă cu tot atîta suflet și cu rezultate 
tot atît de bune la sarcinile încredințate 
de organizație.

și indiferență
Majoritatea studenților institutului nostru 

sînt așa, dar, alături de ei mai există unii 
care ne pun pe gînduri, care ne determină 
să ne întrebăm : de ce-au venit la facul
tate ? Sînt studenți care privesc cu indi
ferență, fără simț de răspundere sarcina ce 
și-au asumat-o odată cu intrarea în facul
tate. Ej muncesc fără tragere de inimă, 
trec cu indiferență pe lîngă lipsuri, sînt 
absenți la orice activitate care se desfă
șoară în afară de curs.

Lupta împotriva indiferenței, a muncii 
de mîntuială — fără alt țel decît acela 
de a trece, oricum, prin facultate — este 
o sarcină actuală, de mare însemnătate. 
Neglijarea ei sau subestimarea pericolului 
pe care îl prezintă asemenea manifestări 
nu poale fi prin nimic justificată:

Pasivitatea, indiferența creează mediul 
prielnic pentru împăciuitorism, prin inter
mediul căruia pot fi strecurate cu ușurință 
idei și practici dăunătoare, străine clasei 
muncitoare, idealurilor sale. Indiferența 
aceasta a unor studenți, manifestată față 
de sarcinile lor curente — față de învă
țătură 
lăsată 
atunci 
ducție 
tot ce 
forma 
ghez, de care dușmanii poporului știu să 
se folosească pentru a lovi în avutul 
obștesc, în construcția socialismului.

Este de a dreptul de neînțeles cum se 
poate ca tineri crescuți în anii puterii 
populare — de felul lui I. Avram (Facul
tatea de planificare), C. Gheorghe (Fa-

ca și față de munca obștească — 
să se dezvolte, se va transforma, 
cînd studenții vor merge în pro- 
ca specialiști, în nepăsare pentru 

se petrece în jurul lor ; se va trans- 
în spirit filistin, rutinier, mic-bur-

culțatea de finanțe), O. C. Ionică și A. 
Hortolami (Facultatea de comerț), toți 
din anul I, să dovedească atîța nepăsare, 
față de învățătură îneît să nu promoveze 
nici un examen. Mai mult chiar. I. Avram, 
de pildă, repetă a doua oară anul. Ar fi 
trebuit să învețe din propria lui experiență 
și să-și îndrepte greșeala. Dar el stăruie 
în atitudinea învechită, și colegii trec pe 
lîngă el indiferenți, nu-și manifestă nici 
măcar indignarea față de nedemna lui 
comportare.

în fața unor asemenea stări de lucruri 
nu se poate să nu întrebi : oare cum sînt 
răsplătite eforturile oamenilor muncii, ale 
părinților, care îi întrețin în facultăți ? 
Ce gînd i-a îndemnat pe aceștia spre fa
cultate. dacă sînt total indiferenți față de 
învățătură, de muncă ? Colegii, utemiștii, 
ar trebui să le pună acestora cu insistență 
asemenea întrebări.

Mai există o categorie de studenți indi
ferenți, a căror atitudine trebuie de ase
menea stigmatizată: este vorba de cei care 
s-au obișnuit să-și ia examenele la limită, 
acei care se complac în mediocritate, se 
mulțumesc să învețe cîte puțin din totul, 
dar nimic cu temei. Nu le poți reproșa, 
pentru moment, că au rămas restanțieri, 
dar pasivitatea lor, lipsa de pasiune în 
muncă, nu se poate să nu ne dea de gîn- 
dit. Apatia acestora este atît de evidentă 
uneori, îneît fac impresia unor oameni

GH. P. APOSTOL
lector univ. I.S.E. „V. I. Lenin'

București

(Continuare în pag. 3-a)
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Intr-o lună 
--un bloc

De toate mărimile, cu diver
se arhitecturi, spre a Se inte
gra In ansamblul străzii 
bulevardului respectiv, i 
rile care 
pitală In 
locuri au 
cărămida 
ridicate 
bloc iese 
zidurilor roșii. Șantierul aces
tuia. de pe șoseaua Giurgiului, 
atrage atenția trecătorilor. Blo
cul. care acum este aprbape 
gata, nu are ziduri de cărămi
dă ci din beton, iar lingă ele 
Se află o macara ciudată care 
înconjoară clădirea in toată 
înălțimea.

l.L.E.C (Întreprinderea pen
tru lucrări experimentale în 
construcții) a început să ridice 
aici la sfirșitul [ui august 
primul bloc din panouri por
tante mari.

Lucrurile au început așa. Pe 
o zidărie portantă, o macara 
în formă de capră a început 
să așeze panouri mari din be
ton. Unul peste altul, panourile 
s-au ridicat pină la etajul pa
tru.

La construirea acestui bloc 
lucrează o brigadă complexă: 
monto'i, fierari-betoniști. su- 
dori-betoniști, macaragii etc. 
printr-un sistem care nu este 
de loc complicat, panourile 
mari se unesc intre ele. Fie
rarii betoniști fac legăturile de 
centru iar sudorii unesc părți
le de metal ale 
Montorii vin apoi și fac legă
turile coloanelor pentru încăl
zirea centrală, iar electricienii 
introduc firele pe tuburi și 
instalează circuitele. Atît co
loanele pentru încălzire cit și 
tuburile pentru instalația elec
trică sînt montate in panouri 
încă din timpul fabricării lor.

— Intr-o lună — un bloc. 
Spre acest ritm se tinde cu 
astfel de construcții — spune 
unul din inginerii șantierului.

Foto-text:
V. CONSTANT1NESCU

Acum cînd tinerii muncitori ai 
patriei depun eforturi susținute 
pentru economisirea metalului, 
posturile utemiste de; control, așa 
cum arată și plenara a lV-a a 
C.C. al U.T.M., au în această ac
țiune un rol deosebit de impor
tant. Ele detectează locurile unde 
se pot economisi cantități însem
nate de metal, le sezisează orga
nelor în drept și arată mijloacele 
prin care se poate realiza aceasta, 

i Posturile utemiste de control tre
buie să combată cu tărie negli
jența, risipa de metal, trebuie să 
lupte pe toate căile pentru redu
cerea rebuturilor sub coeficientul 
admis.

La I.M.S.-Roman sînt două 
posturi utemiste de control. Unul 
la sectorul I turnătorie și altul la 
sectorul II prelucrări mecanice.

Cum se achită acestea de înda
toririle lor ?

Era o vreme cînd la turnătorie 
se rebutau multe piese. Postul ute
mist de control a criticat această 
situație, a propus soluții și lucru
rile s-au îmbunătățit mult. Mai sînt 
desigur multe de făcut pentru a 
micșora cantitatea rebuturilor, pen
tru a se reduce chiar coeficientul 
admis de rebuturi care este prea 
mare la turnătoria I.M.S.-Roman 
(20%). Din ianuarie 1958 sc lu
crează însă sub acest coeficient, 
economisindu-se astfel însemnate 
cantități de metal. Și membrii pos
tului utemist de control de la tur
nătorie sînt băieți activi. Se vede 
aceasta din întreaga lor activitate. 
Ei se preocupă de mersul general 
al lucrărilor în turnătorie cu 
cepere și simț de răspundere 
voltat.

Membrii 
control au 
procesului 
zat raiduri 
urmărind îndeaproape activitatea 
tinerilor în realizarea economiilor 
de metal, au făcut propuneri con
crete de îmbunătățire a muncii 
și au urmărit îndeaproape felul 
cum se rezolvă propunerile și su
gestiile posțului. Cu ajutorul cari-

caturilor, al articolelor publicate 
la gazeta postului, prin ridicarea 
diferitelor probleme în cadrul a- 
dunărilor generale, postul utemist 
de control a creat o largă opinie 
de masă 
rebuturi, 
mers al

Cel de
control
află în sectorul II prelucrări me
canice. Aici lucrurile stau cu totul 
altfel. Postul utemist de control de 
aici are o activitate foarte slabă în

împotriva celor care dau 
care împiedică bunul 

producției.
al doilea post utemist de 
de la I.M.S. Roman se

I. BODEA

(Continuare în pag. 3-a)

pri- 
dez-

depostului utemist 
studiat diferite faze ale 
tehnologic, au organi- 
pe cîte o problemă

sau 
bloca
ta Ca- 
diverse 
comun: 

sînt 
singur

se construiesc
cele mai 

și un aspect 
roșie din care 
zidurile. Un 
din acest comun al

panourilor.

Vineri după amiază a avut loc 
în sala de festivități a uzinelor 
„1 Mai" din Ploești un mare mi
ting, organizat cu prilejul deschi
derii „Săptămînii de luptă și so
lidaritate a oamenilor muncii și 
sindicatelor pentru pace și dezar
mare".

A vorbit tov. Ion Alexandru, 
secretar al C.C. al Sindicatului 
petrol, chimie și gaz metan.

'Mitingul s-a încheiat cu o în. 
suflețită manifestație a celor 
2.000 de participanți pentru soli
daritatea internațională a oameni
lor muncii din întreaga lume în 
lupta pentru interzicerea armelor 
atomice, pentru dezarmare, pentru 
pace și progres social.

★

Un asemenea miting' a avut loc 
și la Orașul Stalin,

*’7

Portretul
unei

FANTOME
Mamele din toată lumea se 

pleacă asupra leagănului în 
care doarme pruncul, menin- 
du-i tot ce dragostea și fante
zia lor pot afla mai de preț, a- 
legîndu-i un nume și pe placul 
lor dar care să-i poarte copilu
lui noroc și să-i aducă cinste. 
Așa a gmdit, într-o zi din 
toamna anului 1887, și o ținură 
mamă, soția bogatului negustor 
de grîne Cian, din provincia 
Cekian. Invocînd spiritele bu
ne, mama l-a botezat „neclintit 
ca stînca" — Kai-și ; dorea 
astfel, în dragostea ei, ca fiul 
să fie neclintit de 
bun, de cinstit, de 
întîmplat pare-se 
rău s-a rătăcit pe

deviteaz, 
drept. S-a 
că un 
acolo și ju-

duh

De curînd sectorul de mașini agricole al uzinelor „Vasile Roaită": 
din Capitală a realizat semănătoarea de cereale cu 30 rinduri. In J 
fotografie: încărcarea semănătoarelor cu 30 de rîndtiri in vagoanele? 

platformă pentru a fi trimise in agricol litră. .*<

cindu-se a încurcat lucrurile 
pentru că pruncul crescind 
mare a fost în adevăr „neclintit 
ca stînca*6 dar în cele rele, 
neclintit în cruzime, îm trădări, 
în crime și corupții.

Viața s-a dovedit de data 
asta un meșter creator neîntre
cut, deoarece nici o minte de 
truditor în ale scrisului, oricit 
de genială, n-a reușit să adune 
într-un singur chip spiritul că- 
mătăresc a lui Gobsek, trădarea 
lui Jago, cruzimea lui Richard 
al lll-lea. Geniile n-au iz
butit un , astfel de tip mon
struos, dar viața și istoria și-au 
luat sarcina să ne ofere un a- 
tare exemplar în persoana dic
tatorului

Născut 
dinastiei 
a socotit 
bun ca 
mediul corupt imperial care-l 
atrăgea era unul singur : ca
riera militară. Se potrivea 
de minune caracterului său. 
De aceea sacul a plecat în 
căutarea petecului, adică s-a 
dus în Japonia să urmeze aca
demia militară. Peste sălbăticia 
junelui Cian s-a grefat rafina
mentul, perfidia, fanatismul ab
surd al școlii samurailor. Cînd 
a terminat studiile militare 
Cian era gata pregătit să facă 
orice ca să ajungă în fruntea 
bucatelor. în China se schim
base între timp unele lucruri, 
împotriva dinastiei manciu- 
riene și a imperiului se ridi
case puternica mișcare popu
lară condusă de partidul lui 
Sun Yat-sen. Purtat de spiri
tul său de aventură, însetat de 
parvenire, Cian se hotărește să 
se prefacă cîștigat de idei revo
luționarei deși acestea îi erau 
cu totul străine de aspirațiile 
sale. Junele ofițer și-a făcut so- 
coteala că în vremea marilor 
prefaceri se poate strecura și 
cite un aventurier, iar cum 
Cian nu era lipsit de îndrăz
neală și nici scrupulele nu-i 
îngreuiau conștiința, s-a azvîr- 
Ut in această luptă. Imperiul a 
căzut, republica a fost instau
rată, dar puterea a fost acapa
rată repede de clica militaristă 
a lui Yuan Ci-kai.

Pentru un moment Cian și-a 
văzut cariera închisă. în jurul

AL. GIRNEAȚÂ

(Continuare în pag. 4-a)

Cian Kai-și.
in vremea stăpînirii 
manciuriene, Cian 
că drumul cel mai 

să se strecoare în
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să crească năval-

înveselit din nou. 
nou armonicele și 
ale comsomoliști-

Locul pentru tabără a fost bine 
ales. Tabăra este împrejmuită de 
mici crînguri de mesteceni, unde 
cresc ciuperci și felurite poame. 
Brigăzile fac ultimele pregătiri 
pentru campania de recoltare. Pe 
alocuri a și început secerișul, A- 
cum, cel mai important lucru este 
buna pregătire a ariilor, acțiune 
pentru care au fost aruncate în 
luptă principalele forțe ale stu
denților. Unii curăță pămîntul de 
iarbă, alții presară pleavă pe pla
tourile pregătite și le stropesc cu 
apă, alții bătătoresc pămîntul cu 
tăvălugurile. Tot aici se insta
lează trioarele, se construiesc bor
deie pentru locuit și uriașe șoproâ- 
ne, acoperite cu paie, pentru păs
trarea grînelor pe vreme rea. Edik 
Barbaîat montează instalația elec
trică pe arie. El e meșter la toa
te. Din inițiativa lui s-a montat 
un motor. S-a găsit un generator 
și s-a construit o microcentrală 
electrică, pe malul unui mic lac, 
pe care băieții l-au poreclit în șa
gă „Lacul lebedelor". Astăzi cen
trala aceasta nu numai că furni
zează curent taberei de cîmp, dar 
pune totodată în mișcare trioarele 
și autoîncărcătoarele.

Ne pregăteam să mergem la 
altă brigadă, cînd a venit fuga la 
noi un tînăr scund și ne-a rugat 
să mergem cu el ca să vedem 
cum se construiește bascula auto
mată.

— E cel mai tînăr student de 
la noi — Kuzma Sembirev, mă 
informează Papkov. N-are decît 
șaptesprezece ani.

Pe locul unde se monta bascula 
era o zarvă cumplită. Studentul 
Anatoli Kobîzski se certa în gura 
mare cu șeful de șantier.

— Nu, nu lăsăm pe nimeni atei, 
spunea el. Mai avem numai două 
zile de lucru și dumneata ne tri
miți montori.

— Așa e.! îl susțineau ceilalți.
— Lucrarea aceasta nu pot să 

v-o încredințez, căuta să-i convin
gă șeful de șantier.

— Bine, au spus atunci stu
denții. Noi totuși vom monta bas
cula și dacă dumneata ai să gă
sești vreo defecțiune, sîntem gata 
să nu cerem nici un ban pentru 
munca noastră. Mai mult decît a- 
tît, vom demonta din nou bascula 
în piese și atunci n-au decît să se 
apuce de lucru specialiștii dumi- 
tale.

Cerem lămuriri și constatăm că 
studenții au și executat partea 
cea mai grea a’ lucrării,

intîlnim unele neorînduieli. In 
brigada a treia am fost înconju
rați de studenți, care ni s-au plîns 
de conducerea brigăzii și au cerut 
să Ii se dea de lucru.

— Nu pot să le dau de lucru 
la toți, căuta să se justifice briga
dierul. Muncife de recoltare n-au 
început încă.

Intre timp a venit în tabăra de 
cîmp directorul sovhozului, Valen
tin Kuzmici Belov. De felul lui Be
lov e un om de suflet, știe să se. 
împace bine cu oamenii, niciodată 
nu ridică tonul și în nici o împre
jurare nu-și iese din fire. Belov 
știe să ceară și să facă să i se 
execute dispozițiile. Tineretul îl 
adoră.

— Vasăzică nu poți să le dai 
;___ .......................... ...............el

calm pe brigadier. In cazul a-
- ■ ' - -ir|

pretențios gospodăria și zîmbeșfe 
satisfăcut.

Dacă directorul sovhozului ar fi 
luat atunci măsuri severe, dacă 
bar fi înlocuit pe brigadier, dacă 
i-ar fi dojenit pe lucrători, mă în
doiesc că lucrurile ar fi mers mai 
bine.

de lucru la oameni ? îl întrebă

cesta am să transfer studenții 
brigada a doua și mă îndoiesc că 
o să se mai întoarcă cineva la 
dumneata. Atunci ai să te descurci 
cum știi. Aria ți-i gata ? Șoproa- 
ne ai ?

— Nu, mărturisește brigadierul, 
clipind din ochi.

— Mîine -poimîine au să vină 
grînele. Unde le pui ? îl iscodește 
directorul.

Propunem să se convoace o a- 
dunăre generală a brigăzii și să 
se ia în discuție situația. Directo
rul este de acord și după o jumă
tate de oră oamenii se adună în- 
tr-o poiană minunată. Concluziile 
adunării sînt cît se poate de proa
ste ; brigada este cu totul nepre
gătită pentru strînsul recoltei. 
Combinele nu au fost echipate 
pentru recoltare, arie nici nu exi
stă de fapt

Belov propune ca brigadierul 
să fie eliberat din muncă pentru 
inactivitate.

Toți tac.
— Permiteți, spune un tînăr 

înalt și bronzat, ridicînd mina- 
Brigadierul nu trebuie înlocuit. 
Sîntem vinovați și noi laolaltă cu 
el. Ce, noi nu știam că e timpul 
să pregătim combinele pentru re
coltare și să amenajăm aria ? Eu 
propun ca brigadierul să fie men
ținut iar noi să îndreptăm situația 
în două zile.

— Are dreptate Ghenka, strigă 
asistența. îndreptăm noi situația !

— Să vedem, ne-a spus cu tîlc 
directorul. Două zile mai tîrziu 
am poposit din nou la această 
brigadă. Și tabăra de cîmp, și aria 
erau de nerecunoscut. In poiana 
de lîngă corturi totul era pus în 
rînduială, ca într-o gospodărie 
bine îngrijită. Pe arie s-au pre
gătit cincisprezece platouri pentru 
grîne, alte zece se bătătoresc cu 
tăvălugul. Lîngă arie au început 
să se construiască două șoproane. 
Doi flăcăi îngroapă stîlpii pentru 
cablul electric. Din cele zece com
bine numai două se află în ta
bără ; celelalte seceră.

Brigadierul, cu ochii roșii de ne
somn, raportează că „lipsurile" 
se lichidează, Belov inspectează

la
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în mijlocul unor pitorești crîn- 
guri de mesteceni, la numai 12 
kilometri de centrul raional Ma- 
rievka. Am stat aici iarna trecută 
zece zile, cu care prilej am cu
noscut istoria și oamenii sovhozu
lui. lată de ce poposesc azi aci 
deosebit de tulburat și bucuros.

Băștinașii vîrstnici spun că pe 
locurile acestea cele dinții așezări 
omenești au apărut acum mai bine 
de a sută de ani. Îmi aduc amin
te că am stat de vorbă cu Spiri
don Dudko, un urmaș al întemeie
torului micului sat Krivoșciokovo. 
Dudko e fierar. Ne-am cunoscut 
cu prilejul înmînării darurilor tri
mise de tineretul din Republica 
Moldovenească. La propunerea 
comitetului de Comsomol, s-a ho- 
tărît să se dea lui moș Spiridon, 
care era cel mai bătrin om din 
sovhoz, o pereche de mînuși, o 
căciulă și niște pantaloni vătuiți. 
Ce s-a mai bucurat moșneagul 1 A 
venit la noi, ne-a mulțumit și ș-a 
apucat să-și depene amintirile.

— Bunelul meu a fost țăran, 
iobag din părțile Orelului, ne-a 
povestit el. Nu știu de ce nu ș-a 
împăcat în tinerețe cu boierul' și 
a fugit de pe moșie. L-au prins și 
l-au ars cu fierul roșu pe tibraz, 
ca pe ocnași. Curînd după aceea 
a fugit din nou, dar nu singur, ci 
cu logodnica și cu doi prieteni. 
Unde se află .acum sătucul nostru 
era o pădure deasă de mesteceni. 
Aici s-au statornicit strămoșii 
noștri. Au început să semene grî- 
ne în rariști și poieni. In scurtă 
vreme s-a ridicat în locul acesta 
un sătuc. Bunelului meu i-a ră
mas obrazul schilodit pe toată 
viața, din care pricină și satul s-a 
numit „Krivoșciokovo"1).

Cei dinții desțelenitari au por
nit și ei, ca și cei de-acum, să 
desțelenească pămîntul. Le-a fost 
însă tare greu. Dumneavoastră ați 
venit cu cbșgogea mașini, dar ei 
au trebuit să are pămîntul înțele- 
nit de veacuri cu plugurile de 
lemn. De multe ori grînele care 
dădeau în pîrgă erau culcate la 
pămînt de hergheliile beiului din 
partea locului.

— Dar acum e mai bine ?
— Trebuie să fie mai bine, răs

punse în doi peri moșneagul, fă- 
cîndu-mi șiret cu ochiul. Totul de
pinde de conducere. S-au adus la 
mașini ce nu s-a mai văzut și a 
mai sporit și numărul oamenilor. 
Noi toți cei șaptezeci și cinci de 
colhoznici ne-am dus să lucrăm 
în sovhoz, și au mai venit și vreo 
două sute de moldoveni.

Încă la Petropavlovsk, la trus
tul sovhozului ni s-a comunicat 
că în acest an sovhozul „Zaria“ a 
însămînțat 17.000 hectare de grîu, 
din care 12.000 pe pămînt proas
păt desțelenit. Mai înainte, supra
fața însămînțată nu trecea de o 
mie de hectare. Acum se apreciază 
că vor livra statului aproape un 
milion de puduri de cereale.

Cînd mă gîndesc ta pămînturile 
desțelenite, revăd fără să vreau 
unele tablouri din iarna anului 
1955. Pe întinderile nemărginite 
ale patriei, acoperite de zăpadă, 
se îndreptau spre răsărit, unul 
după altul, eșaloanele cu viitorii 
coloniști. Oamenii aceștia lăsau în 
urmă viața tihnită și locurile lor 
de baștină pentru niște ținuturi 
necunoscute, unde totul 
luat de la început, unde-i 
tau greutăți și lipsuri.

Intr-una din aceste zile

martie 1955 a debarcat în gara 
Petropavlovsk primul eșalon mol
dovenesc. Cei o mie de tineri și 
tinere s-au împărțit numaidecît 
în trei grupuri și au plecat să 
organizeze sovhozurile „Zaria". 
„Marievski" și „Amangheldînski". 
Prima încercare serioasă prin care 
au trecut a fost drumul de la 
Petropavlovsk la locurile de des
tinație. Deîndată ce au ieșit în 
stepă, a început să viscolească. 
Zăpada a troienit drumurile. Ma
șinile au trebuit să fie. remorcate. 
Fiecare kilometru a fost străbătut 
cu mare greutate. Apoi a venit 
dezghețul și drumurile s-au stricat. 
In sovhozuri însă trebuiau aduse 
mașini, semințe și materiale de 
construcție.

In sovhozul „Zaria" s-a orga
nizat a treia zi după venirea vo
luntarilor o brigadă de tăietori de 
lemne. Era nevoie de. material 
lemnos pentru construirea tabere
lor de cîmp și a unor locuințe pro
vizorii. Conducerea acestei bri
găzi i-a fost încredințată lui Ni
kolai Palma, deputat în Sovietul 
orășenesc din Chișinău. Și aici ca

«' X.' juuHUki
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șl a cerut să plecăm din pădure. 
S-a dus cu băieții în sat, a făcut 
rost de rachiu, s-a îmbătat și s-a 
pus pe scandal. Mi-am adus a- 
minte cum l-a petrecut la Chiși
nău o fată care-l socotea un erou 
și-i făgăduia că va veni și ea pe 
pămînturile desțelenite. Steplar se 
vede că o iubea, căci îi purta în
totdeauna fotografia în dreptul 
inimii. „Uite ce, Nikolai, i-am 
zis în dimineața după beție, dacă 
mai faci scandal, să știi că am 
să-i scriu fetei tale și comitetului 
raional de Comsomol care te.a tri
mis aici", „Nu-i nevoie, tizule, 
mi-a zis. Totul o să fie în ordine".

Intr-adevăr, a doua zi lucrau 
cu toții veseli, iar Steplar mai 
bine ca toți E drept că a mai 
luat-o el razna și pe urmă, dar de 
plecat de aici n-a plecat. Curînd 
ait venit tractoarele și materialul 
lemnos a fost transportat în sov
hoz.

A venit primăvara. Pe cîmp ză
pada s-a topit repede. Coloniștii 
din sovhozul „Zaria" aveau de 
desț elenit cinci mii de hectare de 
pămînt și de însămînțat nouă mii 

de hectare. in 
zorii zilei de 1 
Mai mașinile au 
ieșit pe cîmp. A 
început aratul 
iar apoi însă- 
mînțatul.

In
crîngurilor 
mesteceni, 
găzile de 
toare 
tins
Ziua soarele ar
dea cu putere, 
peste noapte se 
lăsa însă înghe- 

Era frig, 
nu

preajma 
de 

bri- 
trac- 

și-au în- 
corturile.

’) Obraz strîmb.
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trebuia 
aștep-

ale lui

tul, 
dar nimeni 
se plîngea.

Mecanizatorii 
au executat cu 
succes lucrările 
de desțelenire și 
însămînțărîle de 
primăvară. în 
douăsprezece zi
le de lucru, pla
nul de însămîn- 
țări a fost în
deplinit.

Culturile 
răsărit 
Ne-am 
însă prea devre
me. De 
ză-zi, 
pustiul 
Kum, a 
să bată 
uscat. A bătut 
mai bine de o 
lună, pîrjolind 
pămîntul. N-a 
căzut un strop 
de ploaie. Spre 
sfîrșitul lui iu
nie, grîul a dat să facă, 
pe ici pe 
niște spice 
pipernicite.

— Am

au 
repede, 
bucurai

la mia- 
dinspre 
Kara 
început 
un vînt

colo 
mici,

și în 
încredințat un sector din cele mai 
grele.

„Cînd am intrat în pădure, spu
nea Palma, erau niște nămeți cît 
omul. Sub zăpadă era apă. Din 
pricina frigului, era greu de lu
crat. Pe deasupra drumurile fiind 
inpracticabile, nu se putea aduce 
la timp hrana Atunci au ieșit la 
iveală adevăratele caractere. Era 
unul Nikolai Steplar, care tot dru
mul cît am mers spre pămînturile 
desțelenite s-a ținut de cuvîntări 
patriotice dar care, așa cum s-a 
văzut mai tîrziu, nu era obișnuit 
cu greutățile. Steplar și-a grupat 
în jurul său pe cei nemulțumiți,

cei 
pe 

cei- 
se
Ș>

■ o 
ju-

mun
cit degeaba, se 
tînguiau desțe- 
lenftorii.

Cei lași,
șovăielnici, fugeau noaptea, 
ascuns,, ca să nu-i vadă 
lalți tovarăși. Tot mai rar 
auzeau în tabere cîntece 
rîsete. De la regiune a venit 
comisie, care a consemnat că 
mătate din culturi sînt compro
mise.

— Nu vă pierdeți firea, le dă
deau curaj comuniștii celor ce 
umblau abătuți. Astea-s greută
țile de care ni s-a vorbit înainte 
de plecare. Nu se face grîul anul 
ăsta, s-o face la anul, dar noi tot 
o să ne alegem cu ce ni se cu
vine de pe pămînturile desțelenite.

Intr-o bună zi vîntul și-a schim
bat direcția. Pe cer s-au ivit niș-

te nourași, Iar spre seara, a tunat 
și a-nceput să plouă A plouat 
trei zile și trei nopți. Era o ploaie 
liniștită și rece. Desțelenitorii își 
întindeau în ploaie fețele și mîi
nile pîrjoiite de soare și înghițeau 
picăturile dulcege. După cîteva 
zile lanurile au înverzit și grî
nele au pornit 
nic.

Taberele s-au 
Au răsunat din 
cîntecele vesele 
lor. Sovhozurile se pregăteau pen
tru strînsul recoltei. In august a 
început campania de recoltare.

Cei din „Zaria" nu se așteptau 
la cine știe ce recoltă și de a- 
ceea nu s-au pregătit cum tre
buie pentru depozitarea grînelor. 
Nici măcar nu curațiseră vechile 
hambare de rămășițele din anul 
trecut Recolta obținută a întrecut 
insă așteptările. Combainierul Ni
kolai Prohorov secera zilnic cite 
25—30 de hectare și treiera cite 
12 centneri2) de grîne la hectar. 
Față de seceta ce se abătuse, asta 
era foarte mult. Au trebuit să se 
construiască de urgență arii aco
perite, magazii de cereale și plat
forme pentru uscat grînele. In 
acest scop sovhozul a mobilizat 
toate forțele de care dispunea. Au 
fost luați pînă și oamenii de la re
morci și' socotitorii de la brigăzi.

Pămîntul trebuia totuși lucrat. 
Dar fără oameni la remorci nu se 
poate ara 1 Și atunci a venit în 
ajutor istețimea și inventivitatea 
oamenilor.

...Tractoarele stăteau de două 
zile. Tractoriștii ședeau în vagoa- 
nele-dormitor, se ciorovăiau și 
fumau de mama focului.

„Ce-i de făcut ? Se întreba 
pentru a nu știu cita oară Mi
hail Boroliuk. Dacă mai durează 
recoltatul 6 lună sau • mai mult, 
înseamnă să stăm așa fără trea
bă ?"

Intr-o dimineață, cînd se în- 
gîna ziua cu noaptea, Boroliuk își 
puse pe umăr un capăt de sfoară 
și o porni prin crîngul de meste
ceni spre tractor. Bucătăreasa Ka- 
tea care tocmai gătea cașa, îl 
văzu.

— Fraților, cu Boroliuk nu-i a 
bine, spuse ea, dînd fuga la va
gon. Vrea să se spînzure L-am 
văzut cu ochii mei A luat o sfoa
ră și s-a dus în pădure.

— Ce tot trăncănești acolo rî- 
seră băieții. Ți s-a năzărit.

— Pe cuvîntul meu, îi încredin- 
ță Katea, speriată de-a binelea. 
Deunăzi s-a certat cu Anea, omul 
de la remorcă i-a fost luat, tracto
rul stă. S-a zis cu el! De-aia și-o 
fi pus în gînd, prostul, să-și facă 
seama. Vă rog, nu-1 lăsați 1 
n-am vreme să mă iau după dîn- 
sul, că-mi dă cașa-n foc.

— Nu se poate să se spînzure 
Mișka, ziceau băieții, stînd la 
chibzuială. Nu e el din ăia To
tuși hai să vedem ce-o fi vrînd

Eu

Au scotocit tot crîngul, dar Bo
roliuk — nicăeri,

— Minte, Katea. Ne-a dus, 
spuse supărat Kricimar.

— Uite-1 colo! strigă cineva 
rătînd la tractor.

— Chiar că are o sfoară 
mînă. Dar ce-o fi făcînd oare 
ea ?

S-au pitit cu toții după o tufă 
de vișin sălbatic, cu ochii la Bo- 
roliuk.

Intre timp, acesta lega sfoara 
de maneta de declanșare a auto
matului plugului și trase celălalt 
capăt în cabina tractorului Toți 
se întrebau nedumiriți : ce-o să 
fie mai departe ?

Dar iată că Boroliuk a pornit 
motorul și a început să are. Tră- 
gînd de sfoară, comanda plugul, 
dispensîndu-se în felul acesta de 
serviciile ajutorului său. După ce 
Boroliuk străbătu o postață (și, 
aici, postața e mare —. vreo trei

2) Un centner = 100 kg.
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în 
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Năravurile inveebite
în acul necruțătoarei

satire maiakovskiene
„Ploșniță" ilustră
Te-am văzut de cu

rînd pe scenă și 
vreau să-ți spun că 
socotesc justificată i- 
ronia biciuitoare 
care te-a 
Maiakovski. 
morțiș să ai „i 
roșie, cu musafiri ro
șii, o mireasă roșie 
buzișoare roșii" și 
lăudai că cotizezi 
toate organizațiile 
masă posibile, 
M.O.P.B R., la sindi
cat, la „Osoaviahim", 
la ,Jos analfabetis
mul", aveai chitanță 
de la oficiul stării ci
vile și de la cavalerii 
de onoare. Dar asta 
este deajuns pentru a 
te considera că ai 
conștiința pură sau 
trebuie un sondaj 
mai adine pentru a- 
ceasta ? Poți să aco
peri cu trei chitanțe 
de plata cotizației 
putreziciunea interi
oară, trădarea clasei 
muncitoare, alianța 
ticăloasă cu strigoii 
vechii societăți ?

Bine a făcut Maia-

cu 
înfierat 
Țineai 

,o nuntă

cu 
te 
la 
de 
la

fcovski că te-a batjo
corit cum se cuvine 
și n-a cruțat înjură
turile pentru tine 
și pe drept a făcut-o. 
Marele Vladimir Vla- 
dimirovici nu era un 
abstinent cu capul în 
nori, el iubea confor
tul oferit celor ce-l 
meritau. Sper că ai 
auzit de ^Povestea 
turnătorului Ivan Ko- 
zîrev despre instala
rea lui într-o locuin
ță nouă“ :
„...această —

bae
Deschizi robinetul din 

față
e rece apa

gheață.
Iar cel’lalt de-l 

atingi, 
te frigi.

Apa rece — 
e bună 

chica să-ți frece, 
fierbinte — 
îmbîcsiți mi-i 

scald, 
robinet scrie : 

„Rece"
Pe celălalt :

„Cald".

în cea 
porii

Pe-un

C-o oboseală 
de moarte 

acasă vii 
Și nu te incintă 

nici borșul, 
nici ceaiul 

clocotind 
Dar te bălăcești, ca 

pescărușul — 
și-un mort ar 

chicoti 
gîdilat de apa 

acesta 
plescăind.

Parcă-ai venit 
în vizită 

la socialism!“ 
îți place ? El în

suți se mîndrea 
trăiește simplu, 
praape ascetic dar 
cămașa și-o schimba 
în fiecare zi. Maia- 
kovski iubea confor
tul, bunele maniere, 
higiena dar cerea la 
o adevărată higiena 
trupească o profundă 
higienă sufletească. 
Dar ce lături mai e- 
rau în inima ta 
Prisîpkin ! Te vin
deai cu carnetul de 
sindicat cu tot (ce-l 
de partid pe bună

că 
a-

dreptate îți fusese 
• luat),

mici
de 

a 
doamnei Rozalia Pov- 
Iova zisă și Renais
sance (nu întâmplă
tor și-a ales ea nu
mele acesta care 
demască dorința de 
a se urca iar în vîrf, 
a claselor vechi pa 
care istoria le con
damnă). Cu cită 
bucurie te cumpăra

familiei 
burghezi

Să nu-mi spui că 
voiai să fii fericit că 
îndată o să te reped. 
Există fericire și „fe
ricire". Există ferici
rea pentru cei mulți, 
pe care o iubim și 
fericirea pentru cei 
puțini pe spinarea 
celor mulți, pe care 
o urîm. Dar această 
a doua „fericire" că
tre care te îndreptai 
„musiu — tovarăș"

In loc de cronică 
dramatică

proprietara salonului 
de coafură !.., Te 
vindeai pentru două 
vorbe franțuzești scil- 
ciate, îți părăseai 
munca pentru a pur
ta peste cravată pa
pion, pentru a dan
sa tango scotocind cu 
mîinile prin decolteul 
partenerei, pentru 
a te scărpina pe spa
te frecîndu-te „ele
gant* de o sculptură.

nu avea să-ți dea 
ceva temeinic în via
ță, căci societatea so
vietică repudiază a- 
semenea 
care aduc 
trecutului, 
să împiedice mersul 
spre viitor.

Socoteai că „cine 
a luptat are dreptul 
să se odihnească pe 
malul unui rîuleț 
cristalin" uitând că

elemente 
microbii 

încercind

kilometri), se repeziră cu toții la 
el și se minunară de inovația lui.

A doua zi la toate tractoarele se 
puseseră sfori pentru comanda 
plugului. Și astfel aratul a fost 
reluat.

Deși nu fără greutăți, prima re
coltă de pe pămînturile desțeleni
te a fost strînsă în cea mai mare 
parte fără pierderi. Oamenii de la 
remorci, eliberați în urma „ino
vației" lui Boroliuk, au fost dați 
să lucreze la construirea de locu
ințe. Pînă-n iarnă coloniștii trebu
iau mutați din corturi în case.

...Sosesc în sovhozul „Zaria" și 
nu mai recunosc locurile unde cu 
un an și jumătate în urmă a fost 
bătut primul țăruș și s-au închi
puit cele dintîi uliți. Acum, sînt 
aici pe puțin o sută de case, din 
care o cantină, un dispensar, o 
brutărie. La marginea satului s-au 
construit două magazii de ce
reale, acoperite cu țiglă, pe acope
rișurile cărora scrie cu plăci de 
țiglă colorate: „Anul 1956“.

Asemenea inscripții laconice în- 
tîlnești des pe clădirile din Kazah- 
stanul de Nord. Ele sînt o mărtu
rie a muncii creatoare a desțele- 
nitorilor.

Cei o sută cincizeci de studenți 
ai Institutului agronomic din 
Chișinău sînt cantonați aici tot 
într-o magazie. Dar nu stau așa 
de bine ca cei din sovhozul „Ma- 
rievski". Nu sînt paturi, saltelele 
sînt puse de-a dreptul pe jos.

Sosesc în sovhoz spre seară, 
cînd toți sînt adunați grămadă.

— Insfîrșit! exclamă studenții 
văzîndu-mă. Credeam că nu mai 
vii. Papkov s-a stabilit la Mariev- 
ka, dumneata tot acolo ?

Nimerisem tocmai la cină. Șe
ful grupului, studentul Naum Sa
fir ne-a condus în pădure. Acolo 
arde un foc mare de tabără. S-a 
pus la fiert o găleată mare de 
cartofi și compot de vișine sălba
tice Văd o ditamai strachină cu 
castraveți murați.

— Poftim la 
studenții.

Toți au mare 
In cinci minute 
După cină, zăbovim îndelung 
jurul focului, 
din Chișinău, vorbim despre viito
rul sovhozului.

— Cînd termin institutul, vin 
neapărat să lucrez aici, spune gîn- 
d.'L.- studentul Nikolai Domusci.

— Și eu, declară Raisa Koval- 
Locuri mai frumoase ca aici 
văzut de cînd sînt.

în jurul focului 
cîn-

masă, mă invită

poftă de mîncare. 
găleata s-a golit, 

în 
depănăm amintiri

di tor

ciuk. 
n-am

Am stat așa 
pînă tîrziu, cîntînd felurite 
tece. Apoi a venit brigadierul și a 
spus: „Gata. La culcare 1 Mîine 
toată1 lumea merge la strînsul re
coltei 1“

*) Fragmente din însemnările 
scriitorului sovietic F. Ceașcin 
intitulate „60 de zile pe pămîntu
rile desțelenite", care vor apare 
în curînd în „Editura tineretu
lui"

lupta nu se sfîrșise, 
că mai erau de făcut 
atitea, că fericirea și 
bunăstarea trebuiau 
cîșțigate prin efortul 
întregului popor pen
tru construirea socia
lismului și în nici un 
caz prin unirea 
cu elementele nepma- 
niste, ultimele rămă
șițe pe cale de dispa
riție ale vechii socie
tăți. Spuneai cu neru
șinare că „prin înstă- 
rirea și pricopseala 
asta a mea, poate 
că eu, vorba aia, 
aduc înălțarea în
tregii mele clase** dar 
de fapt îți renegai 
și-ți vindeai con
știința dușmanilor 
clasei muncitoare care 
voiau să se ascundă 
înapoia carnetului tău 
de sindicat.

Ți se pare că, de 
cînd ai intrat în fa
milia vulgarei Elzevi- 
ra Renaissance te-ai 
rafinat și-ai să spui 
că arta trebuie să 
umble cu mănuși. 
Nu, arta noastră nu 
ascunde niciodată a- 
devărul. Și Maiakov
ski tocmai de aceea 
era mare artist și mai 
ales mare artist co
munist, fiindcă punea 
degetul pe rană, nu 
se ascundea după vă
luri de domnișoară 
rușinoasă de pension. 
Tu erai o ploșniță a 
societății noi și așa 
trebuie să ți se spu
nă. Și apoi, arătîn- 
du-i pe oamenii anu-

Zilele acestea se desfășoară în Capitală Festivalul teatrelor 
dramatice din R. P. Romînă. Multe teatre prezintă spectacole 
cu piese din minunata dramaturgie sovietică.

Fotografia noastră reprezintă o scenă din spectacolul Teatrului 
de Stat din Bacău cu piesa „Orologiul Kremlinului" de N. Pogo
din.

lon Brad

La a 40-a aniversare 
a Comsomolului

Coloana gărzii tinere
tot crește

De flăcări, sărutăm cu voi, 
Purtat cu nemurirea-n lupte 
în zarea lui ne-am luminat 
Ca, in ciclopice cuptoare noi, 
Ale istoriei, călind oțelul, 
Să vă urmăm cu visul pîn-la stele. 
Ne-ați arătat doar voi 
Pînă la stele, mai sus 
Nimic nu-i departe, 
Nimic nu-i prea greu I 
Peste munții veacului 
Tinerețea-nfrățită sboară mereu
Cu visul lui Lenin, cel fără de moarte.

dra pelul 
grele, 
și noi,

că : 
de ele,

— troică,

De flăcări, sărutăm cu voi drapelul 
Purtat cu nemurirea-n lupte grele. 
Același astru viu — același telul — 
Cu diademe roșii arde
In inima-nfforită-a țării mele.
Un marș pe stîngul, mindru, tinerește, 
Cîntat de voi întîi, ritmăm acum.
Sub constelații noi, socialiste, 
Coloana gărzii tinere tot crește
Și cine-ar îndrăzni să-i stea în drum!

CONCERTED
IPRIETE

Tradiționala sărbătoare a 
prieteniei romi.no-sovieti.ee cu. 
prinde întotdeauna în progra
mul ei manifestări muzicale în 
care publicul nostru are prile
jul să cunoască inmănunchia- 
te creații ale compozitorilor 
romini Si sovietici.

Primul din concertele marii 
prietenii a fost cel al Orches
trei simfonice Radio, condusă 
de tinărul și dinamicul dirijor 
losif Conta. In program, ală
turi de Toccata de Bach (în 
orchestrația virtuoză a lui 
Leopold Stokovski) și de triplul 
concert de Beethoven (în care 
au apărut ca soliști Ștefan și 
Valentin Gheorghiu și Radu 
Aldulescu), figurau măreața 
cantată „Alexandr Nevski" de

7
lui 1979 Maiakovski 
a făcut o hiperbolă, 
ca să zic așa, el voia 
să introducă maxima 
exigență comunistă în 
viața de toate zilele 
din vremea sa, voia 
ca oamenii muncii să 
pășească în noua lu
me complect purifi
cați și de aceea era 
atît de aspru și necru
țător. Dînd titlul 
„Ploșnița** el a tras 
un semnal de alarmă, 
avertizîndu-i pe toți 
oamenii cinstiți de 
primejdia coruperii 
de către rămășițele 
claselor doborîte de 
la putere, afirmîn- 
du-și deschis și pa
sionat ura față de tot 
ce era putred, înve
chit, rămășiță a tre
cutului blestemat 
burghezo-moșieresc și 
dragostea aprinsă 
pentru tînăra societa
te sovietică, dorința 
de a ajuta cu puteri
le lui, „chemat de re
voluție, mobilizat de 
ea**, ca „asanator și 
sacagiu** la dezvolta
rea și progresul ei. 
Se înțelege că mînia 
lui nobilă a dat naș
tere vehemenței atît 
de necesare 
artistului 
militant.

De aceea mă bucu
ră că Teatrul de Stat 
din Timișoara a in
terpretat „Ploșnița** 
într-un autentic stil 
maiakovskian. Tre
buia o manieră de 
circ și un ritm de

■

operei 
comunist,

circ pentru a demas
ca echilibristica pe 
care voiai s-o faci tu, 
Prisîpkin^ zis Pierre 
Scripkin, pe arena 
socială. încercind să 
te rupi de poporsă 
te aristocratizezi. să 
te cațeri unde ți se 
părea ție că e ..sus^ 
dar unde era de fapt 

descompunerea vechii 
lumi burgheze și pac
tizarea cu dușma
nul de clasă. ~ 
buia o cortină 
ticită și un 
asurzitor de 
mani pentru a demas
ca zdrențele bălțate 
ale stihiei mic-bur- 
gheze care încearcă 
să fluture ademenitor 
și obsedant și să îm
bie asurzitor pentru 
a corupe, fie pe cei 
naivi, fie pe cei 
ce-și reneagă idea
lurile comuniste. 
Trebuia ca nuntașii 
familiei Renaissance 
să arate ca niște sta
ne de piatră pentru 
a se sugera că sînt de 
fapt niște cadavre vii. 
niște hoituri ale tre
cutului capitalist care 
încearcă să infecteze 
atmosfera prezentului 
socialist.

Degeaba te plingi 
de tratamentul pe 
care ți Ta aplicat 
Maiakovski. îl meriți 
cu vîrf și îndesat pînă 
ce ai să pieri, pînă 
ce n-o să rămmă nici 
urma ta.

Tra
pe- 
cor 

nep- d

d

d
<•

B. DUMITRESCU

Serghei Prokofiev și „Joci 
romlneșii" de Paul Constan 
nescu,

losif Conta este într-un pi 
greș continuu, lărgindu-și r, 
contenit repertoriul și stăpîni 
un număr cresclnd de partitu 
Dirijorul dtitor opere-concert 
dominat cu siguranță ansa 
blul interpretativ dezvălui 
în special măreția cantatei . 
temeiată pe muzica filmului 
același nume. Tablourile ,,Ru. 
sub jugul mongolilor'’, „Cat 
lerii teutoni la Pskov", „Bă. 
lia de pe lacul de gheață" 
avut tensiunea cerută, deși n 
tivele alămurilor ar fi putut 
mai reliefate. „Clntecul desj 
Atexandr Nevski". cînte 
„La arme oameni ruși" și „ 
trarea lui Nevski victorios 
Pskov" au răsunat cu pute 
luminoase. O deosebită reali, 
re a avut în partea intituli 
„Clmpia morții” mezzo-soprc 
Elena Cernei. Arta acestei 
marcabile cintărețe, dispuni 
de o voce de toată frumuseț 
s-a dezvoltat tntr-un chip 
cepțional, atît pe plan vo 
cit și scenic. Toată căldura 
profunda simțire a clnteci 
logodnicii a trăit dator 
măiestriei Elenei Cernei; par 
aceasta a cantatei s-a buca 
de altfel și de o remarcai 
realizare de ansamblu, a f 
poate momentul de vîrf al 
terpretării cantatei.

Un alt concert reușit des 
șurat sub semnul prietei 
romino-sovietice a fost cel fti, 
seara de miercuri cînd. ' 
Dalles, s-a putut asculta r 
zică de cameră 'omînească 
sovietică Sonata de violon 
și pian, în do major, de F 
kofiev, lucrare scrisă în 19 
a fost tălmăcită cu gust 
Vladimir Orlov si Marieta i 
mian, iar o serie de liduri . 
Ceaicovskl, Rahmaninoa, Gl. 
Rimski-Korsakov. Mihail Jc 
au răsunat prin glasul cald 
Corneliei Gavrilescu

!n l.nchaiorea concerti 
cvartetul Theodorescu a in, 
p-etat cvartetul de coarde 
do major. închinat păcii 
prieteniei între popoare, de 
Dumitrescu. Formația cond. 
de remarcabiluj concert-md 
tru al Filarmonicii reuși- 
întotdeauna să lumineze d 
sebit coloritul acestei rem 
cabile lucrări romlneșii. 
sperăm că bunul exemplu 
dg Filarmonica „George En 
cu" cu prima audiție a Sink 
niei a XI-a de Șostakovici 
fi urmat și că vom putea 
culta o serie de lucrări soi 
tice inedite In aceste conct 
ale prieteniei.

FR. SCHAP1RAi. ■»•■

sovieti.ee


Cum s-an desfășurat 
primele lecții 
din noul an de învățămînt politic

In aceste zile, în orașele patriei noastre au început să se des
chidă cercurile de învățămînt politic ale organizației U.T.M. 
Deschiderea festivă a anului de învățămînt politic de organi
zație a prilejuit tinerilor manifestarea dragostei și dorinței lor 
aprinse de a-și insuși cît mai multe cunoștințe politice, de a cu
noaște politica partidului și a lupta cu fermitate pentru aplica
rea ei în viată. , . , . .

Redacția noastră a întreprins un raid prin cîteva întreprinderi 
din Capitală pentru a vedea pregătirile pe care organizațiile 
U.T.M. le-au făcut in vederea acestui însemnat eveniment din 
viața organizației noastre, precum și modul în care s-au desfă
șurat primele lecții.

O temeinică muncă 
politică eu flecare 

cursant

12
seral, iar 102 

frecventa cinci

pe întregul an 
bibliografic ne- 
cu aceasta, co- 
desfășurat și o 
politică de ex-

La uzinele „Republica" s-au 
deschis toate cele 17 cercuri ale 
învățămintului politic de organi
zație. Organizat pe schimburi, în
vătămîntul politic din acest an 
prezintă garanția unei desfășu
rări cu mult mai bune decît în 
anul trecut Comitetul U.T.M. în
drumat de comitetul de partid, a 
făcut o judicioasă recrutare a 
cursanților. In fiecare organizație 
de secție U.T.M, s-au creat co
misii speciale, ce au discutat cu 
fiecare utemist în parte. 272 ti
neri au fost încadrați în 
cercuri la curs 
utemiști vor 
cercuri „Să ne cunoaștem patria". 
Totodată, 60 de utemiști, dintre 
cei mai buni, urmează formele de 
învătămînt ale organizației de 
partid.

Comitetul U.T.M. s-a îngrijit și 
de o serie de alte probleme orga
nizatorice. Au fost stabilite și a- 
menajate sălile de curs, s-au fă
cut abonamente 
pentru materialul 
cesar etc. Paralel 
mitetul U.T.M. a 
intensă activitate 
plicare a importanței învățămîn- 
tului pentru fiecare utemist. In 
această acțiune au fost folosiți 
agitatorii șj propagandiștii care 
au discutat îndeosebi cu cei care 
în anul trecut nu au avut o frec
ventă regulată, s-au scris articole 
la gazetele de perete, s-au ținut 
conferințe la stația de radioam
plificare, au fost afișate diverse 
lozinci mobilizatoare etc.

La 9 octombrie a avut loc des
chiderea anului de învățăm’nt 
politic. Peste 300 de tineri și ute
miști au participat la predarea 
primei lecții. Munca politică des
fășurată de comitetul U.T.M. al 
uzinelor „Republica", a cărui se
cretar este tovarășul Ian Barbu, 
continuă și în aceste zile, cu 
aceeași intensitate atît pentru ca 
frecventa să fie de sută la sută 
la următoarele lecțij și seminarii, 
cîț și pentru a-i obișnui pe 
cursenți să studieze temeinic 
încă de la prima lecție.

Tofi tinerii din fabrică— 
la învățămîntul politic
După cum e și firesc, primul lu

cru pe care l-au făcut propagan
diștii cursurilor de învățămint po
litic U.T.M. de la Fabrica de mase 

Pasiune înflăcărată

plastice București a fost prezența 
cursanților. După ce au fost stri
gați toți cei înscriși pe listele în
tocmite de comitetul U.T.M. pro
pagandistul a pus și obișnuita în
trebare :

— Mai e cineva nestrigot ?
Nu a răspuns nimeni. Toți ti

nerii fuseseră înscriși în învăfă- 
mintul politic.

Faptul acesta, mărunt în apa
rență, dovedește însă preocuparea 
comitetului U.T.M. pentru deschi
derea în bune condițiuni a invăță- 
mintului politic de organizație. 
Măsurile luate in acest sens au fă
cut ca la 15 octombrie, data pri
mei lecții, prezența utemiștilor să 
fie bună. Ei au venit pregătiți cu 
caiete și creioane. Unii chiar citi
seră cite ceva in legătură cu tema 
lecției, ceea ce însemna că aceasta 
fusese anunțată din timp.

La cercul „Cursul seral", condus 
de propagandistul utemist Karel 
Volcovici, operator la mase plasti
ce, prima lecție a decurs în condi
ții bune. Propagandistul, bine pre
gătit, a făcut o expunere intere
santă care a atras atenția tuturor 
cursanților. Acest lucru s-a văzut 
atît din notițele pe care fiecare 
cursant și le lua cît și din întrebă
rile pe care ei le-au pus propa
gandistului și care dovedeau inte
resul lor deosebit pentru această 
lecție. Tovarășul Volcovici a răs
puns lămurind pe larg fiecare din 
problemele ridicate.

Bine pregătiți s-au prezentat la 
prima lecție și propagandiștii Car
men Funt și Anton Manea care au 
mers cu regularitate la instruirile 
făcute de cabinetul de partid. Per
severența lor în însușirea te.meini- 
că a materialului precum și mo
dul în care au predat prima lec
ție constituie o garanție a bunei 
desfășurări a învățămintului poli
tie. din acest an la fabrica de mase 
plastice „București".

Comitetul U.T.M., al cărui secre
tar este tovarășul Ion Radu, a 
chemat chiar a doua zi pe cei 
cîțiva utemiști ce au lipsit nemo
tivat. E. Trandafir, Maria Der- 
vinschi și Victoria Popescu au 
fost aspru criticate pentru neserio
zitatea manifestată față de ridica
rea propriului lor nivel politic, 
comitetul U.T.M.
vadă cit de importantă este meni
rea unui cerc de învățămînt poli
tic de organizație.

făcîndu-le să

Mai mulfă răspundere 
în pregătirea lecțiilor
La sectorul 5 de la Fabrica de 

confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 

prima lecție de învățămînt poli
tic U.T.M. din anul acesta, a în
ceput cu toți cursanții prezenți.

Tinerii utemiști și neuțemiști 
înscriși la acest cerc au privit cu 
seriozitate participarea lor la for
mele de învătămînt politic. Dar 
dacă ej aii înțeles că este necesar 
să învețe, să-și îmbogățească cu
noștințele politice, nu același lu
cru se poate spune despre tovară
șul propagandist Frunză Eugen 
care a predat lecția.

Avînd de vorbit despre ■„Unita
tea și puritatea rândurilor parti
dului" — prima lecție din pro
gram — propagandistul nu și-a 
alcătuit dinainte un plan bine 
gîndit, nu s-a pregătit temeinic. 
Lecția a constat din cîteva cuvin
te, din cîteva generalități. Despre 
caracteristicile partidului comu
nist, despre lupta dusă de partid 
împotriva dușmanilor săi, el a 
vorbit superficial și insuficient de 
documentat. O temă atît de im
portantă ca aceasta, atît de ac
tuală. trebuia pregătită cu mai 
multă răspundere și competență. 
Trebuiau date exemple legate 
chiar de fabrica de confecții, tre
buiau explicate lucrurile pe larg, 
argumentate, pentru ca să fie în
țelese de fiecare tînăr, să convin
gă. In felul în care a fost preda
tă, prima lecție nu și-a atins 
scopul. Tinerii n-au putut învăța 
mare lucru. Și nu este unicul caz 
de acest fel. Cu 
o zi înainte, la 
primele cercuri 
care s-au des
chis în cadrul 
altor organizații 
din fabrică, lec
ția s-a terminat 
în 20 de minu
te, rezumîndu-se 
de asemenea la 
cîteva generali
tăți.

Pentru asigu
rarea desfășură
rii anului de în
vătămînt în bu
ne condițiuni, 
au fost recru
tați în general 
propagandiști 

cu o pregătire 
corespunzătoare. 
Dar ei au da
toria să se pre
gătească temei
nic pentru fie
care lecție și de 
fiecare dată, 
pentru păstra
rea purității i- 
deologice a fie
cărei lecții pre
date, să le asi
gure acestora o 
formă intere
santă, vie, care 
să atragă tine
rii cursanți.

Gh. Angelescu
M. Verdeș

Primirea la Consiliul de Miniștri Nu există nici un motiv întemeiat care să 
a delegației Ministerului Sănătății 

și a Crucii Roșii
Vineri după amiază, tovarășul 

Petre Borilă, .vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit 
la Consiliul de Miniștri pe mem
brii delegației Ministerului Sănă
tății și a Crucii Roșii a R.P. Chi
neze, în frunte cu Li Te-ciuan, 
ministrul Sănătății și președinta 
Crucii Roșii a R.P. Chineze, care 
ne vizitează țara.

Oaspeții chinezi au fost însoțiți

Lucrările Conferinței mondiale 
a muncitorilor agricoli și forestieri

Vineri, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Capitală au con
tinuat lucrările Conferinței mon
diale a muncitorilor agricoli și 
forestieri.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de N. Prasada Rao, se
cretar general al Asociației țăra
nilor din întreaga Indie.

In aplauzele celor prezenți s-a

Spartachiada internațională de iarnă 
a Armatelor frățești ya l.,_ L L

Cu prilejul unei ședințe a 
mitetului sportiv al Armatelor 
țările socialiste (S.K.D.A.) s-a

Co- 
din 

___ , sta
bilit ca prima ediție a SpartacMa- 
dei internaționale de iarnă a Ar- 
matelor Frățești să aibă loc între 
20 și 28 februarie 1959 în R.P. 
Romînă. Jocurile de iarnă ale ce
lor mai huni sportivi militari se 
vor desfășura în stațiunea de spor
turi de la Poiana Stalin și la 
București.

In programul jocurilor sînt in
cluse 8 probe: 20 km schi cu tra
gere la țintă, schi fond, ștafeta

în drum spre casă, Casa copilului din Capitală 
Foto: V. CH1RCEV

a R. P. Chineze
de Ke Bo-nian, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Chineze la București.

La primire au asistat dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale și dr. 
Octavian Belea, președintele C.C. 
al Crucii Roșii al R.P. Romîne.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

urcat la tribună Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M., care a 
transmis conferinței salutul Fede
rației Sindicale Mondiale.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de Serghei Egurazdov, 
președintele C.C. al Sindicatului 
muncitorilor și funcționarilor din 
agricultura U.R.S.S.

Lucrările conferinței continuă.

avea loc in R.P. Romînă
4x10 km, combinata nordică, 
combinata alpină, sărituri de la 
trambulină, patrula militară (25 
km) și hochei pe gheață. întreceri
le de schi vor avea loc pe pîrtiile 
de la Poiana Stalin, iar cele din 
cadrul turneului de hochei pe 
gheață la București.

Posturile utemiste de control 
să aibă un rol activ in acțiunea patriotică 

de economisire a metalelor

rebutat
12 pis-
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lupta pentru economisirea metalu
lui. •

Secretarul comitetului U. T. M. 
spune că s-au ținut ședințe, că li 
s-a arătat tinerilor importanța gos
podăririi atente a metalului pen
tru dezvoltarea economiei națio
nale. S-a vorbit dar nu s-a urmă
rit concret contribuția tinerilor în 
procesul de producție, spiritul lor 
gospodăresc, adică tocmai lucrul 
cel mai important. Așa se face că 
Radu Teodor de la linia pistoane 
operația eboș-exterior a 
numai într-o singură zi 
toane.

Responsabilul postului utemist 
de control din acest sector, tov. 
Ioan Savin, spune că postul ute
mist are un plan de muncă și că 
activează. Cum arată acest plan ? 
Iată pe o bucățică de hârtie sînt 
scrise 3—-4 obiective generale de 
genul acestora: „munca tinerilor în 
producție", „planul de producție" 
și altele. După cum se vede obiec
tivele sînt mult prea generale, 
nu se pune accent pe acele proble
me ale muncii tineretului în pro
ducție care se cer de îndată a fi 
rezolvate, care împiedică îndepli
nirea planului de producție. Pos
tului utemist de control i se cere 
o activitate concentrată pe obiec
tive concrete* care să ducă la re
zolvarea acelor probleme nerezol
vate care la rîndul lor împiedică 
îndeplinirea planului. De pildă 
postul utemist de aici, în loc să-și 
concentreze atenția asupra proble
mei rebuturilor — foarte acută

împiedice stabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Romînă și R. F. Germană 

— Declarația agenției romîne de presă „Agerprei" —
Agenția romînă de presă „Ager- 

pres“ este autorizată să comunice 
următoarele :

In ultimul timp membri ai gu
vernului R.F.G. au făcut diverse 
declarații în fața reprezentanților 
presei cu privire la problema sta
bilirii de relații diplomatice între 
R.F.G. și țările de democrație 
populară din Europa. Această 
problemă, dezbătută nu odată în 
Bundestag-ul de la Bonn, preocu
pă de mult timp cercuri largi ale 
opiniei publice vestgermane, care 
înțeleg tot mai clar că situația 
anormală a raporturilor dintre 
R.F.G. și democrațiile populare 
constituie o piedică în calea con
solidării păcii și securității în 
Europa.

Dorind să contribuie la crearea 
unui climat favorabil păcii în 
Europa, guvernul R.P.R. a luat, 
încă cu ani în urmă, o atitudine 
pozitivă în privința stabilirii de 
relații diplomatice cu R.F.G. De 
altfel, în ultimii ani, între R.P.R. 
și R.F.G. s-au dezvoltat legaturi 
și schimburi în diverse sectoare 
de activitate — comerciale, cul
turale, științifice etc. Aceste 
schimburi, pentru care există 
mari posibilități încă nefolosite, 
corespund în egală măsură inte
reselor ambelor țări.

Cercurj importante industriale, 
comerciale, financiare din R.F.G.

și-au manifestat interesul 'pentru 
dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor cu Romînia, care poate oferi 
importante debușee pentru produ
sele industriei 'vestgermane, li- 
vrînd în schimb produse de care 
are nevoie economia R.F.Q. Par
lamentari, oameni de știință, oa
meni de afaceri, ziariști vestger- 
mani au arătat prin conferințe, 
articole de presă etc., dorința lor 
de a sprijini intensificarea ace
stor legături, cerînd în acest scop 
stabilirea de relații diplomatice 
intre cele două țări. Personalități 
reprezentând diverse tendințe din 
Germania occidentală după ce au 
vizitat Romînia, au făcut cunos
cute opiniei publice vestgermane 
Drogresele și realizările poporului 
nostru, desmințind denaturările și 
afirmațiile calomnioase difuzate 
de către adversarii normalizării 
relațiilor între Romînia și R.F.G.

Cu toate că stabilirea relațiilor 
diplomatice ar servi în mod in
discutabil deopotrivă ambelor 
țări, guvernul R.F.G., maniîestîn- 
du-și deschis ostilitatea față de 
R.P.R., își menține vechea poziție 
negativă în această problemă și 
se situiază pe o poziție de ame
stec fățiș în politica externă a 
țări, noastre depășind, în această 
privință, pe ceilalți parteneri ai 
săi din N.A.T.O., care după cum 
se știe, întrețin de mult timp re
lații diplomatice cu R.P.R.

aici — exprimînd-o printr-un 
obiectiv al planului său de muncă, 
a stabilit ca obiectiv „îndeplinirea 
planului*' în general, atît de „în 
general" încît n-a mai știut și în 
orice caz n-a mai făcut nimic. Așa 
se explică și faptul că în fața sec
torului II prelucrări mecanice se 
află o mare și impresionantă gră
madă de zeci de piese rebu- 
tate : cilindri și pistoane pentru 
diverse tipuri de tractoare, diferite 
piese de schimb pentru mașini și 
utilaj agricol. Așa se face că Ursu 
Constantin cu vreo lună în urmă 
a executat sub cotă 47 de pistoane, 
că Emil Simionel de la îinia di
verse, pe lingă că absentează de 
la lucru, distruge din neatenție 
plăcuțele din oțel special de la cu
țite.

Desigur că acestea și multe al
tele sînt cunoscute de postul ute- 
mist de control de aici. Faptul 
însă că sectorul continuă de luni 
de zile să nu se încadreze în coefi
cientul de rebnturi admis, depă- 
șindu-1 cu mult, arată că postul 
utemist de control de aici este de
parte de a-și face așa cum trebuie 
datoria de a se ocupa concret, activ 
de problemele la ordinea zilei.

Membrii postului utemist de 
control se întîlnesc rar pentru 
a discuta despre sarcinile lor. Și 
pentru că se întîlnesc rar uită cu 
lunile să-și facă datoria. Iată dar 
ce se întîmplă atunci cînd comite
tele U.T.M. tolerează lipsa de acti
vitate a posturilor utemiste de con
trol, nu le îndrumă și nu le spriji-

nă activitatea. Din cauza aceasta, 
multe probleme principale din ac
tivitatea tinerilor au fost neglijate 
cu totul. Iată de pildă calificarea 
tinerilor muncitori de la sectorul 
II prelucrări mecanice care lasă 
foarte mult de dorit. Postul ute- 
mist de control „nu vede" deo
camdată situația de fapt. Acestui 
lucru postul utemist de control va 
trebui să-i acorde o mare grijă de 
oarece slaba calificare a tinerilor 
e sursa principală a rebuturilor. 
Desigur, postul de control trebuie 
să cerceteze și să se ocupe și de 
alte cauze care duc la rebutarea 
pieselor.

Comitetul U.T.M. de la I. M. S. 
Roman va trebui să ia neîntîrziat 
toate măsurile pentru a ridica ac
tivitatea postului utemist de con
trol codaș la nivelul celui frun
taș. Există de altfel o formă sim
plă și cu atît mai eficientă pentru 
îndreptarea lucrurilor : schimbul 
de experiență. Cele două posturi 
utemiste de control sînt doar la 
doi pași depărtare.

Comitetul organizației U.T.M. va 
trebui să cultive Ia întregul tine
ret de la I.M.S. Roman spiritul de 
răspundere față de gospodărirea 
materiilor prime și auxiliare, an- 
trenîndu-i în marea acțiune pa
triotică de economisire a metalu
lui ce se desfășoară în țara noa
stră. Iar posturile utemiste de con
trol pot și trebuie să-și aducă din 
plin aportul la aceasta.

Guvernul romîn nu poate ad
mite ca stabilirea relațiilor diplo
matice între R.P.R. și R.F.G. să 
fie condiționată de modificarea 
relațiilor țării noastre cu alte 
state.

Poporul romîn apreciază calită
țile și realizările pașnice ale po
porului german. Cea mai bună 
dovadă o dau relațiile de stripsă 
colaborare și prietenie care se 
dezvoltă an de an între R.P.R. și 
R.D.G. Aceste relații, care cores
pund atît intereselor poporului 
romîn cît și intereselor poporului 
german, displac anumitor cercuri 
din Germania occidentală. Guver
nul și poporul romîn nu înțeleg 
însă ca stabilirea de relații diplo
matice cu R.F.G. și cu oricare 
altă tară să dăuneze legăturilor 
pe care una din părți le are cu 
alte state, ci dimpotrivă socotesc 
că aceasta trebuie să ducă în mod 
normal la îmbunătățirea relațiilor 
internaționale.

Este evident că existența în 
Germania occidentală a acelor 
cercuri deosehit de influente care, 
în strînsă colaborare cu cercurile 
imperialiste americane, activează 
pentru menținerea unei situații 
încordate în Europa, determină 
guvernul vestgerman să respingă 
normalizarea relațiilor R.F.G. cu 
țările de democrație populară.

Realizând profituri uriașe din 
promovarea politicii agresive a- 
mericane în Europa, aceste cercuri 
caută prin toate mijloacele să 
sporească contribuția R.F.G. la 
războiul rece, să găsească pre
texte pentru înarmarea atomică 
a Bundeswehr-ului și pentru 
transformarea R.F.G. în bază a- 
tomică a N.A.Ț.O., străduindu-se 
să propage în rîndurile poporului 
german sentimente revanșarde și 
pofte de cuceriri și aventuri răz
boinice. De asemenea, au fost 
create în Germania occidentală 
organizații speciale care, benefi
ciind de sprijinul autorităților, își 
îndeplinesc nestingherite sarcina 
exclusivă de a face propagandă 
dușmănoasă împotriva țărilor so
cialiste.

Această activitate, desfășurată 
în vederea pregătirii participării 
Germaniei occidentale la un nou 
război de agresiune, provoacă în
grijorarea legitimă < a celorlalte 
popoare europene și totodată a- 
duce prejudicii serioase interese
lor poporului german, deoarece 
împiedică realizarea dorinței ace
stuia de a-și vedea patria reunifi- 
cată într-un stat democratic și 
pașnic.

In actuala situație internațio
nală încordată, normalizarea re
lațiilor dintre R.P.R. și R.F.G. ar 
însemna o reală contribuție la 
crearea unej atmosfere de destin
dere în Europa.

Poziția guvernului romîn în a- 
ceastă problemă este clară, El 
continuă să promoveze realizarea 
schimburilor romîno-vestgermane 
în toate domeniile și privește fa
vorabil stabilirea relațiilor diplo
matice între R.P.R. și R.F.G., si
tuație care ar creia condiții mai 
favorabile pentru dezvoltarea 
multilaterală și adîncirea legătu
rilor romîno-vestgermane.

In prezent nu există nici un 
motiv întemeiat care să împiedice 
stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări. Rezolvarea 
pozitivă a acestei probleme depin
de exclusiv de guvernul federal.

și indiferență
{Urmare din pag. l-a) 

blazați, îmbătrâniți înainte de vreme. Ati
tudinea, rutina lor față de ceea ce este 
nou în viață, scepticismul lor în ce pri
vește lupta cu greutățile, fac din ei func
ționari nepăsători, de care nu avem deloc 
nevoie. Experiența arată că examenele la 
limita — cu 5 sau 6 nu oferă sufi
ciente garanții în ce privește pregătirea 
viitoare și îndeplinirea la nivel corespun
zător a sarcinilor de producție.

Cauza acestei nepăsări trebuie căutată la 
unii în nivelul lor politic scăzut, într-o 
conștiință scăzută, în concepțiile tnic-bur- 
gheze care le-au fost transmise într-un fel 
sau altul, și care n-au fost suficient com
bătute, în faptul că pășind în facultate 
n-au plecat de la necesitatea atingerii 
unui scop înalt de viață care să slujească 
interesele societății, ale poporului. Marele 
pedagog rus K. D. Ușinskț spunea : „Cel 
care, depunind o muncă oarecare, nu este 
pasionat câtuși de puțin de munca în sine 
ci numai de calculele pentru care a între
prins-o, nu realizează nimic mai de sea
mă". Combătând cu hotărâre indiferența 
față de învățătură sau dorința de parve
nire a unor tineri cu ajutorul unui titlu, 
el previne că trebuie să ne ferim ca de 
o otravă, ca de foc, de acei care văd în 
învățătură doar „un bilet de intrare în 
viața socială, care trebuie aruncat sau 
uitat în buzunar după ce portarul ți-a dat 
drumul în sală, unde cu aceeași încredere 
în sine privește cel cu bilet și cel care 
a intrat fără bilet, cu un bilet fals sau 
eu unul luat de la altcineva".

★
Dacă analizăm cît de cît atent activita

tea acelor studenți de la I.S.E. „V. I. Le
nin" București, care manifestă într-o mă
gură mai mare sau mai mică indiferență 
în muncă, care trec de la o zi la alta 
fără să se întrebe ce-au făcut ieri, ce vor 
face miîne, ce-au realizat, ajungem la 
concluzia că o mare răspundere revine 
colectivului în care trăiesc acești studenți, 
organizației U.T.M. și asociației studenți
lor.

Este în afară de orice îndoială că stu
denta Vintilă Viorica din anul III, Facul
tatea de planificare a fost văzută de către 
prietene sau colegi citind cărți decadente, 
bolnăvicioase. Dar ce atitudine au luat ei ? 
Paul Agache, student în anul I, Facultatea 
de comerț, a jucat poker într-un anumit 
colectiv. A fost văzut de colegi. Dar cum 

au combătut ei acest lucru ? Lipsa unei 
atitudini ferme împotriva trîndavelii, a 
irosirii timpului liber cu „distracții" dău
nătoare, a făcut ca acest student să rămînă 
restanțier la 3 materii. Tot așa e și Vjctor 
Nicolae. student în anul II, Facultatea de 
planificare, tot cu 3 restanțe In plus, aces
ta deși pătează cinstea de student prin ma
nifestări cosmopolite (are o pieptănătură 
ridicolă, caraghioasă, „ă la Cicero" și își 
sfidează colegii „neemancipați" — cum îi 
consideră el) n-a întîmpinat o opoziție cît 
de cît serioasă.

De ce toate acestea ?
Cauzele sînt multiple. Se pare că un 

rol important îl joacă colegialitatea rău 
înțeleasă. In numele unui anumit fel de 
„prietenii" sînt trecute cu vederea mani
festările de indiciplină și slaba pregătire 
profesională a unor studenți. în realitate 
nu există șj nu poate exista nici un fel 
de justificare pentru un student de tip nou 
care, în loc să scoată la iveală lipsurile, 
le trece sub tăcere spunîndu-și : „Aceasta 
nu mă privește", sau „aceasta nu e treaba 
noastră"... Colectivul studențesc răspunde 
de fiecare membru al său și nu este po
sibil ca tineri entuziaști, dacă doresc acest 
lucru, să nu reușească să transmită entu
ziasmul lor, celor cîțiva a căror viață 
merge la întîmplare și care au neapărată 
nevoie de un ajutor tovărășesc.

Mi-a fost dat să întîlnesc — și nu 
rareori — studenți excelențj pe care, după 
un timp, îi regăseam ca studenți slab pre
gătiți, muncind cu totul altfel. Pe aceștia 
succesele obținute îi amețeau, au muncit 
cu însuflețire pentru obținerea unor re
zultate bune și rezultatele în loc să-j sti
muleze în muncă, au dat naștere unei stări 
de spirit de automulțumire, de îngâmfare, 
chiar de lăudăroșenie. Cu acești studenți 
trebuie muncit cu răbdare, să-i ajutăm să 
înțeleagă că niciodată nu trebuie să se 
mulțumească cu ceea ce au obținut la un 
moment dat. Principalul — arăta V. I. 
Lenin — este a nu ne mulțumi cu pri
ceperea pe care am dobândit-o în urma 
experienței vechi, ci să pășim neapărat mai 
departe, să obținem neapărat mai mult, 
să trecem neapărat de la sarcini mai ușoare 
la altele mai erele. Fără aceasta nu este 
cu putință nici un progres în general, nu 
este cu putință nici progresul în construc
ția socialistă

Experiența arată că fără îndeplinirea 
acestei cerințe studenții vor bate pasul pe 

Ioc, vor rămîne în urmă și nu vor cores
punde sarcinilor actuale. Iar realizarea 
unei atmosfere în care fiecare student să 
lupte ca să se depășească pe sine însuși, 
și să-i ajute și pe ceilalți să facă la fel, 
este posibilă numai în condițiile unei cri
tici și autocritici curajoase. Acesta este cli
matul în care trebuie să se desfășoare în
treaga activitate a studenților.

în ultimul an munca organizației U.T.M 
de la I.S.E. „V. I. Lenin" a făcut un pas îna
inte și în această privință. Ea a combătui 
cu tărie, în diverse împrejurări, molima in
diferenței, acel calm filistin, străin spiritu
lui revoluționar al organizației noastre, a 
căutat formele de activitate care să an
treneze masa tineretului nostru și s-o în
flăcăreze în muncă. Conferințele din cadrul 
învățământului politic, filmele cu scop edu
cativ, unele excursii etc. au contribuit fără 
îndoială la avântul muncii de organizație, 
la Îndepărtarea — într-o oarecare măsură, 
a apatiei care stăpînea un grup însemnat 
de studenți. în anii trecuți. Desigur, pe 
acest drum mai sînt încă multe lucruri de 
făcut.

Un mijloc important al educării studen
ților în spiritul înaltei conștiințe, a] unei 
munci însuflețite, pasionate, închinate con
strucției socialiste, este studiul permanent, 
sistematic și tot mai aprofundat al marxism- 
leninismului. Pregătirea marxist-leninistă 
influențează stilul de muncă al fiecărui 
student și îi ajută pe tineri să vadă mai 
precis scopul final al muncii lor, le 
călăuzește pașii pe făgașul unei activități 
pline de elan și însuflețire. Iată de ce. 
sarcina noastră, a tuturor cadrelor didac
tice, îndrumate de organizația de partid și 
ajutate de organizația U.T.M., este aceea 
de a ne spori eforturile pentru întărirea 
educației marxiste a studenților.

însfîrșit, cadrele didactice pot contribui 
la lupta împotriva indiferenței, a nepăsării, 
și prin diferite alte mijloace. Conținutul 
combativ al cursurilor și seminariilor. ati
tudinea fermă, de demascare a ideologiei 
vrăjmașe, pasiunea în muncă — sînt tot 
atîtea exemple de urmat, la care studenții 
sînt foarte receptivi. în această direcție 
multe lucruri ar putea fi realizate dacă 
am încerca să cunoaștem mai bine pe stu
denți, sub toate aspectele, dacă ne-am 
apropia cu mai multă căldură de ei și 
i-am ajuta să înțeleagă mai profund me
nirea lor în societatea socialistă care se 
construiește în țara noastră.

Tineretul regiunii Constanța îndeplinește 
cu însuflețire noile sarcini încredințate 

de partid

IN CURIND
ne ecranele Capitalei 

NOUL FILM ARTISTIC 
ROMÎNESC

(Urmare din pag. l-a) 

hotărârea biroului regional de partid în 
care se spune printre altele: „Luînd în 
discuție felul cum au desfășurat lucră
rile dincampania de toamnă, în scopul 
participării mai active a utemiștilor, ti
neretului, pionierilor și școlarilor în 
realizarea la timp a lucrărilor din cam
panie, biroul regional de partid hotă
răște :

SA SE ÎNCREDINȚEZE COMITE
TULUI REGIONAL U.T.M. CONSTAN
ȚA ÎNDEPLINIREA URMĂTOARELOR 
SARCINI:

— Să răspundă de strînsul recoltei 
de porumb din G.A.S. și G.A.C., care 
să fie terminat la 1 noiembrie. Să se 
strîngă recolta de porumb de pe 5.500 
ha. pînă la data de 1 noiembrie 
prin muncă voluntară de către tineret.

— Să termine însămînțatul pînă la 
20 octombrie, cel mai tîrziu.

— Executarea lucrărilor pentru ogoa
rele de toamnă pe suprafața de 491.000
ii a.

— Să organizeze o acțiune largă pen
tru strîngerea unei cantități de 250 
vagoane de fier vechi, cantitate ce va fi 
trimisă la furnale pentru a se livra în

ANUNȚ
Academia R.P.R. face cu

noscut celor interesați că în 
cadrul Bazei de cercetări știin
țifice din Timișoara se scot 
Ia concurs în ziua de 18 oc
tombrie 1958, următoarele 
posturi:

— un post cercetător prin
cipal la Secția de mecanică 
aplicată generală;

— un post cercetător la sec
torul de pedologie.

Cererile pentru concurs pot 
fi depuse pină la data de 10 
octombrie a.c. la sediul Bazei 
(Timișoara. B-dul Mihai Vi

schimb sîrma necesară confecționării 
spalierelor pe 50.000 ha. de vie.

Comitetul regional U.T.M. a primit cu 
toată răspunderea aceste sarcini im
portante care dovedesc încrederea par. 
tidului în forțele tineretului și a trecut 
imediat Ia îndeplinirea lor.

Insămînțările în regiunea Constanța 
se apropie de sfîrșit. Utemiștii din gos
podăriile de stat și colective, brigăzile 
U.T.M. din S.M.T.-uri au primit sarci
na de a termina însămînțările pînă la 
20 octombrie, angajîndu-se să depună 
toate eforturile pentru aceasta. Acțiu
nea culesuluj porumbului a început să 
se desfășoare cu mult succes. Piuă 
acum au fost mobilizați la G.A.S. peste 
4000 de tineri care au recoltat 1000 de 
hectare porumb.

In curînd se vor deschide în 11 gos
podării de stat din regiunea Constanța 
tabere de muncă voluntară ale tinere
tului din G.A.S. pentru recoltarea a 
5500 ha. de porumb. Tinerii din regiu
nea Constanța mobilizați de organele
și organizațiile U.T.M. au pornit cu 
însuflețire la lupta 
pentru traducerea în 
viață a sarcinii de cin
ste încredințate 
partid.

«010 Of 00021

teazu nr. 24). Se anexează 
următoarele acte:

— autobiografie;
— copie legalizată de pe di

ploma de stat;
— memoriu de activitate 

(titluri și lucrări);
— certificat de caracteriza

re a activității eliberat de 
instituția unde este angajat 
candidatul.

Informații se pot primii la 
secretariatul Bazei (Timișoa
ra, B-dul Mihai Viteazu nr. 
24, telefon 19-87).
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Statele Unite continuă provocările 'DîllîL Cehoslovacă
A P. Chineze

Să înceteze imediat 
și necondiționat 

=:cipcrlcn(clc nucleare

In R. S. S. Ucraineană

PRIMUL FURNAL
AUTOMAT DIN LUME

Coresponden-NEW YORK 17.
tul Agerpres la O.N.U. transmite: 
Textul prescurtat al cuvîntării 
rostite de reprezentantul R.P.R., 
Silviu Brucan, în fața Comitetu
lui Politic al Adunării Generale 
la 16 octombrie 1958.

Inai-nte de a expune poziția de
legației romîne față de problema 
pe care o dezbatem, aș dori să 
mă refer pe scurt la o chestiune 
de principiu care se ridică în fața 
noastră. Este vorba de rolul Adu
nării Generale în problema dezar
mării, de dreptul și datoria acestei 
adunări de a lua poziție și hotă
rîri în cele mai acute și vitale 
aspecte ale dezarmării.

Două poziții diferite față de a- 
ceastă problemă s-au cristalizat 
în Comitet. Potrivit uncia din 
aceste poziții, Adunarea Generală 
are dreptul și datoria să se pro
nunțe asupra unor puncte și pro
iecte de rezoluții privind însăși 
substanța problemei dezarmării. 
Inutil să argumentăm că această 
poziție decurge logic din princi
piile și scopurile Cartei.

Există o poziție opusă, afirma
tă în comitet, care susține ca 
Adunarea Generală să nu se ocu
pe cu problemele dezarmării și 
că singurul lucru pe care Adu
narea este chemată să-l facă este 
să se limiteze la a dori succes 
celor două întîlniri de la Geneva. 
Această poziție a fost exprimată 
aici clar de dl. Lodge. „Noi cre
dem că Adunarea Generală trebuie 
să acționeze acum in mod con
structiv Șf să încurajeze discuțiile 
ce vor avea loc".

Avem în față, domnule preșe
dinte, o chestiune de principiu 
pentru Națiunile Unite. Aceasta 
este o încercare de a minimaliza 
roiul Adunării Generale în pro
blema dezarmării și de a o îm
piedica, declin:ndu-i responsabi
litatea, să ia poziție într-o pro
blemă care a fost considerată de 
toți vorbitori) cea mai importantă 
problemă a acestei sesiuni. 
O asemenea încercare nu poate fi 
privită cu indiferență de nici unul 
din membrii Națiunilor Unite. 
Negarea dreptului statelor mem
bre de a ridica în Adunarea Ge
nerală probleme de interes vital 
pentru pacea și securitatea inter
națională, împiedicarea ei de a 
lua hotărîri în asemenea proble
me, marchează o etapă extrem de 
critică in viața Națiunilor Unite.

Domnule președinte, trec acum 
la fondul problemelor dezarmării.

Elementul nou și important 
care face ca dezarmarea să se 
deosebească radical în zilele noa
stre de problemele dezarmării în 
orice altă perioadă istorică ante
rioară este uriașul progres în 
știința și tehnologia contempora
nă. Niciodată în istorie n-a exis
tat o asemenea situație, în care 
să existe mijloace de a amenința 
atît de grav întreaga civilizație. 
Această realitate pune în fața o- 
menirii o problemă majoră. Dacă, 
problema dezarmării reflecta o 

----- între părți 
rezultat al 

puteri distructive care 
în mîinile omului, a.

ciocnire de interese 
opuse, astăzi, ca 
uriașei 
există
apărut un nou element care lea
gă toate popoarele, și anume in
teresul vital comun al

țuirii, interesul vital de a salva 
civilizația umană.
in această ordine de idei, se

siunea actuală a Adunării Gene
rale este mai lnult ca oricînd în 
atenția întregii opinii publice 
mondiale. Ea așteaptă ca Națiunile 

treacă de la dezarmarea 
la dezarmarea în fapte.

Unite să 
in vorbe,
Delegația romînă a salutat de a- 
ceea perspectiva adoptării la a- 
ceasta sesiune a unei asemenea 
măsuri concrete. Este indiscutabil 
că această primă măsură este în
cetarea experiențelor nucleare. U- 
nanimitatea opiniei publice mon
diale în această chestiune este a- 
tît de evidentă și atît de des ex
primată îneît nimeni nu poate 
șă-și permită să se ridice deschis 
împotriva ei. Poziția față de înce
tarea experiențelor mucleare a 
devenit acum criteriul implacabil 
de judecată pentru opinia publică 
mondială in problema dezarmării

Cuvîntarea 
reprezentantului 

R. P. R. în Comitetul 
Politic al O.N.U.

A se opune încetării experiențe
lor nucleare înseamnă a se opune 
tendinței spre dezarmare.

S. Brucan a arătat că dacă nu 
se va pune capăt imediat experien
țelor cu arma nucleară, aceasta 
va complica simțitor rezolvarea 
problemei dezarmării, deoarece re
zultatul poate fi lărgirea cercului 
de state care produc arme atomi
ce și cu hidrogen.'

S-a citat aici Franța și Germa
nia occidentală — a spus S. Bru
can — și s-a arătat pericolul 
grav pe care îl implică po
sedarea de către militariștii și re
vanșarzii germani, care au dezlăn
țuit două războaie mondiale, a 
unor arme nucleare de distrugere 
în masă.

Ca stat european, care a fost în 
ambele războaie obiectul agresiu
nii germane, Rominia este în mod 
deosebit îndreptățită de a fi vigi
lentă față de o asemenea perspec
tivă îngrijorătoare pentru pacea 
Europei și a lumii. Dar cine poate 
spune în acest moment cite alte 
țări, care au capacitatea indus
trială, tehnică și științifică cores
punzătoare, vor urma ? Situația 
va fi atunci de o mie de ori mai 
primejdioasă, iar soluționarea ei 
de o mie de ori mai dificilă. Se 
poate aprecia deci că există șanse 
de a soluționa problema acum, 
atît timp cit există numai trei 
puteri atomice.

In ceea ce privește Uniunea So
vietică, ea are o poziție clară și 
categorică în favoarea încetării 
imediate și necondiționate a expe
riențelor nucleare. Delegația so
vietică a propus și în acest an un 
proiect de rezoluție care răspunde 
fără echivoc cerințelor întregii o- 
meniri.

După ce a vorbit de poziția ne
clară a S.U.A. în problema, dezar
mării, de faptul că ele condițio-

supravie- nează suspendarea experiențelor

nucleare, reprezentanul R.P.R. a 
spus : La fel ca delegatul S.U.A., 
delegatul Angliei, deși a declarat 
că Organizația Națiunilor U- 
nite poartă răspunderea princi
pală pentru dezarmare, ar prefera 
totuși ca Organizația " / 
Unite să fie descărcată de această 
răspundere în privința problemei 
discutate la întîlnirile de la Gene
va.

Domnilor, am auzit în decursul 
dezbaterilor mai multe scurte de
clarații făcute de către distinșii 
delegați ai S.U.A. și Angliei din
tre care unele au adus o impor
tantă limpezire a poziției lor pri
vind aspectele tehnice ale contro
lului. Ceea ce uimește pe toată 
lumea este o singură întrebare: 
Dacă aceste delegații sînt într-ade- 
văr așa de dornice de a vedea 
întîlnirile de la Geneva încununate 
de succes, de ce se tem ele ca 
Adunarea Generală să ia hotărîri 
în privința experiențelor nucleare? 
De ce ?

Delegația romînă sprijină cu tă
rie luarea unei asemenea hotărîri 
de către Adunarea Generală. DA- 

' TORIA MORALA ȘI POLITICĂ, 
RĂSPUNDEREA PENTRU SOAR
TA OMENIRII, CER CA COMI
TETUL POLITIC Șl ADUNAREA 
GENERALĂ SĂ SE PRONUNȚE 
FĂRĂ ECHIVOC PENTRU ÎNCE
TAREA IMEDIATA Șl NECONDI
ȚIONATĂ A EXPERIENȚELOR 
NUCLEARE.

Națiunilor

X STALINO 17 (Agerpres). —X 
ȘT/LSS transmite : La uzina „A 
KjhZovstal" din Jdanov (Ucraina) S 
58se construiește primul furnal^ 
«aufomaf din lume. Acest fur-w 
«n-a-/, cel mai mare din Uniunea^ 
^Sovietică va fi înzestrat cu un^ 
^sistem de automate și dispozi-^ 

de calculat care vor efec-îg, 
fâtua toate operațiile complexe,^ 
Sr/e la cîntărirea minereului șfg 
^încărcarea furnalului, pînă la^ 
Remiterea semnalului cu privire^ 
sla terminarea șarjei. A paratele 
gvor măsura concomitent 150 de% 
^mărimi, pe baza cărora dispo-ti& 
^zitivele de calculat vor efectucȘ 
fulgerător (6 impulsii pe 
^cundă) în fiecare minut calcu-fâ 

lele matematice în legătură cu § 
fâtoți indicii tehnologici de func-fâ 
fâționare a furnalului, iar apoi^Z 
Suor da dispoziții mecanismelor șt 
gjde comandă a procesului de to-% 
K pire.
jj Rolul maistrului se va reiu-g 
^ata doar la reglarea fi urmări-S 
K|rea aparatelor. *

Sistemul de automatizare ag 
^furnalului a fost elaborat de}^ 
^oamenii de știință ucraineni în^ 
^colaborare cu inginerii și pro-% 
yțectanfii unei serii de uzine dinfc 
H Uniunea Sovietică.
g O parte din aparatele furna-'g 
fiului automat a și fost realizatăX 
«fi a fost supusă unor încercării 
șîțla furnale in funcțiune.
’.XXXXXXXXXXXX’XXXXXXXX

2 136 rotații în jurul 
pâmînfufui

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
TASS transmite : — - - 
neața zilei de 18 octombrie ora 5, 
cel de-al treilea satelit artificial 
al pămintului a înconjurat pămîn- 
tul de 2.136 ori. Racheta purtă
toare are un avans 
față de satelit.

Pină în dimi-

(Urmare din pag. l-a) 
lui Yuan erau prea multe le
pădături, prea mulți aventuri
eri utilitariști cu vechi state de 
serviciu, prea multă corupție, 
ca să mai fie loc și pentru el. 
De aceea s-a hotărît să-și facă 
rost de un spate puternic și să 
se dea pentru o vreme la fund. 
Timp de zece ani, între 1912 și 
1922 Cian a stat în Șanhai. 
Biografii devin din nou pudici 
și trec cu candoare peste acești 
ani pentru că sînt cei mai mur
dari din toată cariera pătată a 
lui Cian. Poposit la Șanhai, pe 
atunci plin de lot soiul de es
croci și lepădături, capitaliste, 
lipsitul de caracter Cian ajunge 
repede în conducerea cunoscu
tei „Bande verzi" ce teroriza 
marele oraș. Așa începe cariera 
de gangster autentic, a aceluia 
ce avea să devină ceva mai tir- 
ziu gangster politic. „Banda ver
de" se ocupa cu ucideri, răpiri, 
transporturi clandestine de 
arme, trafic de opium și de 
carne vie. Nimic ce poate al
cătui gloria lui Jack Spintecă
torul n-a rămas nefăcut de Cian 
și de banda lui. „Banda verde" 
și-a cîștigat repede o faimă 
tristă, iar conducătorii ei o pu
ternică influență în rîndul oa
menilor de afaceri, a bancheri
lor, industriașilor și armatori
lor. Avmd acum un spate pu
ternic, călit în ticăloșii, Cian 
își aștepta momentul. Și acesta 
a venit. Cind în 1922 se înfiin
țează republica de la Canton, 
Cian aleargă repede acolo. A- 
lungă prima soție, ca pe un 
cîine de pripas, se căsătorește 
cu fiica puternicului bancher 
Soong, se cațără în anturajul 
lui Sun YM-sen și din nou aș
teaptă o ocazie potrivită. Cind 
Sun moare, Cian este impins la 
conducerea Gomindanuluî și a 
stalului chinez de puternica lui 
camarilă. Și din acest moment

........

Cian Kai-și își dă arama pe 
față și începe să conducă statul 
călăuzit de „principiile “ „Ban
dei verzi", la care se mai a- 
daugă servilismul față de capi
talismul internațional și marele 
capital birocratic chinez. Pri
mul lucru pe care-l face este 
înmormântarea principiilor re
voluționare ale lui Sun Yat-sen 
și călăuzirea Gomindanuluî pe 
un drum plin de trădări și sin
ge. în 1927 după ce cucerise 
Șanhaiul din mîinile clicii mili
tariste, Cian dezlănțuie represa
lii sîngeroase împotriva comu
niștilor și deschide astfel calea

4
4-4-4 4-4-

împotriva R.
PEKIN 17 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: La 17 octombrie 
două vase de război americane 
au pătruns în apele teritoriale aie 
Chinei în regiunea Pintan și Mat- 
sushan, provincia Fuțzian. Purtă
torul de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze a fost autorizat 
să dea cel de-al 34-lea avertis
ment serios împotriva provocări
lor militare americane,

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

In seara de 17 octombrie, Depar-

S.U.A. vor preda ciankaișiștilor 
rachete „Nike14 și proiectile 

nucleare

tamentul de Stat al S.U.A. a dat 
publicității un comunicat prin 
care anunță că, la invitația cian
kaișiștilor, secretarul de stat Dulles 
va face o vizită în Taivan 
itorul apropiat pentru 
conforme cu acordul de 
mutuală" dintre 
Cian Kai-și.

Agenția France 
că. după părerea 
americani, Dulles 
direct în Taivan de la Roma, unde 
urmează să participe duminică la 
un serviciu religios în memoria 
Papei Pius al Xll-lea.

„în vi- 
consultări 

apărare 
Washington și

Presse consideră 
unor observatori 
ar putea pleca

NEW YORK 17 (Agerpres). - 
Corespondentul din Taipe al a- 
genției Associated Press anunță că 
la 17 octombrie generalul L. 
Down, comandantul forjelor te
restre americane din Taivan, a co
municat că instalațiile americane 
pentru rachete de tipul „Nike", a- 
flate în prezent în Taivan în con
formitate cu programul de ajutor 
militar, vor fi predate ciankaișiști
lor. Vor fi predate in același timp

ciankaișiștilor și proiectilele 
cleare. Down a mai comunicat că 
ofițeri ciankaișiști 
prezent în școlile 
cane.

sint instruiți în 
militare ameri-

★
WASHINGTON

— Agenția Reuter anunță 
S.U.A. au trimis un nou transport 
de material de război în Taivan, 
care cuprinde tancuri grele și ra
chete de tip „Nike Hercules".

17 (Agerpres).
că

In legătură cu tratativele 
chino-americane de la Varșovia

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
PAP transmite : Se anunță că în
trevederea dintre Van Bin-nan, 
ambasadorul R P. Chineze în Po
lonia, și J. Beam, ambasadorul

laS.U.A., care urma să aibă loc 
23 octombrie ora 14, ora locală, 
a fost amînată din motive tehnice 
pentru ziua de 24 octombrie 
ora 14.

Colonialiștii englezi
intensifică represiunile în Cipru

NICOSIA 17 (Agerpres). — In 
seara zilei de 16 octombrie auto
ritățile engleze din Cipru au a- 
nunțat o serie de noi ..măsuri 
drastice" împotriva populației ci
priote. După cum transmite agen
ția Reuter, aceste măsuri prevăd 
stabilirea de ..regiuni periculoase" 
în Cipru. Orice persoană care va 
intra în aceste regiuni „riscă să-și

cadrul
Problema cipriotă provoacă 

serioase divergențe în 
N.A.T.O.

piardă viața". De asemenea auto
ritățile engleze vor avea dreptul 
să rechiziționeze terenuri, proprie
tăți, vapoare și chiar avioane care 
nu sînt proprietate engleză. A 
fost introdusă și cenzura poștei

Corespondentul din Nicosia al 
agenției Reuter relatează că auto
ritățile engleze au hotărît să ia 
aceste măsuri deoarece în ultimele 
două săptămîni s-a intensificat 
lupta patrioților ciprioți împotriva 
trupelor britanice.

★
PARIS 17 (Agerpres). — Vi

neri după amiază s-a întrunit la 
Paris Consiliul N.A.T.O. în legă
tură cu problema Ciprului. După 
cum se știe, joi a sosit la Paris și 
ministrul de Externe grec Averoff, 
care a avut întrevederi cu privire 
la Cipru cu secretarul general al 
N.A .T.O., Spaak, cu ministrul de 
Externe francez, Couve de Mur- 
ville, și cu diverși membri ai Con
siliului N.A.T.O.

Daca majoritatea vizitatorilor străini spun că Cehoslovacia 
seamănă cu un singur mare șantier, nu exagerează. Numai în 
ultimii zece am s-au construit în Cehoslovacia sute de mii de 
locuințe, sute de întreprinderi industriale, zeci de baraje, hidro
centrale și termocentrale, mii de construcții agricole, zeci de 
școli și spitale și multe altele, toate în valoare de 214 mi
liarde Kcs. In fotografie: șantierul celei mai mari hidrocentrale 
din Cehoslovacia, Slapy pe Vltava, care este deja terminată.

Un nou oraș pe harta (arii
în anul 1954, între 

orașele Ostrava și 
Cesky Tesin exista 
un loc viran, o mică 
comună cu puțini lo
cuitori 
spunea 
bark", 
ei, o 
uncie era doar noroi 
și ziduri vechi: „Șum- 
bark-Bludovice“. As
tăzi însă, pe aceste 
locuri s-a ridicat un 
oraș — orașul Havi- 
rov, numit astfel în 
cinstea minerilor din 
bazinul carbonifer 
Ostrava Karvina (ha- 
vir țn limba cehă în
seamnă miner), pen
tru care a și fost con
struit.

Tineretul cehoslo
vac a participat cu 
un deosebit entu
ziasm la construirea 
noului oraș. Ritmul 
de muncă a depășit 
orice așteptări. Dato
rită elanului cu care 
au muncit tinerii la 
ridicarea orașului Ha
virov, în anul 1957 
au locuit aici 27.000 
locuitori și nu numai 
17.000, așa cum fu-

căreia i se 
,jSedov-Șum- 

în vecinătatea 
altă așezare

sese prevăzut inițial. 
Prin mărimea sa, o- 
rașul Havirov a de
pășit Banska Bystri- 
ce, Nachod, Krome- 
riz și c.lte orașe. în 
?e privește mărimea, 
Havirov este al 30-lea 
oraș din Cehoslova
cia. Intr-un viitor 
apropiat Havirov va 
număra 75.000 lo
cuitori...

El se află în inima 
bazinului Ostrava- 
Karvina. Majoritatea 
locuitorilor sînt mi
neri. Aci au venit 
oameni — mai ales 
tineri — din toate 
colțurile țării. Pe 
străzi se aude vorbind 
limbile cehă, slovacă 
— în nenumărate 
dialecte. Toți aceștia 
sînt locuitorii noului 
oraș minier.

în noul oraș, zil
nic se dau reprezen
tații teatrale, concer
te, filme, iar pentru 
copii, în fiecare du
minică spectacole cu 
păpuși sau marione
te. Astăzi sint în Ha
virov sute de tele
spectatori, iar auto-

husele și-au alcătuit 
itinerariul astfel cu 
cetățenii noului oraș 
să poată merge 
și la Ostrava, pen
tru a vedea spec
tacole la teatre și ci
nematografe. In scurt 
timp, la Havirov se 
va construi o nouă 
casă de cultură, un 
teatru în aer liber, 
un stadion, un ștrand; 
toate acestea din fon
duri obștești.

Havirovul are și o 
școală elementară cu 
limba de predare 
polonă' pentru națio
nalitatea poloneză din 
oraș, 
oraș devine pe zi ce 
trece 
mai 
se dezvoltă neîncetat. 
Partea sa cea mai 
nouă se întinde spre 
Tesin. Case noi și.., 
locuitori noi. Mereu, 
mereu alții. In mai 
puțin de un an, Ha
virov va avea 
centru sanitar, 
magazine, restauran
te... Orașul crește vă- 
zînd cu ochii.

Viața noului

mai frumoasă, 
bogată. Orașul

u n 
noi

Prezențe rom în ești peste hotare
GOTTINGEN. — De curînd s-a 

deschis la muzeul orășenesc din 
Gottingen (R. F. Germană) o ex
poziție de artă populară romineas- 
că, organizată de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

locul unor victorii ale armatei 
populare, ale patrioților 
nezi.

Este cunoscută zdrobirea 
Cian Kai-și și fuga acestuia 
fața iureșului năvalnic al 
matei populare. Cian fură 
zaurul Chinei și se retrage în 
Taivan. Intre timp un singur a- 
mănunt intervenise în biogra
fia lui Cian și anume că din 
1941 el devine agent <al mono
polurilor americane. Consilierii 
hilleriști sînt înlocuiți de cei ai 
Pentagonului. Cu toate că Cian 
este socotit falit, cu toate că din 
punct de vedere politic el nu

PORTRETUL

avut loc la Venlo (Olanda), ex
poziție la care au participat 26 de 
țari, a fost prezentat și un pavi
lion romînesc cu păpuși îmbrăcate 
în costume naționale. Timp de 
zece zile, cît a fost deschis, pa
vilionul romînesc a 
26.000 de persoane, 
aprecieri favorabile 
noastră populară.

HELSINKI. — Recent s-a des
chis în orașul Oulu din Finlanda 
o expoziție de artă populară, ro- 
mînească organizată de, Asociația 
Finlanda-Romînia. In expoziție 
sînt prezentate covoare, broderii, 
piese de ceramică și de lemn, o- 
biecte de piele și costume națio
nale lucrate în diferite regiuni ale 
țării.

fost vizitat de 
care au făcut 
pentru arta★

PARIS. La Festivalul da filme 
documentare organizat la Paris de 
Federația popoarelor latine între 
6 și 8 octombrie a.c., filmul do
cumentar romînesc „Doina Oltului44 
a fost distins cu Marele Premiu 
de Onoare pentru meritele sale 
folclorice.

Succesul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Ziarul „Komsomolskaia Pravda“ 
clin 17 octombrie publică un arii- i 
col semnat de E. Surkov despre s 
bilanțul turneului Teatrului Na- ] 
țional „I. L. Caragiale41 în U.R.S.S. i 

în articol se spune : Peste cîte- 
va zile Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale0 va părăsi Uniunea So vie- < 
tică. El pleacă lăsînd prieteni la 
Moscova, Zaporojie, Chișinâu, 
pleacă după ce a stîrni.t un mare 
interes în rîndul a zeci de mii de 
amatori de teatru din altL orașe 
ale țării, care nu au avut posibili- i 
tatea să asiste la spectacolele ar
tiștilor romîn i.

Oaspeții nor/tri s-au dovedit 
maeștri ai unei forme scenice mi
nuțios șlefuite, ai monologului di
namic și plin de virtuozitate, in-

în U. R. S. S.
terpretînd rolurile comice cu na
turalețe, dezinvoltură și veselie, 
observatori subtili și adesea cau
stici ai vieții de toate zilele. Arta 
lor foarte apropiată de viață, plină 
de amănunte pitorești de gen, redă 
aceste amămate nu în mod pasiv, 
ci șarjate cu îndrăzneală, astfel in
cit chipul autentic al unui liberal 
demagog din „O scrisoare pierdu
tă’ atinge limitele grotescului. 
Astfel, întreaga scenă a adunării 
din „O scrisoare pierdută*4 este 
clădită pe transformarea scenelor 
din viață, minuțios zugrăvite, in
tr-un grotesc satiric.

Calea pe care 
„I. L. Caragiale" 
justă. Pe această 
mină în mînă cu

„ABCESUL*
— „Leacul ăsta nu numai 

n-ajută, dar mi-a iritat și mai 
rios abcesul !...

Desen de NELL COBAR internaționale

că
se-

I HAGA. —
ir

In cadrul expoziției 
de păpuși, care a

♦
♦
44
44
4
4
4
4
♦

I
♦
♦
♦
♦

♦
4

4
4
4 
:

4
♦ 
♦4
4
4
4
4
44
4
4
4
4
4
4
4
4
4
♦
♦

4
4
44
4
♦
♦

t
4
4
♦
4

Taivanul a devenit o bază mi
litară americană.

Cian și-a întemeiat stăpîni- 
rea temporară a insulei Taivan 
pe tero'are. în fruntea poliției, 
se află fiul său Cian Cin-ko 
care dispune de 25f900 agenți 
secreți și care și-a pus ca scop 
să organizeze tineretul insulei 
„după modelul tineretului hit- 
lerist".

Cian se menține prin teroa
re în insulă și cu ajutorul
organizației „China Lobby" 
în afară. O parte impor
tantă a creditelor americane 
se reîntorc în Statele Unite 
fiind înghițite de aceste orga
nizații pentru alimentarea pro
pagandei favorabile lui Cian. 
Mii de dolari sînt dați ziariști
lor americani pentru a-i încu
raja „să scrie bine'' 
lamentărilor ca 
bine", 
iește unul 
tice 
care 
influențează 
ricană față 
Carthy era 
prezentanții 
acțiunile sale în cadrul comi
siei pentru cercetarea activi
tății antiamericane, prin scan
dalurile provocate, el a contri
buit la îndepărtarea din apeti
tul Departamentului de St'at a 
funcționarilor mai puțini en
tuziasmați de persoana lui Cian 
Kai-și. Astăzi Cian există nu
mai prin voința, din banii și 
din necesitățile lui „China 
Lobby".

întotdeauna Cian a vrut să 
fie mare și puternic, dar aflat 
în slujba unui ideal pitic și a 
unei cauze străine poporului a 
fost întotdeauna 
care a început 
criminal în stil 
pe cale să și-o 
borfaș de duzină.
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chi-

lui 
din 
ar
te-

UNEI FANTOME
unui lung și dureros război 
civil ce durează de trei decenii.

în 1931 imperialiștii ja
ponezi invadează China. Cian 
preferă 
in locul 
muniștii 
teritoriului, 
nist Chinez a lansat atunci lo
zinca „unitate de acțiune cu 
Gomind/anul pentru eliberarea 
teritoriului patriei", lozincă ce 
a trezit ecou chiar în rîndul 
partizanilor lui Cian și a nu
meroși patrioți.

Cu tot acordul încheiat, cu 
toate că unitatea întregului po
por era necesară ca să gonească 
pe ocupantul japonez, Cian a 
făcut tot ce i-a stat in putință 
pentru a încălca înțelegerea, 
pentru a sabota lupta patrioți
lor chinezi. El prefera victo
riile 'japoneze și înaintarea lor 
în teritoriul chinez, subjuga
rea patriei de către agresor in
>♦♦♦♦♦♦» ♦ ♦♦ ♦♦♦-♦ ♦♦♦♦♦

ocupația japoneză 
unei alianțe cu co- 
pentru eliberarea

Partidul Comu-

este decît un cadavru, cu toată 
corupția ce domnește în jurul 
clicii ciankaișiste, americanii 
continuă să-l susțină atîft cu 
bani cît și politic în speranța 
stearpă că banii aceștia le vor 
aduce dobînzi. Planurile nebu
nești ale imperialismului ame
rican în Extremul Orient țin 
socoteala și de falitul Cian Kai- 
și rezervîndu-i în continuare 
un rol murdar. Pentru că de 
el se leagă speranțele unui a- 
meslec în afacerile Chinei, a 
imixtiunii în viața popoarelor 
Asiei, în obținerea de profi
turi pentru monopolurile a- 
mericane. Gogorița ciankai- 
șistă este în continuare umfla
tă. După zdrobirea militară a 
trupelor ciankaișiste, după fali
mentul total al lui Cian contri
buabilul american a aflat că 
are plăcerea să dea 300 mili
oane dolari anual pentru în
treținerea lui Cian. în schimb

i“ sau par- 
„să voteze 

„China Lobby" alcătu- 
din grupurile poli- 

și financiare americane 
exercită presiuni și 

ame- 
lUac

re-
Prin

presiuni 
politica < 

de China, 
unul din 

organizației.

mărunt. Cel 
cariera ca un 
mare este însă 
termine ca un

Noul guvern libanez cere retragerea 
trupelor

BEIRUT 17 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului „An 
Nur“, care apare la Damasc, mi
nistrul de Externe al Libanului, 
Hussein Ueini, a declarat că noul 
guvern nu-și va precupeți efortu
rile pentru a-și îndeplini datoria 
de a cere retragerea trupelor a- 
mericane, așa cum s-a stabilit, și 
de a instaura pacea în Liban. E- 
nunțînd politica externă libaneză, 
Ueini a spus : „Politica noastră 
esto binecunoscută și ea se bazea
ză în primul rînd pc întărirea re
lațiilor Libanului cu țările arabe“.

După constituirea noului guvern 
libanez, mai mulți lideri politici au 
făcut declarații în care sprijină o- 
rientarea pe care conducătorii gu
vernului au anunțat-o.

americana
BEIRUT 17 (Agerpres). — 

După cum anunță ziand „As- 
Siasa", la 16 octombrie Rașid Ka- 
râmi, primul ministru al Libanu
lui, l-a invitat pe McClintock, am
basadorul S.U.A., și i-a amintit 
despre promisiunea guvernului a- 
merican de a-și retrage trupele din 
Liban în luna octombrie a.c. Ka- 
rami a atras atenția ambasadoru
lui asupra necesității ca această 
promisiune să fie respectată.

ir
PARIS 17 (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul din 
Beirut al agenției France Presse, 
la 17 octombrie parlamentul Liba
nului a exprimat în unanimitate 
încrederea în guvernul condus de 
Rașid Karami.

pășește teatrul 
este calea cea 
cale el merge 
teatral sovietic, 

cu teatrele tuturor țărilor socia
liste.

In curînd se va termina evacuarea 
chinezi din Coreea'voluntarilor

PHENIAN 17 (Agerpres). — 
Agenția Telegrafică Centrală Co
reeană transmite : La 17 octombrie 
s-a semnat la Phenian declarația 
comună a Ministerului Apărării 
Naționale al R.P.D. Coreene și a 
comandamentului voluntarilor chi
nezi. In vederea realizării decla
rației comune a guvernelor R. P. 
Chineze și R.P.D. Coreene cu pri
vire la retragerea tuturor trupelor 
străine din Coreea de nord și de 
sud și la sprijinirea rezolvării paș
nice a problemei coreene, se spu
ne în acest document, comanda-

mentul voluntarilor chinezi a și 
dat publicității o hotărire cu pri
vire la evacuarea trupelor volun
tarilor chinezi din Coreea în eta
pe, pînă la sfîrșitul anului 1958.

In legătură cu evacuarea care 
se va termina în curînd, coman
damentul voluntarilor chinezi a 
hotărit să predea gratuit armatei 
populare coreene toate cazărmile, 
clădirile, construcțiile, materialele 
și echipamentele sale.

Predarea și recepționarea ace
stora au fost înfăptuite la 16 oc
tombrie 1958.
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MOSCOVA. — La 16 octombrie 
Vâslii Kuznețov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a (emis lui L. Thomp- 
son, ambasadorul S.U A. la Mos
cova, răspunsul la nota guvernu
lui S.U.A. din 3 octombrie, prin 
care se solicită din nou să se fur
nizeze informații complecte asu
pra membrilor echipajului avionu
lui militar american care a încăl
cat în mod premeditat spațiu! ac- 
rian a| U.R.S.S. și s-a prăbușit 
pe teritoriul sovietic în regiunea 
orașului Erevan. Guvernul sovie
tic a declarat din nou că nu dis
pune de aI :e informații în legă
tură cu membrii echipajului, în 
afară de informațiile transmise 
încă la 24 septembrie reprezen
tantului părții americane.

PARIS. — Guvernul francez a 
respins cererea guvernului Guineei 
de a recunoaște independența a- 
cestui stat, proclamat la 2 octom
brie. Răspunzind ta telegrama din 
9 octombrie a lui Seka Pure, șe
ful guvernului acestei țări, in le
gătură cu recunoașterea indepen
denței Republicii Guineea, primul 
ministru francez, De Gaulle, a 
deciarat că Franța trebuie in prea
labil ..să cunoască intențiile" gu
vernului Gw'neei.

MONTEVIDEO. - Ziarele uru- 
guayene din 16 octombrie infor
mează că Senatul Uruguayuiui a 
aprobat Acordul comercial și de 
plăți dintre R, P. Romînă și Uru
guay semnat la 20 martie a.c. ia 
Montevideo.

WASHINGTON. - Ga urmare a 
grevei decimată de cei aproape 
2.600 de mecanici de avioane de la 
aeroporturile din Washington, so
cietatea de aviație ..Capital Airli
nes" a fost nevoită să întrerupă 
traficul aerian pe liniile care Ir?- 
gă Washingtonul de 90 de or',a 
americane și de fluviu) Mississippi.

ANKARA. - După cum trans
mite agenția France Presse, o e- 
pidemie de gripă face In prezent 
ravagii în Turcia. Pină în prezent 
4.000 de copii au fost atinși de 
boală.

WASHINGTON. — La 17 octom
brie președintele Eisenhower a ple
cat intr-un lung turneu electoral 
prin S.U.A . care marchează înce
perea ultimei faze a campaniei e- 
iectorale in vederea alegerilor 
pentru Congres de la 4 noiembr.e.

MONTEVIDEO, - Intre. 18 și 
23 octombrie în Chile va avea loc 
cel de-a! Xl-lea Congres al Par
tidului Comunist din Chile.
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