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PENTRU TITLUL
DE „CEL MAI BUN TRACTORIST"

ORGAN CENTRAL AL UNIUNI I TINERETULUI MUNCITOR

In îndeplinirea sarcinilor ce stau in fața oamenilor muncii din agricultură 
acum, în campania de toamnă, un rol deosebit de însemnat revine tinerilor trac
toriști. El sînt aceia care, prin avîotul muncii lor, trebuie să fie exemplu pentru 
toți cei ce muncesc pe ogoare, să aducă cea mai mare contribuție la executarea 
la timp șl in bune condiții a lucrărilor din campania agricolă de toamnă.

întrecerea pentru titlul de „cel mai bun tractorist" îl ajută pe tinerii meca
nizatori să îndeplinească aceste sarcini. începută încă din primăvară, această 
întrecere se lărgește pe zi ce trece, cuprinzind tot mal mulți tineri, făcînd să 
crească necontenit nivelul realizărilor.

Tractoriști fruntași
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Cît mai multe
A ti avut vreodată ocazia să vizitați 

renumita livadă a biologului 'R. Pa- 
locsay ? Cei care au vizitat-o nu o 

Vor uita niciodată. In preajma diferijilor 
Ibomi roditori de poame zemoase, colorate 
tn zeci de nuanțe, tinerii vizitatori au 
tnceput să creadă mai mult și mai pro
fund tn atotputernicia științei și mulți 
și-au propus să nu-și afle odihnă pînă nu 
vot planta și îngriji măcar un singur 
pom.

Dragostea tineretului pentru pomi tșl 
bre o explicație deplină. Acum plantezi 
pomul ; e mic, plăpînd și trebuie să-l În
grijești ca pe un copil care abia se ține 
pe picioare. In sufletul tău te simți fericit 
să-i crești, să-l păzești de vîntul nemilos, 
de boli și de dăunători. Și apoi, cînd 
puietul de ieri începe să prindă puteri, ce 
fericire I Să știi că mîinilor tale, grijii tale 
își datorează viața pomul înverzit ce în
cepe să dea roade 1 Avem în țară puține 
livezi ca aceea a biologului Rudolf Pa- 
locsay, dar mîine întreaga țară va fi plină 
de livezi care ne vor înfrumuseța viața 
și care vor rodi bogat pentru cei ce mun
cesc.

Proiectul de Directive ale celui de al 
H-lea Congres al Partidului deschide — 
și în ceea ce privește pomicultura — o 
largă poartă spre viitor.

Producția globală de fructe va ajunge, 
numai pînă în anul 1956, la circa 640.000 
tone anual. Pînă la sfîrșitul anului 1957 
se vor face noi plantări de pomi pe o 
suprafață de 22.000 hectare și de arbuști 
fructiferi pe o suprafață de 2000 hectare, 
Iar pînă în 1965, livezile se vor întinde 
pe o suprafață de 250.000 hectare cu un 
număr de 50 milioane pomi fructiferi. In 
anul 1965 producția globală de fructe va 
bjunge la circa 930.000 tone.

înfrumusețarea orașelor și satelor prin 
plantarea de pomi fructiferi ca și obține
rea, prin sporirea plantărilor, a unei can
tități mari de fructe, cere o muncă înde
lungată, făcută cu pricepere și răbdare.

In numeroase orașe și sate, tinerii 
muncitori sau țărani muncitori, pionierii 
și elevii, se preocupă de plantarea pomi
lor ca de o sarcină pe cît de plăcută, pe 
■atît de importantă. Utemiștii din comuna 
Ologi, raionul Oltenița, cei din Roșiori 
de Vede și mulți alții s-au angajat să 
planteze, în toamna aceasta, un mare 
număr de pomi. Cu puțin timp în urmă 
utemiștii din comuna Ștefănești, raionul 
Pitești, luînd într-o adunare generală 
hotărîrea de a planta peste 1300 pomi 
fructiferi au chemat toate organizațiile 
U.T.M. din țară să se alăture acestei 
inițiative, să pornească acțiuni largi 
de plantare și îngrijire a pomilor fructi
feri. Desigur că, citind în ziar despre

livezi roditoare
această chemare, mulți utemiștl șl tineri 
vor observa că și în satul lor există 
posibilități mari de a planta pomi, că 
pentru acest lucru nu trebuie decît 
voință de muncă și elan, care nu lip
sesc tineretului. In multe organizații 
de bază U.T.M. chemarea va fi discu
tată, din multe vor porni răspunsuri 
cu angajamente concrete, entuziaste. 
Mai mult decît atîta, tinerii vor începe 
deîndată acțiuni de plantare. In mod deo
sebit organizațiile U.T.M. și pionierești 
trebuie să se preocupe de materialul să- 
ditor. Pentru aceasta este necesar ca 
utemiștii și pionierii să participe efectiv 
la lucrările din pepiniere, contribuind la 
asigurarea unui număr mare de puieți 
de bună calitate.

Ca și tn toate acțiunile, cu ocazia muncii 
de plantare a pomilor, dorința de muncă a 
tineretului, spiritul său de întrecere tre
buiesc stimulate și sprijinite eficace și 
permanent de către organele regionale 
și raionale U.T.M. Angajamentele tre
buiesc luate cu multă chibzuială, potrivit 
condițiilor specifice ale fiecărui sat tn 
parte. De aceea colaborarea strînsă cu 
sfaturile populare, cu organele agricole 
ale acestora este absolut necesară. Puieții 
care se vor planta trebuiesc asigurați din 
vreme și pregătiți, pentru a preveni iro
sirea muncii de săpare a gropilor. Ca să 
evite ctt mai mult pierderile prin plantare, 
organizațiile U.T.M. trebuie să obțină 
concursul inginerilor și tehnicienilor a- 
gronomi, mai ales al celor tineri, care vor 
îndruma pe utemiști și pe toți ceilalți ti
neri cum să facă plantări de bună cali
tate, cum să îngrijească pomii astfel tn- 
cît niciunul să nu piară.

La acțiunea de plantare de pomi pot 
participa cu mult spor elevii și pionierii. 
Instructorii de pionieri, îndrumați de or
ganizațiile U.T M. au un mare rol în tre
zirea interesului și dragostei pentru pomi 
la pionieri, în mobilizarea acestora la a- 
ceastă importantă acțiune.

Comitetele regionale și raionale U.T.M 
au datoria să urmărească în permanență 
organizarea și desfășurarea muncii pen
tru ca angajamentele să nu rămînă li
teră moartă. Organizațiile de bază 
U.T.M. trebuiesc îndrumate să creeze bri
găzi și echipe în vederea plantării pomi
lor și în același timp să stimuleze spiritul 
de întrecere al tineretului popularizînd pe 
fruntași.

Muncind cu elan, tineretul muncitor 
condus și îndrumat de organizațiile de 
partid poate să aducă o frumoasă contri
buție la dezvoltarea pomiculturii astfel 
ca în țara noastră să fie mai multe livezi 
roditoare. Să facem din plantarea pomilor 
o acțiune tinerească, plină de avînt, bo
gată în succese 1

UN NOU STADION
Capitala patriei noastre s-a îmbogățit 

cu Încă o bază sportivă. Nu de mult 
a avut loc inaugurarea stadionului 
„Constructorul" de pe șoseaua Olteniței. 
Noul stadion reprezintă una din marile 
baze sportive ale Capitalei; el cuprinde 
două terenuri de fotbal, unul de rugbi, o 
pistă de atletism, un teren de baschet, 
unul de volei și un poligon de tir de di
mensiuni reduse.

De asemenea, sînt In curs de amenajare 
două terenuri de baschet, unul de tenis și 
un bazin de înot.

Noul stadion de pe șoseaua Olteniței 
este amenajat cu o tribună, vestiare, du
șuri, magazii pentru echipament șl ma
teriale, un cabinet medical etc.

în zilele acestea pe stadion se desfă
șoară o intensă activitate sportivă.

ARAD (De la corespon
dentul nostru). — Tinerii 
tractoriști de la S.M.T. 
Felnac au obținut însem
nate succese în executarea 
la timp a muncilor agricole 
de toamnă. Datorită muncii 
însuflețite a tinerilor me
canizatori, pînă de curind 
stațiunea și-a îndeplinit 
planul campaniei agricole 
de toamnă in proporție de 
89,87 la sută, iar planul de 
producție pe întreg anul în 
proporție de 101,3 la sută.

Brigada utemistă de trac
toriști condusă de tinărul 
Ilinca lancu a realizat cele 
mai de seamă succese. Lu- 
crînd pămîntul gospodăriei 
colective „Tractorul" din

comuna Felnac, tinerii 
tractoriști au îndeplinit 
sarcinile ce le reveneau în 
campania agricolă de toam
nă în proporție de 118 la 
sută. Utemistul Serdan Li- 
viu din această brigadă 
este tractorist fruntaș pe 
stațiune. Prin realizările lui 
el s-a dovedit a fi cel mai 
harnic tractorist din în
treaga regiune. El a reușit 
ca pînă de curînd să înde
plinească și chiar să depă
șească cu 54 procente pla
nul campaniei agricole de 
toamnă. Munca spornică a 
brigăzii utemiste de tractor 
riști a fost răsplătită din 
plin. Tinărul Serdan Liviu, 
de pildă, a primit pe luna

trecută un salariu de 2892 
lei, iar Ilinca lancu un sa
lariu de 2582 lei. Salarii 
asemănătoare au primit și 
ceilalți tractoriști.

Lucrînd cu mult spirit 
gospodăresc, tractoriștii 
acestei stațiuni au realizat 
pînă în prezent in cele 3 
campanii agricole — de 
primăvară, vară și toam
nă — economii de combu
stibil în valoare de 54.000 
lei iar în campania de 
toamnă, economii de piese 
în valoare de 8640 lei.

La S.M.T. întrecerea con
tinuă. Tinerii mecanizatori 
depun eforturi sporite pen
tru a obține succese și mai 
frumoase in producție.

De curînd, întrecîndu-i pe toți cei
lalți, tractoristul IOAN FAUR de la 
S.M.T. Turnișor, regiunea Stalin, a 
trecut în fruntea întrecerii, ca cel mai 
bun tractorist din stațiune.

în fiecare zi — realizări mai mari

tate In cadrul 
populară pe tema 
vietică".

DIN POȘTA
DE IERI

• La Iași, in sediul 
regionalei A.R.L.U.S. 
s-a deschis o expozi
ție cu lucrări execu- 

de creație 
romîno-so-

concursului 
„Prietenia

Numeroși oameni ai muncii din Iași 
vizitează zilnic expoziția și admiră obiec
tele expuse. Printre lucrările prezentate 
se numără o machetă cu 3 fațete cu tema 
„10 ani de la eliberarea patriei noastre". 
O fațetă reprezintă un muncitor rupînd 
lanțurile, alta — un tanc sovietic pe 
străzile lașului și a treia — realizări ale 
regimului democrat popular în țara noas
tră. Autorul lucrării este Constantin Pis
tol, muncitor la fabrica „Țesătura" Iași.

„Frăția de arme Romîno-Sovietică" este 
intitulat un tablou în ulei de Cernătescu 
Leon — muncitor la C.A.M.-Iași. Tovară
șul Ioan Klaus, a executat în lemn 
sculptura „Doi muncitori fierari dînd 
unelte țăranilor". O casetă de lemn in 
formă de carte — executată de către Si
ler, Moisea și Condurache, de la casa 
pionierilor, pictura în ulei „Petru I vi- 
zitînd lașul" de P. Moisea, „Stalin'*  — 
țesătură din mătase albă și neagră de 
Elena Cîmpeanu din Roman, costume na
ționale și cite alte asemenea lucruri — 
îți atrag atenția.

Măiestria cu care sînt executate toate 
aceste minunate obiecte dovedesc dra
gostea pe care o nutresc oamenii mun
cii din țara noastră față de marele po
por sovietic.

Corespondent
DAN ELIȘCA

Pentru a contribui din plin la ridica
rea nivelului de trai al oamenilor mun
cii, este necesar să-ți ridici neîncetat 
calificarea profesională, să economisești cu grijă fie
care gram de material.

Utemiștii și tinerii din întreprinderile patriei noa
stre și-au propus ca — pentru a reduce prețul de cost 
al produseror — să realizeze cît mai mari economii.

----------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------.

217 tone
coresponden-

mai insem- 
angajamentul 

de la depoul

SIBIU (de la 
tul nostru).

„Economii cît 
nate" — iată 
muncitorilor
C.F.R. Sighișoara.

Folosind metoda Clavdiei 
Baranovskaia — planul fi
nanciar de producție al loco
motivei - 
chiștii de 
nr.

mecanicii și fo- 
pe locomotivele 

230.007 și 230.088, au 
realizat în luna septembrie
o economie de combustibil în 
valoare de 8.160 lei. S-au re-

Bucuria

TG. MUREȘ (de la co
respondentul nostru).

Alături de toți muncito
rii din stațiunea de mași
ni și tractoare din Sft. 
Gheorghe și tinerii trac
toriști din brigada a Il-a 
și-au luat angajamentul 
să obțină succese de sea
mă in muncă în întrecerea 
pentru titlul de „cel mai 
bun tractorist". Astfel, ei 
s-au angajat să îndepli
nească planul campaniei 
agricole de toamnă în pro
porție de 150 la sută și să 
realizeze însemnate econo
mii de combustibil.

Desfășurînd larg Între
cerea pentru cucerirea ti
tlului de „cel mai bun 
tractorist" din brigadă și 
folosind metoda graficului 
orar la arături, tinerii trac
toriști din brigada a Il-a 
reușesc să execute zilnic

cîte 5—6 hectare în loc 
de 3 hectare, cît au nor
ma zilnică. Datorită mun
cii avintate. ei au reușit 
ca in numai 15 zile de lu
cru să-și îndeplinească an
gajamentul. Tot în acest 
timp, ei au reușit să eco
nomisească aproape 2000 
kg. motorină și 20 litri 
benzină.

Rezultatele obținute în 
întrecere de această briga
dă se datoresc mai întîi 
unei bune organizări a 
muncii în brigadă, ceea ce 
a dus la înlăturarea în 
mare măsură a timpilor 
morțl, la folosirea din plin 
a timpului de lucru.

Pe de altă parte, în fie
care săptămînă în brigadă 
se țin consfătuiri de pro
ducție în care se anali
zează activitatea desfășu

rată în săptămînă respec
tivă de întreaga brigadă și 
de fiecare tractorist in 
parte. In aceste consfătuiri 
sînt scoase la iveală lipsu
rile manifestate în activi
tatea brigăzii și se iau mă
surile cele mai potrivita 
pentru ca munca să se 
îmbunătățească necontenit. 
In această privință, tine
rii tractoriști primesc un 
ajutor puternic și din par
tea organizației de partid 
și U.T.M. ca și a tuturor 
colectiviștilor din Moacsa 
pe ogoarele cărora lu
crează.

Fruntași în lupta pen
tru îndeplinirea angaja
mentelor sînt tractoriștii 
Iosif Maxim, Andrei Ma
rin și alții care de la o zl 
la alta obțin realizări tot 
mai frumoase.

Tractoristul GHEORGHE ANDRO- 
NIC de la S.M.T. Podul Turcului, re
giunea Bîrlad, se menține fruntaș pe 
stațiune încă din campania de pri
măvară.

încrederea c
ORAȘUL STALIN (De la corespondentul nostru).
Tinerii mecanizatori de la S.M.T. Boziași din raionul Tîr- 

năveni sînt în plină bătălie pentru cîștigarea titlului de „cel 
mai bun tractorist" Desfășurînd larg această întrecere ei duc 
o intensă activitate la cele 17 gospodării colective și întovă
rășiri agricole pe care le deservește stațiunea lor.

Toate cele 9 brigăzi își aduc pe deplin aportul la îndepli
nirea angajamentului de a Isprăvi lucrările agricole de toamnă 
pînă la 7 Noiembrie, de a economisi 3.000 litri motorină etc. 
Erigăzile I, a Il-a și a Vl-a aplică metoda graficului orar 
la arături, tocmai pentru a obține realizări mai mari. In cam
pania agricolă de vară, titlul de „cel mai bun tractorist" din 
stațiune i-a revenit lui Ilea loan. Mulți tractoriști — printre 
care și Nagy Nicolae — s-au hotărît să-l întreacă pe Ilea în 
campania agricolă de toamnă. Așa s-a și întîmplat. Acum titlul 
de „cel mai bun tractorist" îl deține Nagy Nicolae Pînă acum 
cîtva timp el a îndeplinit în proporție de 60 la sută sarcinile 
ce-i reveneau în campania de toamnă. Aceste succese le-a do- 
bîndit prin întreținerea in bune condițiuni a tractorului șl 
prin folosirea metodei graficului orar la arături.

ol ecti vi știlo r
Colectiviștii din comuna Bucerdea Grenoasă sînt mulțumiți 

do calitatea lucrărilor executate de Nagy Nicolae și Helgheș 
Mihai. De altfel brigada I — din care face parte Nagy — 
este fruntașă pe stațiune. Tractoriști de nădejde sînt și cel 
din brigada a Vl-a. Ei lucrează pe tarlalele colectiviștilor din 
comuna Cucerdea, raionul Luduș și la întovărășiții din comuna 
Bord și Seulea, tot din raionul Luduș. Colectiviștii și întovă
rășiții din aceste comune au cerut să fie deserviți de acești 
harnici tractoriști, iar tinerii tractoriști din brigada a Vl-a se 
străduiesc acum să fie demni de încrederea colectiviștilor și a 
întovărășiților. Aceasta o dovedesc rezultatele obținute de ei 
în executarea lucrărilor agricole de toamnă. Fruntaș în bri
gadă este utemistul Mașca Andronic.

întrecerea pentru cucerirea titlului de „cel mai bun tracto
rist" se desfășoară cu tot mai multă însuflețire. Este Nagy 
Nicolae fruntaș pe stațiune, dar mai sînt și alți tineri trac
toriști care se cred îndreptățiți să cucerească acest titlu de 
seamă: Ștefan Boloi, Vasile Nagy, Ion Moldovan care — deo
camdată — sînt în urma lui Nagy Nicolae, însă luptă să-l 
ajungă, ba chiar să-1 și întreacă. In orice caz, este greu de 
spus acum cine va fi cel mai bun tractorist din stațiune.

Reducerea prețului de cost—obiectiv principal în întrecere
ECONOMII ECHIVALENTE CU PREȚUL

DE COST A 109 POMPE INJECȚIE
Zece zile de lucru cu material economisit

combustibil

marcat în muncă mecanicii 
Olteanu Gheorghe, Costea 
Nicolae, Tenker Ilie, Lazăr 
Nicolae precum și fochiștii 
Secui loan și Simon Martin. 

Economii In valoare de a- 
proape 4.000 lei au realizat 
tinerii Pătru Ilie, Pătru Pa
vel, Cioantă Ion și Cioantă 
Gheorghe, membrii brigăzii 
utemiste de pe locomotiva 
230.039.

In total pe depou s-au eco
nomisit in luna septembrie 
217 tone combustibil.

muncii — cea mai 
satisfacție

mare

„Nu poți avea în 
tisfacții mai mari 
pe care ți le aduce _____
pusă in slujba dezvoltării pa
triei" — așa gîndesc tinerii de 
la fabrica de încălțăminte 
„Străduința" din Ițcani—re
giunea Suceava — și aceasta 
este explicația succeselor pe 
care le obțin.

Un obiectiv principal în în
trecerea socialistă îl consti
tuie lupta pentru economii. 
Succesele obținute, vorbesc 
limpede că tinerii de aci — 
îndrumați îndeaproape de co
muniști — 
cinste mai 
de a da 
mai multe 
consum, trainice și ieftine.

viață sa
ca acelea 

munca

nu cunosc altă 
mare, decît aceea 

oamenilor muncii 
bunuri de larg

In cursul 
gada nr. 2, 
lan Ion, a realizat o econo
mie de 24.857 dm. pătrați 
piele din care se vor confec
ționa în ziua schimbului de 
onoare, 1.010 perechi de fețe 
pentru bocanci. O mare con
tribuție au adus utemiștii 
Tgnătescu Ioan, Pauc Maria, 
și Nichita Dumitru.

In brigada fruntașă nr. 1 
din secția rihtuit, condusă 
utemistul Ispeciuc Vili, 
aerii, aplicînd controlul 
fiecare fază de operațiune 
economisit 22.100 metri 
ață.

acestei luni, bri- 
condusă de Bă-

de 
ți
pe 
au 
de

Realizările tinerilor de la uzinele „Progresul"- 
Brăila, de care ne-a vorbit în nenumărate rînduri 
ziarul „Scînteia tineretului", ne-au făcut să ne gîn- 
dim șl noi la extinderea în uzina noastră a acestei 
prețioase acțiuni.

Odată cu lupta pentru o calitate superioară a 
pieselor de schimb pentru agricultură, piese ce se 
fabrică în uzina noastră, am pornit și acțiunea pen
tru realizarea a cît mai multe economii de mate
riale, care să asigure reducerea prețului de cost 
al produselor noastre.

— Cu cîteva luni in urmă, după o consfătuire 
de producție cu responsabilii brigăzilor existente, 
unde am analizat realizările, lipsurile și greută
țile pe care tinerii le întîmpină în procesul de pro
ducție, am ajuns la concluzia că tinerii din uzina 
noastră pot face mult mai mult

Sub conducerea organizației de partid, comitetul 
organizației de bază U.T.M. a hotărît antrenarea 
mai activă a tineretului în lupta împotriva pier
derilor și a risipei de materiale.

Existau la noi în uzină tineri care multă vreme 
nu izbuteau să economisească nici o bucățică de 
material, ba, deseori provocau pierderi. Ori fiecare 
pierdere, fiecare risipă de material însemna mai 
puține piese de schimb pentru agricultură. •

Iată de ce am hotărît ca ținta spre care trebuie 
să ne îndreptăm eforturile, este folosirea rațională 
a materiei prime.

Aplicarea de către tineri a metodei Lidiei Cora- 
belnicova, și înființarea conturilor colective de 
economii in fiecare brigadă, sînt sarcini care au 
stat întotdeauna în centrul atenției comitetului 
organizației de bază U.T.M.

Primele rezultate ale întrecerii pentru „cel mai 
bogat cont de economii", au (ost mulțumitoare.

Ideea de a găsi mijloace noi, prin care să se îm
bunătățească munca și să 
nomii, ca să putem spori 
puse să se contureze tot

Cu ajutorul maiștrilor,
lor s-au studiat metodele fruntașilor sovietici, pe 
care aplicîndu-le la condițiile specifice de muncă 
ale tinerilor din uzina noastră, am învățat cum să 
muncim mai bine.

Secretarul organizației de partid tov. Ștefan 
Gheorghe care cunoștea mai bine greutățile pe care

mărim procentul de eco- 
producția de piese, înce- 
mai accentuat, 
tehnicienilor și ingineri-

Corespondent 
RIȘCA DUMITRU

le întîmpinam în realizarea de economii, ne-a spri
jinit în noua noastră acțiune.

Cum este aplicat de către tinerii din uzina noa
stră regimul de economii la materia primă 7

Despre aceasta vreau să vorbesc. Pentru fiecare 
pompă de injecții după tambur etc., se livrează 
o cantitate de metal. Din aceasta, rămine însă o 
însemnată cantitate de deșeuri de diferite profiluri.

Noi am luat măsuri ca aceste deșeuri să .fie ime
diat valorificate, fără să fie 
teze în stive întregi in secții, 
lîngă mașini. Ne-am îngrijit 
imediat recuperate, fapt care 
reducerea prețului de cost al

Au fost luate măsur: pentru introducerea unul 
regim sever de economii.

— în primul rînd s-a trecut la stringerea de
șeurilor din toate sectoarele uzinei și depozitarea 
lor intr-un loc aparte. S-a adus la cunoștință fie
cărui tînăr, prin mijloace de agitație, că orice can
titate de material fie ea cît de mică trebuie folosită.

Brigada condusă de utemistul Popirlan Ilie a 
reușit ca prin perfecționarea tăcută de membrii 
brigăzii la dispozitivul pentru pompa K D. 35 să 
realizeze economii în valoare

Prin raționalizarea procesului tehnologic, tinărul 
Popîrlan Ilie a economisit singur 600 kg. fontă.

Și brigăzile complexe conduse de Scorat Vasile, 
Enache Ștefan, Bobocea Nicolae și alții muncesc 
cu mai mult elan pentru economisirea a cît mai 
multe materiale.

Pentru o evidență cît mai clară a materialelor 
economisite de cele 6 brigăzi de economii s-a intro
dus o fișă specială de înregistrare a economiilor.

Din numărul total de brigăzi de tineret din uzina 
noastră, 15 brigăzi sînt fruntașe. Brigăzile conduse 
de tinerii Bustea Traian, Zimar Ioan, Apostol Du
mitru, Olteanu Ion. Crăciun Alexandru, Chivu 
Gheorghe, Chițu Alexandru sînt exemplu in 
muncă în sectoarele lor de activitate.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă, pentru 
realizarea de cît mai multe economii, tinerii din 
uzina noastră au reușit, ca în ultima vreme, să rea
lizeze economii echivalente cu prețul de cost a 109 
pompe injecție

lăsate să se depozi- 
pe sub bancuri și pe 
ca deșeurile să fie 
a contribuit mult la 
produselor.

de 26.327 lei.

NEAGU CONSTANTIN 
secretarul comitetului U.T.M. 
uzinele „1. C. Frimu“-Sinaia

Tinerii de la Atelierele 
C.F.R. Pașcani, încadrați 
în brigăzi de producție, 
Înscriu în carnetele lor 
noi economii. Brigada nr. 1 
de calitate, condusă de to
varășul Iosub Constatin, a 
realizat la materiale fe
roase, economii în valoare 
de 450 lei depășindu-și 
astfel angajamentul luat 
In întrecerea pentru „cel

cont de econo- 
antrenat majo-

mai bogat 
mii" s-au 
ritatea brigăzilor utemiste. 
Brigada condusă de Ursu 
Aurel, folosind 
fierul rotund și 
1 mm. și de 0,65 
conomisit suma 
lei

In luna octombrie 
gada a lucrat 10 zile 
să scoată material

rațional 
tabla 
mm., 

de

de 
a e- 
1500
bri- 
fără 
din

magazie. S-au evidențiat 
în mod deosebit tinerii Du
mitru Marcel și Grigoriu 
Gheorghe.

De la începutul anului 
și pînă în prezent, tinerii 
din brigăzile utemiste au 
economisit materiale fe
roase in valoare de 14.276 
lei.

Coresnondent 
PANAITE IOAN

Constructorii (le tractoare
ponsabilul brigăzii — tî- 
riîrul electrician Rothbă- 
cher Martin. — intervină 
prompt la cuptoarele elec
trice cînd se simte nevoie 
de ajutorul lui și-și -în
deamnă mereu flăcăii.

— „Hai să arătăm ce 
putem" I Si au arătat har
nicii oțelari, că sarcinile 
pot fi cu mult depășite. Ei 
au 
da

Cre-Numele utemistulul 
țulescu Octavian este bine 
cunoscut de fiecare mun
citor de la uzinele de trac
toare „Ernst Thălmann" 
din Orașuț Stalin. In con
tul său personal de econo
mii este înscrisă cifra de 
25.000 le:, rezultat al ino
vațiilor realizate pînă 
acum. In prezent, Crețu- 
lescu lucrează la un proto
tip de broșă pentru mași
nile de rectificat — piese 
ce se aduceau din import.

întrecerea socialistă cu-

prinde un număr tot mai 
mare de tineri. Brigada de 
tineret, condusă de ajus- 
torul fruntaș Stratulat Ion, 
din sectorul ajivtaj fără 
șpan, realizează zilnic cîte 
3 norme și jumătate. Prin
tre fruntași, se numără 
utemiștii ajustori: Mede- 
leanu Gheorghe, Șchiopu 
Ion, Gross Erich și Bre- 
beleanu Gheorghe.

In ultima vreme, în bri
gada nr. 50 oțelari s-a 
produs o schimbare. Toți 
tinerii sînt preocupați în
deaproape de muncă. Res-

P E SCURT

dat peste plan 330 tone 
oțel lichid.

Corespondent 
GROSS REINHOLD

• Preocupați de reducerea prețului de cost al produselor, muncitorii fabrici', 
•oduse refractare „Un’rea" din orașul Tg. Jiu, au construit un nou tip de iarp Plo nnncumA moi : u * i j • < rvrvrv > • r-, ~

de produse refractare „Un’rea" din orașul Tg. Jiu, au construit un nou tip de 
cuptoare. Ele consumă mai puțin combustibil — de la 1.200 kg. la 0,800 kg. — 
pentru arderea unui kilogram produs refractar. Prețul de cost se reduce astfel cu 
1.30 la sută față de normele stabilite.

(Corespondent 1. SBIRCIOG)
• Utemiștii Teslov Stelian și Luncan Ion, de ta întreprinderea „Viitorul" d<n 

Brăila au conceput și confecționat un dispozitiv de păsuire a tablei de 1 m'l|. 
metru pentru a se ușura sudarea tabiet Această Inovație, scutește munca a doi 
oameni. De asemenea u‘emi*.țul  Cimlaru Tudorel a conceput și confecționat un 
transformator cu releu de scurtcircuitoarc, inovație care a adus Întreprinderii o 
economie de 7271 Ici.

(Corespondent MARC IU GEORGE)
• Urmind pilda mecanicilor comuniști, membrii echipelor de drum de la 

depoul C.F R. Caransebeș, au reușit să economisească într-o singură lună o can- 
l.tale de combustibil în valoare de pește 237 000 tel.

(Corespondent S. BARBU)
• Numai intr-o singură zi (5 octombrie a c.) colectivul de muncitori de la 

atelierele C.F.R. PIoești au realizat la reparațiile făcute vagoanelor o economie • 
de 10.000 lei

(Corespondent N. MUNTEANU)



PR IE TE NI
De trei zile ploui cu nemiluita, zl el 

noapte. Sprijinit pe crestele dealuri
lor, cerul pare un teasc imens, care ame
nință să strivească barăcile cu acoperișul 
pleoștit și sondele răzlețite pe cîmpul 
tomnatic. Pe ulița cea mai de seamă a sa
tului se întretaie mașini încărcate cu 
muncitori or materiale de construcție. 
Dinspre sonde răzbate un huruit prelung, 
uniform, rareori întrerupt de glasuri or 
semnale.

La marginea unui șanț, lingă un stilp 
de telegraf, stau doi băiețandri, îmbrăcați 
In pufoaice și cu cizme de cauciuc în 
picioare. Vorbesc tare, gesticulează, uneori 
se iau de mîini și se reped și nu le pasă 
că mașinile care trec îi împroașcă cu no
roi. Par doi cocoși întărîtați, gata de în
căierare. Unul din ei, scund și îndesat, cu 
fața lată și nasul turtit, pierzîndu-și 
răbdarea, îl apucă pe celălalt de piept și 
zice răgușit :

— Măi, păcătosule, una din două : or 
te duci la lucru, or te tăvălesc în șanț 
și mă sui cu picioarele pe tine !

— Zamfirescule, strigă celălalt, zmucin- 
du-se cu putere, dăm dracului prietenia I 
Lasă-mă !

Zamfirescu mormăie ceva printre dinți, 
ae întunecă și-1 înghiontește în coaste.

— Tu ești păcătos, măi. strigă Zamfi
rescu, pironindu-și tovarășul de stîlpul de 
telegraf. Tu nu înțelegi de vorbă. Tu îți 
bați joc de muncă, Florică, fir-ai tu al 
dracului șl cine te-o Învățat să fii așa !

Obogeanu Florea se depărtează și, în- 
jurind de arhangheli și potrlvindu-și hai
nele răsucite în încăierare, își blestemă 
prietenul in gind. „Ce, am ajuns cirpa 
ta ? Tu-mi poruncești ? Tu răspunzi de 
capul meu ? Ce, tu m-ai făcut ? Dacă 
vreau lucrez, dacă nu — nu ! Am să-ți 
crăp capul, uite așa..." și Obogeanu ridică 
mîinile împreunate, ca și cînd ar lovi cu 
un baros.

Zamfirescu Înoată prin noroi și-i bla
goslovește pe cei care nu iau măsuri să se 
pietruiască șoselele desfundate. Ploaia îl 
izbește în față cu obrăznicie și băiatul 
lși înfundă nasul în pufoaică. Merge clă- 
tinîndu-se, pe mijlocul drumului, fără 
să-i pese de șoferii care-i strigă mereu 
să „țină dreapta", că altfel îl fac pastrama.

Intră în cantină și sc așează la masă, 
abătut. Mihăilescu, puștiul de la strun- 
gărie, se apropie de masă și-1 întreabă 
dacă are loc.

— Ocupat I răspunde țîfnos Zamfirescu.
— De cine-i ocupat ?
Celălalt tace și scormonește cu unghia 

o pată de sos lățită pe fața de masă.
— De cine-i ocupat ? repetă Mihăilescu 

întrebarea, cu nevinovăție.
— Stai jos și taci! îl repede celălalt.
— Tu ești cu capsa pusă Zamfirică, 

spune Mihăilescu și zîmbește reținut.
Celălalt oftează, lasă să-i scape lingura 

și, nemaiputîndu-se stăpini, sare cu vorba:
— Ascultă, măi, potaie mică ce ești tu, 

de ce fugi de la lucru și joci barbut ? 
Spune! și-1 zgîlțîie pe băiețaș de mină. 
De cînd n-ai mai fost la lucru, afurisitule? 
Te înveți pușlama, Mihăilescule, dar să 
știi că-ți rup urechile !

Mihăilescu se chircește pe scaun și 
aruncă priviri speriate în dreapta și-n 
stînga. „Dracu m-a pus să mă bag singur 
în gura lupului, gîndește. Cînd se mînie 
Zamfirescu, se clatină munții, cum zic 
băieții".

Zamfirescu se potolește dintr-odată și 
nici nu se mai uită la celălalt. De la can
tină se duce drept la dormitor și se trîn- 
tește în pat Afară s-a întunecat, dar nu 
aprinde lampa. Vrea să stea așa, pe în
tuneric, ceasuri întregi, pînă cînd somnul 
o să-i omoare gindurile și minia.

Somnul îi apăsă pleoapele. Noaptea tre
cută n-a dormit decit vreo trei ceasuri. 
A fost chemat în miez de noapte la o 
sondă, să repare motorul electric. Ziua 
muncește în secție, iar uneori, noaptea, 
cînd e somnul mai dulce, aude ciocăr.ituri 
în geam. Zamfirescu nici nu mai întreabă 
pe cine caută cel de afară. Se îmbracă în 
grabă și Iese.

— La care sondă sînt chemat ? mor
măie, în vreme ce-și freacă ochii cu 
palmele.

Celălalt îi răspunde șl pornesc amîn- 
doi, bîjbîind prin noapte. Muncitorii îi 
spun lui Zamfirescu „electricianul nostru 
de bază". Cînd îl vezi, bondoc și morocă
nos, îți vine să zimbești îngăduitor. Și to
tuși, muncitorii au dreptate. Fără el nu 
se face nici o instalație mai de seamă. Șl 
cum instalații sînt multe de făcut și re
parații tot pe atîtea, Zamfirescu are de 
lucru, nu glumă ! Cîteodată, Chejnoiu 
Toma, șeful secției și prietenul lui bun îi 
zice s-o ia mai cu încetul, că mai sînt 
și alți electricieni.

— Acuma nu merge s-o luăm cu în
cetul, răspunde băiatul, plin de impor
tanță. Ce, vrei să dăm de rîpă frontul ? 
„Frontul" înseamnă pentru el Întrecerea.

— Bine măi, zice Chejnoiu, dar „fron
tul" nu-1 duci numai tu !

— Foaie verde lapte acru, merg cătane- 
le pe ștrec ! răspunde, zîmbind cu înțe
lesuri, Zamfirescu. Sigur că nu-1 duc 
numai eu. Eu vreau să fac treabă. Asta-1. 
S-a înțeles tovarășe șef ?

Cind să ațipească, ușa se deschide, 
scîrtîind. Zamfirescu se ridică în capul 
oaselor și încearcă să deslușească chipul 
celui care a intrat.

— Florică, strigă el deodată. Hai în
coace Flprică.

Obogeanu trîntește ușa speriat și dă să 
fugă spre sondă.

Zamfirescu se repede la fereastră și-1 
strigă cu duioșie și mustrare în glas:

— Florică, vino aicea, nu fi prost. Nu 
te bat. Vreau să-ți spun două vorbe, ca 
prieten. Nici nu pun mina pe tine.

Obogeanu se înmoaie și, codindu-se, in
tră și se apropie de patul lui Zamfirescu.

Cîteva minute tac amîndoi, chinuiți.
— Măi Florică, începe Zamfirescu, mîn- 

giinda-și prietenul pe față, iartă-mă că 
te-am zgîlțîit dar... așa-s eu, tu știi. Cînd 
mă înciudez, îmi vine să întorc pămîntul 
cu susul în jos! Să nu mă mai înciudezi, 
Florică !

— Te înciudează dracu! se zburlește ce
lălalt.

— Măi Florică, se încruntă Zamfirescu, 
de ce ești tu derbedeu ?

— Derbedeu ești tu! îl încontrează Obo
geanu.

— Oi fi și eu, nu zic nu, aprobă Zam
firescu rîzînd, dar tu ești un derbedeu 
mare de tot. Stai aici pe pat, lingă mine, 
că nu-ți fac nimic. Așa. Măi Florică, tu 
ai să ajungi un om fără căpătîi dacă 
mergi orbește pe drumul ăsta.

— Treaba mea... zice celălalt, ridicînd 
din umeri.

— Taci! sare Zamfirescu. Iar vrei să 
mă înciudezi? Cînd te-ăud vorbind așa 
îmi vine să-ți dau cu ceva în cap. Cine 
te crezi tu, măi? Buricul - pămîntului? 
Crezi că dacă o să pleci tu de aici o să 
stea sondele, o să rămînem sub plan? Asta

„Scînteia tineretului'1
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«trezi ? De-p lună de 
zile ne înnebunești 
cu plecarea. De ce 
nu pleci ? Ții de po
mană un loc de elec
trician. N-avem lipsă 
de pușlamale. Nu 
faci nimic, dar iei 
bani.

— Nu-s banii tăi, 
n-are de ce să te 
doară de.ei!

— Ba sînt ai mei 1 
Sînt banii noștri, 
ai tuturor. N-avem 
bani de aruncat cu 
ei după cîlni. înțe
legi ? Să-ți fie ru
șine. Uite-te în ochii 
mei.

Nu te uiți?
Obogeanu își ne

tezește pantalonii cu 
palma și tace.

—■ Măi Florică, 
măi, ție nu ție ru
șine de tine, prăpă- 
ditule ?

Ție nu-ți pasă de 
întrecere, nici cit iți 
pasă de nădragii ăștia pe care îi porți. 
Apoi măi, Florică, măi păcătosule, ai să-ți 
muști tu odată și-o dată degetele pentru 
ce faci acum. Are să vie ziua cind o să 
ceri muncitorilor recomandare pentru 
partid. Cine o să-ți dea, zi ? Care o să-ți 
dea ? Dracu!

— Treaba mea !
— Vorbești ca un bandit!
— Treaba mea !
— Pleacă! se auzi vocea sugrumată a 

lui Zamfirescu. Celălalt se ridică greoi și 
ieși. Zamfirescu își șterse o lacrimă. „Măi 
Florică, măi, dece nu vrei tu să mă as
culți?"

Cei doi erau prieteni de mai bine de 
patru ani. Zamfirescu. băiat de țărani să
raci din Rîmnicu Vîlcea, îl cunoscuse 
pe Obogeanu la Școala medie din Sibiu. 
Au învățat împreună, s-au împrietenit și 
pînă acum nu s-au certat decit pentru 
vreo fetișcană care le răsărea in cale și-i 
vrăjea pe amîndoi. împăcarea venea re
pede, cind prietenii își dădeau seama că 
fata e o flușturatică și jumătate și nu 
se cuvine să-și pună mintea cu ea. Cearta 
care se ivise acum ținea de alte intim- 
plări, cărora era mai greu să le dai «ie 
capăt. Obogeanu vroia să plece de la 
sondă. Visa o muncă tihnită, undeva, in
tr-un atelier. Asemenea visuri se abătu
seră asupra lui tocmai acuma, cînd toți 
muncitorii sondei erau prinși în între
cere. în orele «ie lucru Obogeanu mo
țăia. Dacă-1 vestea careva in miez de 
noapte că s-a stricat motorul la o sondă 
și e nevoie de un electrician, Obogeanu 
se întorcea pe partea cealaltă și mor
măia :

— Nu-i sonda mea ! Lăsați-mă !
Zamfirescu rămase răzimat de fereastră, 

cu privirea pierdută în partea aceea spre 
care bănuia că s-a îndreptat Obogeanu.

— Zamfirică, băiatule, să trăiești! se 
auzi o voce bărbătească

Zamfirescu se întoarse domol. In dor
mitor intraseră vreo patru flăcăi, cu un 
acordeon.

— Nu-mi arde de cintat, mormăi Zam
firescu.

Ceilalți aprinseră lumina și se apro- 
piară.

— Iar strîmbi din nas? îl întrebă Chej
noiu Toma. Măi, Zamfirică. băiatule, 
apucă necazurile de guler și trintește-le 
de pămînt Hai sâ cintăm. Dă-i drumul, 
țigane !

„Țiganul", un băiat supt la față, cu na
sul ascuțit și ochii de veveriță, chinui un 
pic armonica dar văzindu-1 pe Zamfirescu 
bosumflat, făcu un gest de lehamite și 
zise sec :

— Boierul clocotește, mă înghiațâ cu 
privirea. Mă dau bătut! și lăsă să-i scape 
armonica pe pat.

Ceilalți riseră si tăbăriră asupra lui 
Zamfirescu. Acesta se apără cu mîinile 
și se retrase intr-un colț, rugindu-i să-l 
lase in pace. Chejnoiu Tema, șeful secției 
de electricieni îl întrebă îngrijorat ce 
are. Zamfirescu ridică din umeri.

— Măi Zamfirică, nu te fă cu nărav ! 
Cînd e de glumă, glumim, dar acuma te 
rog să-mi spui ce ai. Ce te doare.

— Ce să mă doară ! Degetul ăl mic— 
— Nu fi obraznic !
Zamfirescu, rușinat, se invirti pe loc, 

scormonind cu privirea podelele spălate 
cu motorină.

— Vorbește Zamfirică...
— Tovarășe Chejnoiu, izbucni eL de ca 

unii oameni sînt- sînt_. sînt porci I iși 
descarcă, in sfirșit, năduful.

— Care anume ? întrebă Chejnoiu zim- 
bind.

— Obogeanu ! răspunse celălalt, iritat. 
Ăsta mi-a fost prieten. Asta nu mai știe 
acuma nici de organizație, nici de partid— 
de nimic. Asta putrezește de lenevie...

— Și tu ești de vină! sări Chejnoiu. 
L-ai scăpat din mină.

— Dă, sînt de vină ! Altceva nu mai 
știți, decit să-mi spuneți că sînt de vină 1 
Comitetul U.T.M. mă trage la răspundere, 
dumneata la fel. Toți mă scărmănați. Eu 
ce să fac ? Am să-mi iau și eu cîmpii. 
Mă duc unde mă îndeamnă doi ochi. Nu-s 
prost să mai stau aici.

— Măi Zamfirică, hai să vorbim ca 
oamenii.

— Ca oamenii vorbim. Dacă alții îți 
rîd în nas cînd le vorbești de întrecere 
și apoi se apucă să joace barbut, atun- 
cea nici eu nu-s prost să mă mai zbat. 
De pomană mă zbat. N-am o mie de 
mîini. Gata. Să mai îndrăznească cineva 
să mă cheme la sonde înafara lucrului! 
îi arăt eu ! Nu-s sluga nimănui!

— Măi Zamfirică, spune Chejnoiu, mîn- 
gîindu-i părul zbirlit, nu vorbi prostii. 
Vrei să-ți furi singur căciula. Nici tu nu 
crezi ce spui.

— Lasă-mă !
— Măi Zamfirică, nu te fă cu draci. 

Du-te și te culcă, să te liniștești.
— Mă culc dacă vreau eu...
— Hai Zamfirică. nu mai vorbi de po

mană. Tu ești băiat bun...
— Eu sînt bun numai dracul e rău că... 
Zamfirescu, cu ochii roșii de mînie. se 

duse la pat și se înveli cu pătura, aștep- 
tînd ca ceilalți să plece. Parcă în ciuda 
lui „țiganul" slobozi armonica și băieții 
începură să cinte cu voci pline, pătimașe:

„Foaie verde de secară, 
Nană, nană"

„Vino «nnd se lasă seară,
Nană, nană"

în fiecare seară, după lucru, electricie
nii se strîngeau în dormitorul lui Zam
firescu și petreceau cîteva ceasuri în 
cin tec și joc. Alteori, Zamfirescu își înălța 
vocea lui de tenor, înăbușindu-le pe ale 
celorlalți, apoi juca cu Chejnoiu o învîr- 
tltă or un cazacioc. Cită vreme a fost 
în școală, la Sibiu, nu l-a întrecut nimeni 
la cîntece și dansuri.

In cameră mai intrară cîțiva flăcăi, de

Ia foraj. Se lipesc de calorifer, să se dez
morțească, apoi se prind in horă. Chej
noiu înghesuie paturile, să aibă loc ju
cătorii. Zamfirescu stă sub pătură și-și 
mușcă degetele, să nu-1 ia gura pe dina
inte și să înceapă să cinte. Acuma, după 
ce i-a refuzat pe băieți, e tirziu să se 
mai scoale „Fir-ai tu de ris Florică, gin- 
dește cu amărăciune. Tu o să-mi măninci 
zilele. Lasă, pun eu șeaua pe tine și dacă 
nu te-oi face om. să-mi zici «ruțu. Măi 
Florică, tu știi ce-i aia întrecere ? Tu 
știi, derbedeule, că ne facem de ris in 
țara întreagă, dacă pierdem întrecerea ?“ 

în geam se aud ciocănituri puternice, 
nervoase. Zamfirescu uită șirul ginduri- 
lor. Pricepe despre ce-i vorba dar nu 
scoate capul de sub pătură. Tace, așa, 
de-al dracului. Ciocăniturile se repetă. 
Zamfirescu se întoarce pe partea cealaltă, 
dar în același timp simte cum îl cuprinde 
îngrijorarea. „Ce s-o fi întîmp'.at ?“ In 
dormitor intră un bărbat în virstă, plin 
«ie noroi.

— Zamfirescule, strigă, hai că se cu
răță sonda ! Se duce sonda, haide ! Zam
firescule, te-ai încălțat ?

Omul tremură de teamă și oboseală. A 
venit intr-un suflet. Ridicîndu-și panta
lonii, mai strigă odată :

— Zamfirescule...
Hora se destramă și băieții rămîn ne

dumeriți.
— Ce-i ? întrebă Zamfirescu scoțind 

capul de sub pătură.
— Pe dracu ! S-a aprins motorul la 273.
— Aveți electrician pe Obogeanu! 

mormăie Zamfirescu, sculindu-se și cău- 
tindu-și pantalonii.

— Haide, se repezi celălalt la el «ne
bunit.

Intr-un minut, Zamfirescu își trage 
pufoaica și cizmele de cauciuc. Caută 
căciula, dar n-o găsește. Se repede la 
Chejnoiu, ii smulge șapca din cap și, 
ieșind, aleargă buimac peste cimp, către 
sonda 273. Ploaia a încetat, dar e tntu- 
neric. Zamfirescu calcă în băltoare și se 
lovește «Ie movilite de pămînt Bijbiie 
prin noapte ca și cînd ar avea ochii li
piți. Deodată răsar flăcări care sparg 
întunericul, ca niște suliți de lumină. 
Aleargă într-accld. „Florică, uite ce-ai 
fă«mt tu. Florică" biiguie, gifiind. Ii 
vine in minte că de la motorul electric 
s-ar putea aprinde sonda și atunci... 
Alergă, gata să-și dea suflarea din urmă.

Lingă sondă nu se află decit Obogeanu 
cu ochii crescuți de spaimă, și încă un 
flăcău. Dinspre dormitoare vin alții, 
chiuind prelung. Zamfirescu trece ca 
vintul pe lingă Obogeanu și se apropie 
de motor, „S-a zis cu el“ îi trece prin 
minte și o durere năpraznică îl sfișie. 
Vede niște grinzi căzute peste motor. Se 
agață de ele și trage cu disperare. Iși 
dă seama că peste motor a căzut o baracă. 
A bătut vintul cu putere și a dărimat-o. 
Din pricina asta s-a aprins motorul. Zam
firescu își scoate haina și încearcă să 
stîrpească flăcările cu ea. Iese un fum 
gros, albicioa.

— Carnetul! țipă deodată Zamfirescu și 
se retrage cîțiva pași, îngrozit Haina 
s-a aprins. înăbușă flăcările cu palma. 
Scotocește in buzunar și scoate carnetul 
U.T.M. îl sărută în neștire, apoi îl viră 
în sin. Se repede iar asupra flăcărilor. 
Vin și reilalți băieți. Unii cară noroi cu 
gălețile, alții apă.

Obogeanu se invîrte pe lingă ei, bes- 
metic și plinge sfîșietor. Zamfirescu se 
face că nu-1 bagă în seamă. Flăcările 
scad, pilpiie tot mai slab, apoi pier. Zam
firescu abia mai răsuflă. îi strigă lui 
Obogeanu:

— Descarcă aparatul, să refac instalația! 
Celălalt U privește prostit
— Descarcă aparatul, repetă Zamfi

rescu, mai blind. Nu vezi că stă sonda de 
pomană ? Haide !

Obogeanu. cutremurat încă de emoții, 
se mișcă greu.

— L-ai descărcat ? întrebă relălalt, 
gata să se apuce de lucru.

Obogeanu mormăie ceva. Zamfirescu 
se apropie de aparat și încearcă să-1 des
facă. în clipa aceea e trîntit la pămînt cu 
putere, parcă o mie de pumni l-ar fi 
lovit in față, deodată. Cineva scoate un 
țipăt scurt, apoi toți se reped asupra lui 
Zamfirescu, ii pipăe mîinile și își apropie 
fața de fața lui, să vadă dacă mai răsuflă.

— Zamfirică, omoară-mă, fă-mi ce vrei, 
țipă Obogeanu. eu is de vină. N-am mai 
știut cum să descarc aparatul!

Zamfirescu ii face semn să se depăr
teze. Celălalt se apleacă și mai tare asu
pra lui. Peste un sfert de ceas Zamfirescu 
începe să refacă instalația. Obogeanu se 
invîrte pe aproape, deschide gura să 
spună ceva, dar privirea prietenului îl 
îngheață.

— Unde-ai fost cînd s-a aprins motorul? 
întreabă Zamfirescu.

— Am dormit, spune Obogeanu cu gla
sul omului care se spovedește.

— Du-te și anunță sondorii să vină la 
lucru.

Către dimineață, cei doi se îndreaptă 
spre dormitoare. Zamfirescu merge îna
inte, tăcut, parcă i s-a înțepenit limba. 
Obogeanu face cîțiva pași și îngaimă :

— Zamfirică... eu...
Zamfirescu pășește liniștit, cu gindu

rile lui. După cîțiva pași, Obogeanu iar 
zice :

— Zamfirică.... eu...
Merg așa, mai bine de jumătate de ki

lometru. Obogeanu se simte răscolit și 
deodată, dindu-și drumul durerii adunate 
în suflet și pocăinții, îl cuprinde pe Zam
firescu în brațe și-i sărută fața udă. 
Celălalt se smucește un pic, apoi, cutre
murat, se lasă prins în îmbrățișarea unui 
prieten regăsit.

— Măi Florică, derbedeule, fă-te om 
odată !

NICOLAE ȚIC

SCRISOARE CĂTRE REDACȚIE

Să fie respectat 
secretul corespondenței

Scriu de mult timp ziarului „Scîn
teia tineretului" și de fiecare dată 
aștept cu multă nerăbdare răspunsurile 
la scrisorile trimise. La un moment dat 
insă răspunsurile au încetat să-mi mal 
sosească.

Poate voi primi răspunsurile mid 
tirziu — mi-am zis. Insă totul a fost 
zadarnic. Mă hotărîsem să scriu redac
ției, să întreb care este cauza de nu 
mi se răspunde, cind am aflat un 
lucru care m-a revoltat.

Intr-o zi, tocmai mă întorsesem de 
la arat. La poarta gospodăriei întilnesc 
pe tov. Pop Ion președintele comitetu- 
lui sindical, care îmi spune:

— Ai o scrisoare de la „Scînteia 
tineretului". ,

— Unde e tovarășe Pop? Întrebai 
eu nerăbdător.

— Ei unde!... In mapa tovarășului 
director. Am și citit-o împreună.

— Cum... mi-ați citit scrisoarea?... 
Păi nu era plicul închis?

N-am mai așteptat răspunsul și am 
plecat la tovarășul director Iile Marin. 
Acesta mă ascultă fără să ridice pri
virea din hîrtiile ce le avea în față. 
Apoi destul de indiferent îmi răspunse:

— Am dat-o secretarei Dohrlcă 
Paula care dealtfel mi-a arătat scri
soarea destinată ție. Ia-o de la ea.

Biroul secretarei nu era departe. 
Am Intrat șl m-am adresat direct:

— Dă-mi te rog scrisoarea de la 
„Scînteia tineretului".

— Care scrisoare?... N-am nici o 
scrisoare, mi-o tăie ea.

— Cum nu al ? Tovarășul director 
ml-a spus că țl-a dat-o in mapa cu 
scrisori. Atunci fără să mai spună ni
mic, Dobrlcă Paula scoase dlntr-un 
sertar o hîrtle împăturită in patru șl 
ml-o aruncă în nas spunîndu-mi: na, 
ăsta ți-e răspunsul.

Cum ăsta... păi plicul... dar 
plicurile dinăuntru unde sînt?

in timpul acesta secretara iși făcu 
di lucru și nu-mi mai răspunse nimic.

Iată așa se întîmplă la noi la G.A.S. 
Găeștl cu scrisorile adresate tinerilor. 
Este oare just acest procedeu? Este 
permis cuiva să-mi deschidă scrisorile 
Și să le citească?

Corespondent 
STANCU DOBR1AN

NOTA REDACȚIEI
Un tovarăș din cadrul redacției s-a 

deplasat la G.A.S. Găești secția Cu- 
paru. Aici, analizîndu-se situația, s-a 
constatat că secretara Paula Dobrică 
desface plicurile corespondenților de 
presă și chiar corespondențele ce vin 
pentru organizațiile de masă din gos
podărie. La fel a făcut și cu scrisoa
rea adresată tovarășului Stancu Do- 
brian. La fel a procedat și cu scrisorile 

ț adresate tractoristului Geru Ion și to-
* varășului Pop Ion, președintele sindi- 
! catului.
I Cu toate că tovarășul director Ilie 
j Marin a cunoscut faptul că secretara 
{ deschide corespondența, nu a luat 
j nici o măsură. Mai mult, in cazul de 
i față și-a permis să citească și să co- 
» menteze scrisoarea trimisă de redacție 
‘ corespondentului Stancu Dobrian.
» Deoarece Constituția R.P.R. prevede 
! că secretul corespondenței este ocrotit 
« de lege, rămine ca organele in drept
* să ia măsuri împotriva acelora care in- 
I calcă legile statului nostru.

Pionierii și școlarii 
sădesc pomi

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru). — Pionierii și școlarii de la Școala 
de 7 ani din comuna Livezi raionul 
Ciuc, s-au angajat să planteze pe ambele 
părți ale șoselei ce duce de la Livezi 
la Mihâileni, puieți de brazi. Pînă acum ei 
au săpat peste 120 de gropi, iar puieții 
vor fi plantați o parte în toamna acestui 
an inainte să cadă zăpada, iar restul la 
primăvară.

Cu multă însuflețire au participat la să
direa pomilor pionierii și școlarii din 
comuna Pețelea raionul Reghin. Ei s-au 
angajat să planteze pe o lungime de 2 
km. a șoselei naționale ce duce la Reghin, 
puieți de meri și nuci. De acum ei au 
trecut la realizarea angajamentelor luate, 
săpînd gropile necesare și odată cu 
aceasta au început să planteze și pomi.

Pînă cînd perioada de acomodare?
S-a vorbit mult de la înce

putul anului școlar și se vor
bește și acum că este nece
sar ca studenții să desfășoare 
un studiu temeinic din pri
mele zile de facultate. Orga
nizațiile U.T.M. din școli și 
facultăți s-au angajat să spri
jine efectiv traducerea in 
viață a acestei sarcini.

Asemenea angajamente și-a 
luat cu siguranță și organi
zația U.T.M. a Institutului 
Politehnic Timișoara. Anga
jamentele insă au rămas deo
camdată vorbe.

Dintr-o vizită !a râminul de 
fete al Institutului și la unul 
din căminele de băieți, s-a 
putut constata că marea ma
joritate a studenților nu-și 
folosesc așa cum trebuie tim
pul liber. comitetul U.T.M. 
nepreocupindu-se să facă un 
program de studiu și să con
troleze respectarea lui. De 
aceea studenții lucrează dez
organizat, cea mai mare par
te a timpului pierzînd-o cu 
alte ocupații. La căminul de 
fete, de pildă, într-una din 
zile, în sala de lectură, la o- 
rele 17 și 30 de minute, cînd 
este timpul cel mai potrivit 
de studiu, nu învățau decit 
două studente din anul I al 
Facultății de chimie indus
trială.

In camere erau de aseme
nea puține acele studente 
care studiau : unele erau ple
cate în oraș, altele aveau di
verse ocupații. Maria Taulia 
depăna lină Trifan Claudia, 
Csefay Ștefania și Furnea 
Ana dormeau. După ele n-a
veau nimic mai bun de fă
cut ; a doua zi nu aveau se
minar și pentru ce să învețe cu 
două zile inainte 7 Ligia 
Pută scria o scrisoare urgentă 
deși a doua zi avea seminar 
la matematică, tar Eugenia

PRINȘI ASUPRA FAPTULUI
E comună mare Măldăenil. Cuprinde cărit chiaburii, a sărit o seînteie de la 

două sate cu întinsură multă și cîteva tractor și gata fooul.
mii de oameni. Dar ce șarle de oameni — Dar de ce n-a sărit măi Marin Cuță 
sînt unii din el ‘ 
și-ar înfige colț 
sau; a 
pa numaidecît

în virtutea ' 
tului, chiaburii',- wm. iviiwwwwn «««-»» 
ochii unii altora (ceea ce adeverește încă- 
odată zicala' cu corbii)’?! fiindcă -ge asea
mănă se adună. Marin Cuță și Velea Pă
trășcanu n-au călcat nici îi această rîn- 
duială și cum g-a brodit ca unul să albă 
fedior de însurat, iar altul fată mare, s-au 
încuscrit. Ei, ș-apoi e știut că rudele șu 
datoria sfîntă să s-ajute cum pot mai 
bine la vreme de ananghie.

— Măi, se plîng ăștia doi uneori cui 
șade să-i asculte : n-am fărîmat și n-am 
înghițit om, atunci ce-au comuniștii și să
răcanii cu noi ?

— Poate că se gîndesc la anii cînd v-ați 
rotunjit averea, le răspund unii mai col- 
țați. S-or fi intrebind cum ,ai adunat tu 
Marin Cuță 16 hectare, 2 batoze, 2 loco
mobile și 2 tractoare, iar tu Velea Pătrăș
canu 21 de hectare și altele.

— Eh, ce-a fost odată ! zic chiaburii. 
Pe noi nu ne duce mintea la ce-a fost.

Dacă e așa să-i credem că au mintea 
scurtă și să vorbim numai de prezent.

în vara aceasta, Velea Pătrășcanu, da- 
torînd statului 6.847 kg. grîu și 3400 kg. 
restanțe din anul trecut, și-a zis privind 
la șura, de snopi: „Nici mie, nici lor, pul
berea Și scrumul să se aleagă din ea".

Și în timp ce țăranii muncitori de la 
aria nr. 2 munceau cu entuziasm să ter
mine treierișul, chiaburul aștepta.

— Lasă, le spunea el tovarășilor de la 
sfatul popular, lasă numai să vină cuscrul 
Marin cu batoza lui de la Dobrotești și 
am să treier atunci.

„Milostivi" din fire și „înțelegători", to
varășii de la sfatul popular au încuviințat

Marin Cuță s-a întors de la Dobro
tești și pe loc a tras batoza 
lui Pătrășcanu care rămăsese 
tr-o latură a ariei și a început 
griul.

Văzîndu-i porniți la muncă, 
Pleșu Dumitru, delegat din partea sfatu
lui popular la aria nr. 2, a plecat liniș
tit să cerceteze cum merge lucrul la ce
lelalte batoze.

Chiaburii, se pare, atît au și așteptat. 
Abia dacă a făcut delegatul 200 de pași 
că în vîrful șurii au și izbucnit suluri 
de fum și limbi de flăcări. Nu sufla vîn- 
tul, dar pălălaia s-a întins cu o iuțeală 
nemaipomenită, prefăcînd în scrum șura 
întreagă și batoza. Focul n-a putut fi 
stins (chiar dacă ar fi încercat careva s-o 
facă, degeaba s-ar fi străduit, căci nimeni 
nu se îngrijise să fie instalat dinainte un 
pichet de incendiu).

— Apoi ce vină să avem noi, s-au văl-

ei ! Dacă de pildă un cîine tn coasta șurii și s-a suit tocmai în virf 
Iții în pulpa lui Marin Cuță- unde se afla fecioru-tu?

lui Velea Pătrășcanu, javra ar eră*  
maidecit de turbare.
.„'.„.„a legilor nescrise ale pămîn-

‘ ’ irii din Măldăeni nu-și scot

lingă șura 
izolată în- 
să-i treiere

tovarășul

Noi premiere la Opera
în repertoriul pentru stagiunea tea

trală 1954—1955 Opera romînă de stat 
ain Cluj a înscris noi premiere.

în prima jumătate a lunii noiembrie 
se va prezenta opera „Povestea țapului" 
de compozitorul clujan Max Eizikovici, 
iar în luna decembrie va fi prezentat 
într-o nouă montare, baletul „Coppelia", 
realizat în direcția de scenă a maestru
lui de balet Anton Moravski și sub con-

Ajutor
Gospodăriile agricole de stat din Ban- 

loc și Sinandrei au primit zilele trecute 
un prețios ajutor în muncile agricole 
de toamnă. Studenții anului I ai Institu
tului Agronomic din Timișoara, împreună 
cu corpul profesional au venit în aceste 
gospodării pentru a face practică în le
gătură cu aplicarea metodelor agroteh
nice pe csre le-au studiat și In aoelați 
timp să contribuie la muncile agricole de 
toamnă.

Iamboi citea un roman din 
literatura decadentă.

O situație proastă în a- 
ceastă privință era și la cămi
nul de băieți al Facultății de 
mecanică, cu deosebire că 
aici nu există sală de lectură, 
clubul e închis, iar în camere 
domnește în voie dezordinea, 
în cele aproximativ 10 camere 
vizitate, doar trei studenți în
vățau. Ce făceau ceilalți 7 In
tr-o cameră se juca șah, in 
alta un student scria o scri
soare, alții discutau, cîțiva 
dormeau. Cei mai mulți erau 
plecați in oraș.

Cînd învață acești studenți?
— se intreabă oricine găsește 
o asemenea situație Tov. 
Marcus A., secretarul vechiu
lui birou U.TJtf. al Facultății 
de mecanică, a răspuns aces
tei întrebări: „Seara, mai bine 
zis noaptea, e mai liniște și 6 
ore de somn ajung". Ciudată 
concepție!

Biblioteca institutului este 
ceva mai privilegiată decit 
căminele. In sală sînt 40-50 
studenți care studiază, fac 
conspecte sau transcriu no
tițe. Dar și aici — după spu
sele bibliotecarei — trebuie 
să vii in plină sesiune de exa
mene dacă vrei să găsești 
toate locurile ocupate.

Numai atît și ar fi suficient 
să-ți dai seama ci în rîndul 
studenților de la Institutul 
politehnic nu domnește o at
mosferă de studiu Și studen
ții recunosc aceasta. „Așa e 
doar totdeauna prima lună
— se consolează pînă și stu
dentul fruntaș la învățătură, 
Roth Tiberiu. — La cursuri 
se fac numai generalități și 
introduceri în materie. Ce 
să-nveți ?"

Cum este și firesc, rezulta
tul unei asemenea concepții, 
larg răspîndltă, nu poate fi

de loc bună. Seminariile do
vedesc cu prisosință acest 
lucru.

Iată de pildă, seminarul de 
geometrie descriptivă de la 
grupa IlI-a a anului I al Fa
cultății de chimie industria
lă. Studenții sînt scoși la ta
blă, răspund cite ceva dar se 
încurcă, n-au siguranță în 
răspunsuri. Studentul Dioni- 
sie Vidu nu știe mai de loc. 
N-are nici de unde să știe, 
dacă n-a învățat. Și același 
lucru s-a întîmplat cu mulți 
alții din această grupă. Dacă 
îi intrebi de ce nu au învă
țat, îți răspund așa cum a 
răspuns studenta Dita Var- 
săny și cum gîndesc și alți 
studenți din anul I:

„La facultate e altfel decit 
la școală !. Dacă nu înveți azi, 
înveți miine. Note nu se pun 
la seminarii și pînă ne vom 
obișnui să învățăm și fără 
note, mai trece timp".

Ce a făcut organizația 
U.T.M. pentru a determina o 
schimbare in mentalitatea 
studenților din anul I, care 
găsesc că singura deosebire 
între un elev și un student 
este aceea că primului i se 
pun note ori de cite ori e as
cultat, iar celuilalt i se pun 
calificative numai la exa
mene 7

Consfătuirea în care li s-a 
vorbit studenților despre me
todele de studiu ale celor 
mai buni, a fost utilă dar nu 
suficientă pentru a lămuri 
studenților noi veniți in fa
cultate de ce și cum trebuie 
să învețe.

După cei din vechiul comitet 
U.T.M. sînt cauze obiective 
pentru care o serie de stu
denți nu folosesc timpul de 
studiu pentru învățătură, nu 
frecventează cursurile sau 
lipsesc de la seminarii. Sînt

— Nu știu și nu mă întrebați. Mie să 
facă bine ADAS-ul să-mi plătească des
păgubire pentru batoză...

Cetățeni „cum se cade" Marin Cuță șl 
Velea Pătrășcanu n-au fărîmat și n-au 
înghițit om; atunci ce-au comuniștii și 
sărăcanii cu ei ? Așteptînd la loc sigur 
pentru a da socoteală poporului munci
tor pentru faptele lor, chiaburii vor avea 
desigur timp să-și răspundă la această 
întrebare.

întîmplarea de mai sus ridică însă o 
nedumerire: cum muncește organizația 
U.T.M. din comună pentru ridicarea spiri
tului de vigilență ai tineretului ?

S-ar putea crede că organizația da 
U.T.M. s-a preocupat cît de cit de acea
stă problemă. Nici pe departe. Se pare că 
nu are cine să se ocupe. Secretarul? Păi 
așa ceva nu există la Măldăeni. A fost 
cîndva un secretar, dar de, omul a plecat 
din comună. Unde, nimeni nu știe. A ră
mas, bineînțeles, comitetul. „A rămas" 
e și aceasta un fel de a vorbi, fiindcă 
de fapt comitet nu există. Dintre toate a 
rămas pe picioarele lui doar sediul co
mitetului. O firmă ștearsă îi trădează 
existența chiar în centrul comunei. Pe 
ușă atîrnă un lacăt greu de două ocale. 
Asta ca să nu fie tulburată activitatea 
păianjenilor care au deschis înăuntru ate
lier de țesătorie. Aproape de sediu e șl 
sfatul popular. Ei, aici se întîmplă să dai 
peste un membru al comitetului. Acesta 
e tovarășul Tobă Florea secretar al sfa
tului popular. Voinicos flăcău, nimic de 
zis. Muncește de-și fringe spinarea și în- 
tr-o parte și in alta. La sfat se ceartă 
omul cu toți cîți îl birîie la cap. Pe unii 
îi repede, pe alții nu, după caz și per
soană. A venit odată un deputat al sfa
tului să ceară o dovadă de fabricat ra
chiu.

— N-am tovarășe, vino altădată. Lasă, 
nu mai faceți rachiu, că nu-i prăpăd.

Dar peste un ceas unul din chiaburii 
din comună a primit dovadă de fabricat 
chiar din mina secretarului.

Griji, nevoi, dureri, necazuri <rfte n-are 
pe cap utemistui Tobă Florea I Ii lipsește 
numai ceva: „timpul liber" ca să se ocu
pe și de organizația U. T. M. E 
prinde el cite o clipă liberă, dar 
are altele de făcut: stă la taclale 
ciorul chiaburului Radu Ciurea.

Despre toate astea, 
U.T.M. Roșiori de Vede 
însă pe tovarășii de țp 
să nu se mulțumească 
ci să ia măsuri rapide 
comitetelor organizațiilor U. T. M. acolo 
unde se simte nevoia.

FANUȘ NEAGU

drept, 
atunci 
cu fe-

Comitetul raional 
știe. I-am ruga 
comitetul raional 

numai cu asta 
pentru întărirea

romînă de stat din Cluj
ducerea muzicală a dirijorului Alexandru 
Taban, laureat al Premiului de stat. Tot 
în această stagiune va fi prezentat bale
tul în 3 acte „Esmeralda" de Pouni, și 
opera romînească „Plutașii de pe Bis
trița" de Filaret Barbu, laureat al Pre
miului de stat. In prezent, colectivul 
operei studiază posibilitatea realizării în 
noi montări a operelor „Boema" de 
Puccini, „Trubadurul" de Verdi și altele.

prețios
în același scop au plecat la gospodăria 

de stat Beșenova Nouă, elevii din anii 
III și IV ai Școlii medii tehnice veteri
nare din Timișoara, la gospodăria de 
stat Buziaș și în comunele Bacova șl 
Nițchidorf, elevii Școlii medii tehnice de 
ameliorări agricole din Timișoara, iar la 
gospodăria de stat Sînandrei peste 1500 
de elevi și eleve de la liceele „Nikos 
Beloiannis", liceul de băieți nr. 2, liceul 
de fete și liceul mixt maghiar din Timi
șoara.

vînovați pentru aceasta Mi
nisterul învățămintului, recto
ratul și decanatele, spun ei.

E drept, aceste foruri sînt 
răspunzătoare pentru felul 
defectuos cum s-a organizat 
munca de la începutul anului 
pentru faptul că nu au asigu
rat buna desfășurare a 
cursurilor și seminariilor și 
au permis studenților să fo
losească timpul de studiu 
la voia întâmplării. Rectoratul 
a făcut graficele de studiu și 
fișele individuale, dar acestea 
stăteau, la secretariat.

Organizația U.T.M. nu tre
buia să aștepte ca împotriva 
chiulangiilor, a restanțierilor 
care au lipsit toată sesiunea 
de restanțe nemotivat de la 
cursuri, împotriva acelora ca- 
re-și pierd timpul și nu în
vață pe motiv că prima lună 
este „perioadă de acomodare", 
să ia măsuri ministerul, rec
toratul și decanatele. In 
Institutul Politehnic sînt sute 
de utemiști, o forță cu aju
torul căreia comitetul organi
zației U.T.M. putea și poate 
influen(a în bine munca de 
învățătură. El putea cu aju
torul celor mai buni utemiști 
să antreneze pe studenți pen
tru a lucra după planuri in
dividuale de studiu, să-i con
troleze de respectarea aces
tor planuri.

Pregătirea profesională a 
utemiștilor și studenților și 
întreaga lor activitate tre
buie ridicată la nivelul con
dițiilor create, la nivelul ce
rințelor Aceasta se poate face 
numai introducind o disci
plină de studiu, asiqvrînd ca 
fiecare ceas să fie folosit de 
studenți pentru îmbogățirea 
cunoștințelor și nu numai în 
preajma examenelor.

L. LUSTIG



VIZITELE DELEGAȚILOR

Ziarista M. Z. Ianciuk, membră a delegației sovietice sosite în țară cu prilejul 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovictlce, In vizită la F. C. „Gh. Gheorghlu-Dej" 
din Capitală.

Noi cărți sovietice în domeniul muzicii
* * ★

Prețioase îndemnuri pentru tinerii compozitori

~ ■ ir ir—
Luni dimineața au sosit la Iași, M. A. 

Kveselava, președintele consiliului de 
conducere al Asociației gruzine pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, S. F. 
Bondarciuk, artist al poporului al U.R.S.S. 
de mai multe ori laureat al Premiului 
Stalin, și M. Z. Ianciuk, ziaristă, redac
tor șef adjunct al revistei „Femeia so
vietică", membri ai delegației sovietice 
care ne vizitează țara cu ocazia Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice. Membrii de
legației au fost însoțiți de E. N. Tiho
nov, reprezentant permanent al VOKS- 
ului în R.P.R., și de Nicolae Teșa, secre
tar al Consiliului General A.R.L.U.S.

In gara Iași, frumos pavoazată cu lo
zinci și drapele sovietice și romînești, 
oaspeții au fost întîmpinați de numeroși 
muncitori, de oameni de știință, artă și 
cultură, de studenți și elevi.

In numele oamenilor muncii din ora
șul Iași, tov. Ion Niculi, președintele co
mitetului executiv al sfatului popular 
orășenesc, a adus membrilor delegației 
sovietice un cald salut de bun sosit. A 
răspuns M. A. Kveselava.

In cursul dimineții, membri ai delega
ției sovietice au vizitat Arhivele statului, 
biblioteca centrală universitară, „N. Băl- 
cescu", universitatea „Al. I. Cuza“, bise
rica Trei Ierarhi, iar după amiaza, ate
lierele C.F.R. „Ilie Pintilie". M. A. Kve- 
selava a avut o întîlnire la Facultatea de 
filologie a Universității ieșene cu cadre di
dactice din învățămîntul superior și nu
meroși studenți. S. F. Bondarciuk s-a în
tâlnit cu oameni de teatru din localitate 
la Teatrul Național, iar M. Z. Ianciuk 
B-a întîlnit, la fabrica „Țesătura" cu 
muncitori, tehnicieni și funcționari din 
fabrică.

Seara, Ia cinematograful „M. Gorki", 
S. F. Bondarciuk a asistat la prezentarea 
filmului „Taras Sevcenko". (Agerpres)

★

Luni a sosit la Arad inginerul F. L. 
Kovaliov, .laureat al Premiului Stalin, 
deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., 
membru al delegației sovietice care se află 
în țara noastră cu prilejul Lunii Priete
niei Rcmîno-Sovietice.

In cursul zilei, F. L. Kovaliov a făcut o 
vizită la uzinele „30 Decembrie" unde a 
discutat cu numeroși muncitori și tehni
cieni, precum și cu conducătorii întreprin
derii, asupra felului cum se aplică metoda 
Kovaliov în uzină.

Astăzi, oaspetele își continuă vizitele în 
Arad.

★
P. A. Baranov, membru corespondent 

al Academiei de Științe, directorul Insti
tutului de Botanică al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., conducătorul delegației 
sovietice care vizitează țara noastră cu 
prilejul sărbătoririi Lunii Prieteniei Ro
mîno-Sovietice, a sosit luni la Cluj.

Oaspetele a vizitat filiala din Cluj a 
Academiei R.P.R. și stațiunea experimen
tală pomicolă condusă de biologul Rudolf 
Palocsay, laureat al Premiului de stat.

★

N. K. Serbinovici, miner fruntaș din 
Donbas, deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., a fost luni oaspetele muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor de la mi
nele Fîlipeștii de Pădure din raionul Cîm- 
pina. După ce a vizitat locurile de muncă, 
N. K. Serbinovici a avut o consfătuire cu 
mineri fruntași de aici.

„A învăța înseamnă a-ți 
pune neîncetat probleme 
noi, a nu te mulțumi nici
odată cu succesele realizate, 
a năzui mereu înainte" 
iată concluzia ce se des
prinde după ce ai citit lu
crarea compozitorului so
vietic R. M. Glier „Despre 
profesia de compozitor și 
educația tineretului" pu
blicată recent în Editura 
„Cartea Rusă".

In lucrarea aceasta, au
torul minunatelor opere 
„Sah-Senem“, „Ghiulsana" 
și „Rachel" al baletelor 
„Macul Roșu", „Comedian- 
ții", „Zaporojenii", „Călă
rețul de Aramă", ca și al 
altor lucrări simfonice, îm
părtășește tinerilor compo
zitori sovietici crîmpeie din 
viața sa de student al 
Conservatorului din Mo
scova, din bogata sa expe
riență de creator pe tărî- 
mui componisticei.

Elev al vestiților mae
ștri ai artei ruse — Aren- 
ski, Ippolitov Ivanov, Ser- 
ghei Taneev, Glier a fost 
educat din anii uceniciei 
în spiritul unei munci asi
due pentru nobila profe
siune de compozitor, profe
siune care în afară de ta
lent cere o temeinică în
sușire a unor profunde cu
noștințe ale științei armo

niei, polifoniei și a tehnicii 
componistice.

R. M. Glier a ținut minte 
în întreaga sa viață minu
natele cuvinte pe care pro
fesorul , S. Smolenski, emi
nent cunoscător al muzicii 
populare ruse vechi, le 
rostea adesea elevilor săi: 
„Invățați mai profund, cu 
mai multă atenție cintecul 
popular. In el veți găsi un 
izvor nesecat de inspira
ție..."

Serghei Taneev cerea 
elevilor săi să studieze în 
permanență pe Bach, Mo
zart și Ceaicovski, să scrie 
ei însuși necontenit, să nu 
distrugă nimic, să aibă o 
atitudine 3everă, necruță
toare față de lacune, față 
de lipsa de gust, de măie
strie.

In îndelungata sa activi
tate de pedagog R. M. 
Glier a cresout nenumărațî 
maeștri ai componisticei 
sovietice ca: Prokofiev, 
Miaskovski, Novikov care 
au creat valoroase opere 
artistice.

Conținutul muzicii — ne 
arată R. M. Glier — îl con
stituie impresiile din viață, 
îl constituie gîndurile și 
sentimentele exprimate cu 
ajutorul sunetelor. Dacă 
conținutul lăuntric este să
răcăcios, dacă compozitorul 
este rupt de viață, iar im
presiile sale sînt sărace, su

perficiale și întîmplătoare 
muzica va ieși și ea sear
bădă, lipsită de conținut, 
toată tehnica se va dovedi 
a fi de prisos.

Adresîndu-se tinerilor 
compozitori R. M. Glier, ii 
cheamă să nu se mărgi
nească la cunoștințele că
pătate în Conservator, îi 
cheamă să lupte pentru în
sușirea unui larg orizont 
al gîndirii, pentru o înțele
gere profundă a vieții, pen
tru ca compozitorul să de
vină un om înaintat al 
epocii sale. Moravurile 
compozitorilor trebuie să 
fie dezbărate de rămăși
țele atit de dăunătoare ale 
boemiei, iar în Uniunea 
Compozitorilor trebuie să 
domnească o atmosferă to
vărășească, sănătoasă, care 
să contribuie la o întrecere 
firească și rodnică între 
talente, la promovarea cri
ticii și autocriticii vii, crea
toare.

Pentru tinerii noștri 
compozitori, lectura acestei 
lucrări va fi un minunat 
prilej de a sorbi prețioase 
învățăminte din viața și 
experiența de decenii a 
unui remarcabil compozitor 
sovietic care și-a dăruit 
toate forțele sale luptei 
pentru înflorirea artei so
vietice.

I. S,

Despre un mare compozitor rus

Douâ filme noi
în oadrul „Festivalului filmului sovie

tic", pe ecranele cinematografelor din 
Capitală vor fi prezentate în premieră 
două noi filme artistice „Școala curaju
lui" și „Destinul Marinei Vlasenko".

Inspirat din evenimentele petrecute în 
perioada războiului civil, filmul „Școala 
curajului" înfățișează un episod din lupta 
armatelor roșii împotriva gărzilor albe.

în scene sugestive sînt prezentate mi
nunate figuri de eroi comuniști care au 
luptat în Armata Sovietică.

Filmul artistic în culori „Școala cu
rajului", realizat în regia lui Vladimir 
Basov și Mstislav Korceaghin, după sce
nariul de S. Rozen și K. Semenov, va fi 
prezentat începînd de marți 19 octombrie 
la cinematografele Republica ți L C. 
Frimu.

Tot de la această dată la cinematogra
fele „Patria" șl „București" va rula filmul

în culori „Destinul Marinei Vlasenko", o 
producție a studiourilor cinematografice 
din Kiev, realizat în regia lui I. Șmaruk 
și V. Ivcenko după scenariul Lidiei Kom- 
panieț. Rolurile principaleJsînt interpre
tate de E. Litvinenko, B. Andreev, T. Ko
niuhova, N. Grițenko, L. Bikov.

Filmul înfățișează înaltul aspect moral 
șl bogăția sufletească a oamenilor sovie
tici, viața fericită, plină de activitate crea
toare a constructorilor comunismului. 
Filmul a fost dublat în limba romînă la 
Studioul de filme documentare șl jurnale 
de actualități „Alexandru Sahia". Du
blarea a fost făcută în regia lui Virgil 
Constantinescu cu concursul actorilor 
Nana Iahculescu, Titus Lapteș, Florin 
Scărlătescu, Elena Sereda, Marcel Gin- 
gulescu și alțiL

(Agerpres)

Puțini sînt iubitorii de 
muzică din țara noastră 
care să nu cunoască și în
drăgească „Dansurile po- 
lovțiene" din opera „Cnea
zul Igor" de Alexandr Por. 
firievici Borodin, sau să nu 
fi fost fermecați de fru
moasa sa „Nocturnă" (din 
cvartetul nr. 2 de coarde). 
Aceste lucrări, care se 
bucură de o mare popu
laritate, sînt înscrise ade
sea în programele concer
telor simfonice și ale emi
siunilor de radio și, ascul
tători tot mai numeroși le 
iubesc. Dar, totodată, sînt 
puțini cei ce cunosc împre
jurările in care au fost 
compuse și, în general, cine 
a fost A. P. Borodin, auto
rul lor. Emisiunile educa
tive ale radioului nostru în 
primul rînd, unele caiete 
program de la concertele 
simfonice, sînt aproape sin
gurele izvoare destul de li
mitate și ele — ce stăteau 
pînă de Surind la îndemîna 
celor care doreau să cu
noască viața și activitatea 
lui A. P. Borodin.

Iată de ce apariția în tra
ducere romînească în Edi
tura „Cartea Rusă" a unei 
lucrări despre marele com
pozitor rus trebuiește salu
tată cu bucurie. Monogra
fia „Borodin" de T. Po
pova, scoasă de curind de 
sub tipar de editura Cartea 
Rusă, a apărut în origina
lul rus în cadrul colecției

„Biblioteca școlară" dar, 
de fapt, interesul viu pe 
care-1 trezește la oricare 
cititor, face ca această lu
crare să depășească cu mult 
cadrele „școlare". Este o 
povestire artistică, foarte 
atrăgătoare, scrisă cu mult 
talent și pe baza unei vaste 
erudiții, în care se deapănă 
firul vieții. acestui mare 
compozitor.

Prin numeroasele amă
nunte despre creația, acti
vitatea și viața sa perso
nală trece ca un fir roșu 
puternicul patriotism ai lui 
Borodin, caracterul progre
sist al gîndurilor și faptelor 
sale. Avem în față o po
vestire pasioriantă despre 
îndrăzneala în creație și în 
activitatea obștească, des
pre lupta pentru înflorirea 
artei muzicale ruse.

Lectura cărții este cît se 
poate de ușoară. împărțirea 
ei foarte înțeleaptă.. 11 cu
noaștem mai întîi pe Bo
rodin student, atras cu ega
lă putere de muzică și de 
chimie. Aflăm apoi cum 
s-au scurs primii ani ai 
copilăriei sale, cum a în
ceput el să compună, să 
lucreze cu M. A. Balakirev, 
cum a intrat în vestitul 
grup al „celor cinci" (Bala
kirev, Mussorgski, Rimski- 
Korsakov, Kui și Borodin) 
care au dus faima muzicii 
ruse departe, dincolo de 
granițele patriei lor. 11 pu
tem urmări pe Borodin în

viața de toate zilele, Ia 
spital, Ia Academia Medico- 
Chirurgicală și acasă.

Lucrarea conține și o se
rie de exemple muzicale, 
ușoare de cîntat, care îl 
pot ajuta pe cititor să-și 
întregească imaginea des
pre creația marelui compo
zitor.

Publicarea cărții „Boro
din" de T. Popova este o 
inițiativă prețioasă a edi
turii „Cartea Rusă". în
ceputul bun făcut cu tipă
rirea lucrării „Ceaicovski 
despre operă" este astfel 
continuat.

Iubitorii de muzică a- 
șteaptă traducerea de noi 
lucrări din limba rusă. Ei 
sînt interesați să citească 
lucrări ale muzicologilor 
sovietici despre principale
le probleme ale dezvoltării 
muzicii în U.R.S.S., lucrări 
de popularizare a cunoștin
țelor muzicale, alte lucrări 
despre marii clasici ai mu
zicii ruse Glinka, Dargo- 
mîjski, Ceaicovski, Mus
sorgski, Rimski-Korsakov, 
ș. a.

Nevoia acestor cărți se 
face simțită crescînd în zi
lele noastre, cînd procesul 
pătrunderii muzicii în mase 
din ce în ce mai largi se 
desfășoară furtunos, cînd 
compozitorii, interpreții și 
muzicologii noștri luptă 
pentru triumful realismu
lui socialist în muzica ro
mînească.

C. T.

Spectacolul dat de artiștii sovietici la Bicaz

Capella emerită de «tat de banduriști 
din R.S.S. Ucraineană a sosit sâmbătă la 
Bicaz. ,

In cursul zflei, oaspeții au vizitat șan
tierele hidrocentralei „V. I. Lenin". Seara, 
Capella emerită de stat de banduriști din 
R.S.S. Ucraineană a dat un spectacol în

sala clubului central al hidrocentralei în 
fața a aproape 1000 de oameni ai muncii 
de pe șantiere.

Minunatele cînteee interpretate de ar
tiștii ucraineni au fost răsplătite cu înde
lungi aplauze.

împotriva formalismului
în trecerea normelor G.M.A.
în condițiile create de regimul de de

mocrație populară, atragerea maselor în 
mișcarea de cultură fizică și sport a de
venit o problemă de stat, o problemă 
deosebit de importantă. In ansamblul ac
tivității sportive, un rol hotărîtor îl are 
complexul sportiv G.M.A. Introdus în țara 
noastră, după experiența mișcării de cul
tură fizică și sport din U.R.S.S. el a deve
nit baza pregătirii fizice multilaterale a 
celor ce muncesc din țara noastră. Acest 
lucru îl ilustrează numeroșii purtători al 
insignei G.M.A. și F.G.M A.

Deși în munca de pregătire și trecere a 
normelor G.M.A. s-au obținut în ultimul 
an unele realizări, trebuie menționat fap
tul că din păcate calitatea pregătirii pur
tătorilor insignei nu se ridică încă la ni
velul cerințelor șl posibilităților create.

In trecerea normelor G.M.A. racila cea 
mai frecventă Intîlnită în momentul de 
față în cadrul colectivelor sportive o 
constituie formalismul. Acesta se mani
festă în primul rînd în pregătirea aspi
ranților G.M.A. Această pregătire ar tre
bui să asigure aspiranților formarea de
prinderilor de bază, perfecționarea lor, 
contribuind la înaușirek de către aspiranți, 
a unei tehnici elementare pentru diferi
tele probe sportive. Organizînd în mod 
sistematic pregătirea aspiranților pentru 
trecerea diferitelor probe G.M.A., se asi
gură acestora o dezvoltare fizică multila
terală.

Este însă cu totul de neadmis — și aici 
se dovedește însăși lipsa de orientare a 
cadrelor de specialitate și a conducerilor 
unor colective sportive — de a supune 
noul aspirant imediat efortului maxim, 
necesar pentru a-și trece în prima zi stan
dardul uneia sau chiar mai multor probe. 
Această Înțelegere șl aplicare greșită a 
principiilor de antrenament, făcind apel 
în mod exagerat la resursele fizice ale 
tînărului aspirant, îl obosește inutil. Din 
această cauză o mare parte dintre aspi
ranți nu mai reiau antrenamentele șl 
nu-și mai trec normele. Exemple în a- 
ceastă direcție oferă antrenorii Fera La- 
zăr (București) Beffa (Ploești) cît și Len- 
gheriu (Timișoara) care nu au reușit să 
pregătească membrii secțiilor respective, 
în mod suficient sau deloc pentru trece
rea normelor G.M.A.

Examenul de control G.M.A. are o mare 
însemnătate pentru aspiranți. Prezenta
rea în fața comisiei de control G.M.A. 
trebuie considerată atît de aspiranți cît 
și de comisiile colectivelor' sportive drept 
un moment important, de verificare a efi
cacității muncii de pregătire dusă de an
trenori și instructori. Această probă, con
trolul, este însă desconsiderată neprinci
pial de multe colective sportive și orga
nizații U.T.M., care în goană după înde
plinirea cifrelor de plan, minimalizează 
însemnătatea acestui control. Așa se ex
plică de ce aspiranți ai colectivului spor
tiv Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii", 
Locomotiva C.F.R. sau altele, au fost res
pinși la examenul de control, neputînd 
face față cerințelor regulamentare.

Principalul aport în pregătirea calita
tivă a aspiranților il au antrenorii și pro
fesorii de educație fizică. Chiar în colec
tivele sportive unde nu există secții de 
pregătire fizică generală, rolul cadrelor 
de specialitate nu este cu nimic mai pre
jos. Antrenorul — prin pregătirea și cu
noștințele sale — trebuie să ajute din 
plin activitatea G.M.A. El trebuie să pri
vească rîndurile aspiranților G.M.A. ca un 
nesecat izvor de cadre, care vin să com
pleteze In viitor numărul sportivilor 
fruntași ai colectivului. Dar atingerea mă
iestriei sportive — și acest lucru trebuie 
să fie clar, atît aspirantului cît și antre
norului — nu se poate realiza decît prin- 
tr-o pregătire multilaterală, temeinică, a-

sigurată prin cele trei grade ale complexu
lui G.M.A. Mulți dintre antrenori, nechib- 
zuind asupra. acestor principii sau nepă- 
trunzînd în conținutul lor, tratează cu o 
condamnabilă nepăsare pregătirea sporti
vilor.

Antrenori Ca Hocșari (Timișoara), Scă- 
ieșteanu (Ploești) și alții nu se pot min
ări cu munca depusă pentru inițierea sau 
instruirea multilaterală a tinerilor aspi
ranți în cadrul complexului sportiv 
G.M.A. în această direcție slăbiciunea este 
și a comitetelor C.F.S. și a organizațiilor 
U.T.M. care nu controlează și îndrumă 
munca tehnicienilor intr-un mod cores
punzător. Este clar că fără contribuția ca
drelor de specialitate pregătirea temeini
că a aspiranților nu se poate ridica la un 
nivel satisfăcător.

Pregătirea temeinică și în genere cali
tatea activității G.M.A. mai are și aspec
tul urmărit prin existența legăturii orga
nice a celor trei grade în care fiecare re
prezintă o treaptă superioară atît ca ce
rință cît și din punct de vedere al cu
noștințelor tehnice șl teoretice însușite de 
către aspiranți. De acest fapt trebuie să 
țină seama, cu precădere, comisiile de 
control G. M. A. și cele de pregătire și 
examinare G.M.A. Ele nu au numai rolul 
de simple organe statistice și organizato
rice — ci trebuie să urmărească îndea
proape formele și metodele de pregătire 
și verificare ale aspiranților, ajutînd e- 
fectiv și în rezolvarea problemelor teh
nice. Ele trebuie să fie acel zid de care 
să se lovească intențiile neprincipiale de 
denaturare a conținutului complexului, 
ale unor colective sportive.

In această direcție comisia de control 
G.M.A. a raionului Lenin dovedește pu
țină exigență și legătură cu masele de 
sportivi în scopul îndrumării lor. Unele 
comitete raionale C.F.S. se fac și ele răs
punzătoare încurajînd uneori prin pasivi
tate sau neintervenție hotărîtă abaterile 
de la regulament. De pildă, comitetul re
gional C.F.S. din Regiunea Autonomă 
Maghiară, deși a constatat că aspirantele 
Iakobos Klara și Bogos Terez (la G.M.A. 
gradul II) nu au îndeplinit performanța 
necesară obținerii normei de schi, a îna
intat totuși formele pentru eliberarea 
brevetelor și insignelor.

Treapta superioară a activității G.M.A. 
o reprezintă gradul II. Posedînd un nu
măr mult mai mare și variat de probe, 
cuprinzind pe o scară mai largă formarea 
deprinderilor și permițînd dezvoltarea 
unor probe care deocamdată se practică 
de un număr restrîns de sportivi, gradul 
II al complexului se îmbină în mod ar
monios cu clasificarea sportivă.

Aceasta presupune din partea aspiran
ților o pregătire anterioară temeinică, pe 
de o parte, și desăvârșirea ei prin pre
gătirea și trecerea normelor gradul II. De 
aceea nu se poate concepe specializarea 
într-o ramură sportivă și atingerea unor 
performanțe de valoare fără o pregătire 
prealabilă, multilaterală, prin însușirea 
gradului II. Exemple bune dau în această 
privință maestrul sportului Petre Zim- 
breșteanu, Titus Ozon și alții care și-au 
trecut cu succes normele, cucerind insig
na G.M.A. gradul II.

Nu același lucru se poate vorbi despre 
Paraschivescu, Barta Christache, Edith 
Treyball, Medianu, Caralulis și alți spor
tivi fruntași care subapreciind importanța 
pregătirii multilaterale nu s-au străduit 
să obțină insigna.

Este de datoria organizațiilor U.T.M., a 
comitetelor C.F.S. și colectivelor sportive 
să lupte din toate puterile împotriva tu
turor manifestărilor de formalism care 
își mai fac loc încă în munca de trecere 
a normelor complexului G.M.A.

E. WILK

Munca de contractări și achiziții în raionul Dej
Munca de contractări șl achiziții de 

animale se desfășoară intr-un ritm sus
ținut și în raionul Dej. Numai de la 1 
la 10 octombrie în raion au fost livrate 
14 bovine, 20 de viței, 3 porci.

Țăranul muncitor loan Boțea din co
muna Chluești, a predat zilele acestea o 
vacă în greutate de 550 kg. de calitatea 
„grasă" pentru care a primit 2.475 lei. El 
a cumpărat Ie prețuri avantajoase 1,500 
kg. talpă, trei fuse de piele, 2,500 kg. de 
bumbac, a fost acutit de 125 kg. de po

rumb, 38 kg. de carne din cotele obliga
torii.

De asemenea, țăranii muncitori Ion 
Baciu și Ștefan Moldovan din comuna 
Olpret, au predat doi vițel de calitate 
„grasă" pentru care au primit cîte T.375 
lei, beneficiind totodată de reduceri din 
cotele de porumb și de lapte.

Importante realizări la contractări șl 
achiziții au obținut și țăranii muncitori 
din comunele Braniștea, Ciceu-Giurgești 
și Reteag din raionul Dej.

(Agerpres)

U.R.S.S. PE DRUMUL CONSTRUIRII COMUNISMULUI
Poporul sovietic întîmpină cea de a 37-a 

aniversare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie cu noi și remarcabile rea
lizări în toate domeniile de activitate. 
Importanța istorico-mondială a acestui 
mare eveniment, devine cu fiecare an tot 
mai evidentă.

„Cu cit se scurge mai multă vreme de 
la această zi măreață — scria V. I. Lenin 

I— cu atît se vede mai limpede însemnă
tatea revoluției proletare din Rusia, cu 
atît mai adine cugetăm asupra experien
ței practice a muncii noastre, experiență 
privită în ansamblul ei".

In cei 37 de ani care s-au scurs de la 
victoria revoluției socialiste, Uniunea So
vietică a străbătut un drum greu, dar glo
rios. Sub conducerea Partidului Comunist, 
oamenii sovietici au creat un stat puter
nic al muncitorilor și țăranilor, au cons
truit prima societate socialistă din lume, 
înfăptuind în prezent trecerea treptată de 
la socialism la comunism.

Partidul Comunist se conduce în acti
vitatea sa după teoria revoluționară îna
intată a marxism-leninismului, pornind 
întotdeauna de la faptul că nu este po
sibil să construiești socialismul și comu
nismul, decît sprijinindu-te pe cunoaște
rea legilor obiective ale dezvoltării so
ciale.

Sprijinlndu-s» pe legea economică a 
concordanței obligatorii a relațiilor de 
producție cu caracterul forțelor de pro
ducție, Puterea Sovietică a socializat prin
cipalele mijloace de producție. Ea a pre
dat poporului pămîntul, fabricile, uzinele, 
minele, băncile, căile ferate etc. în locul 
vechilor relații de producție capitaliste, 
în industria sovietică au fost create re
lații noi, socialiste. Prin aceasta, Puterea 
Sovietică a pus în concordanță relațiile 
de producție cu caracterul forțelor de 
producție.

Industrializarea țării și colectivizarea 
agriculturii au transformat Uniunea Sovie
tici în cel mai puternic stat din lume.

Planurile de «tat ele Uniunii Sovietice

N. Teșa
Secretar al Consiliului General 

A.R.L.U.S.

șl în general întreaga politică economică 
a Partidului Comunist sînt îndreptate 
spre asigurarea creșterii neîncetate a pro
ducției socialiste, spre asigurarea satis
facerii tot mai depline a nevoilor mate
riale și culturale mereu creseînde ale în
tregului popor. Politica Partidului Comu- 
nist este s'n8ura politică justă; ea mo
bilizează poporul sovietic la construirea 
comunismului .

Sub conducerea Partidului Comunist 
poporul sovietic merge cu pași fermi pe 
drumul comunismului și obține an de an 
succese ipărețe. In perioada postbelică 
economia sovietică a înregistrat o dezvol
tare uimitoare. în mod deosebit s-a întă
rit industria sovietică prin folosirea celei 
mai avansate tehnici. Electrificarea in
dustriei și agriculturii a căpătat o am
ploare imensă. Construcțiile marilor cen
trale hidroelectrice de la Kuibîșev de 
2.100 000 kw. și Stalingrad de 1.700.000 
kw. cu o producție de energie de 20 mi
liarde de kw-ore pe an, reprezintă cele 
mai frumoase realizări de pe fața pămîn- 
tului, adevărate opere ale tehnicei mon
diale.

Uriașele escavatoare-pășltoare cu cupa 
de 14 ms, brațul de 65 m. șl greutatea 
de 1150 tone, avînd instalată la bord cen
trala electrică de 7000 kw înlocuiesc fie
care munca a 10.000 oameni șl aduc un 
aport esențial la grăbirea executării ace
stor grandioase lucrări.

Electrificarea constituie baza mecaniză
rii complexe a proceselor muncii, a auto
matizării șl chimizării producției.

Crearea sistemului de mașini automate 
•chimbă in mod radical caracterul mun
cii, înlocuind munca mal puțin calificată 

cu munca de calificare înaltă, creează baza 
tehnică pentru lichidarea deosebirilor 
esențiale dintre munca intelectuală și 
munca fizică, creează posibilități nelimi
tate pentru ridicarea mai departe a pro
ductivității muncii sociale.

Uniunea Sovietică este prima țară de 
pe glob care a construit o fabrică com
plet automată de pistoane de automobil, 
în care numeroasele și complicatele ope
rații — de la sosirea lingourilor la exe
cutarea completă a pistoanelor, inclusiv 
controlul și ambalarea lor pentru 11 ti
puri de pistoane, este făcută în mod au
tomat de mașinile și agregatele cele mai 
perfecționate, iar cei cîțiva muncitori, 10 
oameni pe schimb, de cea mai înaltă ca
lificare nu fac altceva decît să suprave
gheze in mod general instalațiile.

O trăsătură caracteristică a bazei in
dustriale a comunismului o constituie 
larga utilizare a noilor forme de energie.

Știința sovietică a pus stăpînire pe uti
lizarea energiei atomice în scopuri paș
nice și prin aceasta a deschis noi și ne
mărginite perspective progresului tehnic.

In U.R.S.S., pentru prima oară în lume 
(la 27 iunie 1954), a fost pusă în func
țiune prima centrală electrică pe bază 
de energie atomică, avînd o putere de 
5.000 kw iar altă centrală, de aproape 20 
ori mai puternică, este în curs de reali
zare.

Uriașe succese au fost obținute In 
anii de după război și în domeniul agri
culturii. Orânduirea colhoznică a crescut 
și s-a întărit; colhozurile șl sovhozurile 
sînt asigurate cu tehnica modernă, avan
sată, dispunînd de toate condițiile pen
tru a îndeplini cu cinste sarcinile trasate 
de ultimele hotărîri ale guvernului so
vietic care au ca scop asigurarea unei 
dezvoltări considerabile a producției agri
cole în următorii 2—3 ani.

In 1953, a crescut șl »-a întărit baza 
tehnlco-materialA a agriculturii. Agri

cultura sovietică a primit în acest an un 
număr de 139.000 tractoare cu destinație 
generală și 18.000 tractoare de prășit, 
41.000 combine cerealiere și peste 
2.000.000 unelte pentru lucrarea pămîntu- 
lui, mașini de recoltat, precum și mașini 
și utilaj pentru fermele de creștere a a- 
nimalelor.

Transformed în fapte hotărîrUe ple
narei din septembrie 1953 ale C.C. al 
P.C.U.S. armata de zeci de milioane a ce
lor ce muncesc în agricultura sovietică, 
luptă pentru crearea rapidă, în 2—3 ani, 
a unui și mai mare belșug de produse aii*  
mentare.

Statul Sovietic, sub conducerea parti
dului lui Lenin și Stalin se îngrijește de 
bunăstarea oamenilor muncii din U.R.S.S., 
al căror nivel de viață crește într-un ritm 
furtunos. Indicele principal al avîntului 
bunăstării poporului în socialism este 
creșterea neîncetată a venitului național. 
In anul 1951, venitul național al U.R.S.S. 
era mai mare cu 83% decît venitul na
țional din 1940. In socialism, întregul ve
nit național este un bun al oamenilor 
muncii. Oamenii muncii din Uniunea So
vietică primesc pentru satisfacerea ne
voilor lor personale, materiale și culturale 
aproximativ 3/4 din venitul național, iar 
restul este destinat pentru lărgirea pro
ducției socialiste și pentru alte nevoi de 
stat și obștești, ceea ce indirect revine tot 
oamenilor muncii.

Un alt aspect al creșterii salariului real 
al muncitorilor și funcționarilor și a ve
niturilor reale ale colhoznicilor este re
ducerea prețurilor la mărfurile de larg 
consum. In perioada 1947—1954 prețu
rile la mărfurile alimentare și industriale 
au fost reduse de 8 ori consecutiv. In anul 
1951, veniturile reale ale muncitorilor și 
funcționarilor, calculate pentru un om, au 
fost cu 57% mai mari decît tn 1940, iar 
veniturile reale ale colhoznicilor, de ase
menea calculate pentru un om, au fost 
cu 60 la sută mai mari decît în 1940.

Toate acestea demonstrează clar că 
Țara Sovietelor merge cu pași mari spre 
comunism.

Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie a pus în slujba poporului sovietic 
nu numai bunurile științei șl tehnicii, ci 
și toate cuceririle culturii.

Cea mai înaintată și cea mai progre

sistă din lume, cultura sovietică este pă
trunsă de mărețele idei ale marxism-leni
nismului, de ideia prieteniei popoarelor, 
a relațiilor socialiste între oameni, a res
pectului față de omul muncii, a patriotis
mului sovietic și a internaționalismului 
proletar, a democratismului celui mai 
înalt, a urii necruțătoare împotriva ori
cărui fel de asuprire.

Marxism-leninismul este arma puterni
că a clasei muncitoare, a partidului ei, în 
lupta pentru transformarea revoluționară 
a societății, pentru viitorul luminos al 
omenirii, pentru victoria comunismului. 
Ca purtătoare a înaltelor idei ale mar
xism-leninismului, cultura sovietică are o 
deosebită forță educativă. Ea educă oa
menii în spiritul comunismului, sădin- 
du-le ideile luminoase ale clasei munci
toare, învățăturile biruitoare ale marilor 
dascăli ai proletariatului; Marx, Engels, 
Lenin și Stalin, exprimă limpede și just 
politica Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Partidul Comunist și Statul Sovietic 
traduc în viață cu consecvență șarcina 
nobilă de a face din toți muncitorii și 
țăranii oameni culți și instruiți. tn 
Uniunea Sovietică crește necontenit ni
velul cultural și tehnic al milioanelor de 
oameni ai muncii, cresc mereu și cerin
țele culturale ale poporului.

Intelectuali! sovietici, ridicați din mij
locul oamenilor muncii, sînt legați indi
solubil de interesele, de viața, munca șl 
lupta poporului.

Știința sovietică, legînd teoria de prac
tică este un sprijin de bază al construirii 
comunismului. Ea luptă pentru ușurarea 
muncii omului, pentru ușurarea efortului 
fizic. Țelul științei sovietice, în vădită opo
ziție cu scopurile murdare ale pseudoștiin- 
ței aservite imperialismului agresiv, este 
slujirea muncii pașnice, desfășurată spre 
binele, spre fericirea întregii omeniri.

Literatura, teatrul, cinematograful, pic
tura, sculptura, muzica, alcătuiesc îm
preună un mijloc deosebit de puternic de 
educare a oamenilor muncii în spiritul 
comunismului, în spiritul patriotismului 
sovietic și al internaționalismului prole
tar. Literatura și arta sovietică, înarmate 
cu metoda realismului socialist, ajută în 
măreața operă de mobilizare a maselor, 
în munca creatoare a noii vieți, însufle
țește masele în lupta pentru ap.ărazea ma

rilor lor cuceriri revoluționare. Literatura 
și arta sovietică ajută Partidul Comunist 
In opera de creștere a omului nou al e- 
pocii comunismului.

Muncitorii și țăranii sovietici au deve
nit oameni culți și instruiți. E deajuns 
să spunem că numărul celor care învață 
in diferite școli sovietice depășește cifra 
de 60 milioane. Numai în perioada de 
după Marele Război pentru Apărarea Pa
triei au fost construite în U.R.S.S. 23.500 
școli noi.

In răspîndirea minunatei culturi sovie
tice, un rol primordial ,Î1 are cartea. Nici 
o altă țară din lume n’-a dat atîta aten
ție, nici un alt guvern n-a alocat atîtea 
fonduri pentru tipărirea de cărți, cîtă 
atenție a dat acestui lucru Uniunea So
vietică și guvernul său. In anii puterii 
sovietice s-au editat peste un milion de 
titluri de cărți și broșuri, tirajul lor 
anual depășind 800 milioane exemplare.

Nivelul înalt de cultură al poporului 
sovietic se poate vedea lesne și după nu
mărul bibliotecilor care atinge aproxima
tiv cifra de 400.000.

Pentru înaltele ei calități, pentru con
ținutul ei profund umanist, pentru bogă
ția ei de idei înaintate, pentru combati
vitatea ei, pentru forța ei educativă, mă
reața cultură sovietică este prețuită de 
toată omenirea muncitoare .

★
Pentru țara noastră ca și pentru toate 

țările de democrație populară măreața 
Uniune Sovietică, cu succesele ei de 
importanță istorică mondială, este far 
călăuzitor.

Poporul nosrtru este tot mai însetat să 
cunoască, să-și însușească șl să aplice în 
mod creator experiența sovietică în toate 
domeniile de activitate. Mase tot mal 
largi de oameni ai muncii învață cu dra
goste și perseverență limba marelui po
por rus, pentru a cunoaște nemijlocit co
morile științei și culturii sovietice.

Poporul nostru privește cu încredere 
spre viitorul luminos pe care și-l făurește 
cu sprijinul neprecupețit al Uniunii So
vietice, constructoare a comunismului, 
apărătoare a Păcii și libertății popoarelor.
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UN VOT PENTRU PACE
-începui» si te întunece. Cerul era aco

perit de nori, iar vtntul juca primata pi
cături de ploaie. Deodată intr-un colț d« 
stradă se revarsă șuvoiul a zeci și zeci da 
pionieri elntînd, strigînd și mai cu seamă 
rîzînd pe tonurile cele mai deosebite. Fie
care purta o torță aprinsă. Trecătorii se 
opresc. Fiecare se bucură și se gîndește lo 
cuvintele strigate de copii: „Dragi pă
rinți, votînd, gîndiți-vă la noi"; și ca un 
ecou al cuvintelor lor, ca o reflectare a 
torțelor lor, după puțin timp se aprind 
lămpile de neon de pe principalul bulevard 
al noului Berlin, Stalinalee, luminind mi
nunatele clădiri noi, masive, de o frumu
sețe severi, pline totodată de optimism 
care contrastează atît de mult cu asprele 
clădiri înnegrite de timp ale Berlinului de 
altă dată și cu ruinele încă prezente. Și 
poate că in acest moment am înțeles mai 
bine întreaga semnificație a alegerilor des
fășurate duminică in întreaga R. D. Ger
mană. Votul dat de milioanele de cetă
țeni patrioți, pentru lista unică a Frontului 
Național nu a fost numai un vot pentru 
alegerea organelor puterii de stat dintre 
cei mai buni fii ai Germaniei democrate ; 
el a fost in primul rînd un vot împotriva 
războaielor, împotriva politicii de remi- 
litarizare a Germaniei occidentale și de 
scindare a Europei, el a fost un vot pen
tru pace în întreaga lume, pentru secu
ritatea colectivă a Europei, pentru uni- 
tatea Germaniei, pentru o viață mai bună 
a talentatului popor german. Iar pentru 
tineretul înarmat cu experiența trecutelor 
generații, votul a fost nu numai o mare 
sărbătoare ci și o zi de luptă în care și-a 
arătat plin de hotărire poziția sa: pen-ru 
pace, pentru unitatea Germaniei, pentru o 
viață mai bună.

Pregătirile pentru alegeri au început cu 
mult înainte. Milioane de oameni virstnici 
fi tineri au discutat programul Frontului 
Național, s-au întîlnit cu candidați!, au 
desfășurat o vastă agitație și muncă de 
lămurire, au editat lucrări și afișe, au or
ganizat conferințe și festivaluri artistice.

In tot acest timp n-au lipsit propaganda 
calomnioasă a militariștilor de la Bonn, 
nici actele de provocare ale agenților de 
tot felul împotriva R. D. Germane. Poporul 
muncitor din Germania democrată a știut 
însă să dea o ripostă hotărită dușmanilor 
înrăiți ai păcii și a transformat perioada 
pregătitoare a alegerilor intr-o demonstra
ție a unității indestructibile intre partid, 
guvern și popor.

Nu pot uita interesanta adunare ținută 
în întimpinarea alegerilor intr-un cartier 
al orașului Erfurt. Au vorbit acolo un co
merciant din Germania occidentali și pri
marul orașului care au înfățișat soarta 
atît de deosebită a „celor două Germană". 
Muncitori din cartier, pensionari, gospo
dine, elevi au luat cuvintul la această adu
nare. Ei au vorbit scurt și și-au arătat 
dragostea pentru candidații poporului ți 
cu toată încrederea și-au expus nevoile 
și dorințele: să se repare drumurile, să 
se construiască noi locuințe, să se înfiin
țeze grădinițe de copii, să fie adus un fri
zer pentru școlarii mai mici. Aproape de 
«firșitul adunării — desfășurată intr-o at
mosferă de bucurie și încredere — s-a 
adoptat in unanimitate o scrisoare de so-

Partea americană 
continuă să calce acordul 

de armistițiu în Coreea
KAISUNG 18 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: După cum anunță agenția 
China Nouă, la 15 octombrie în ciuda 
mărturiilor concludente partea americană 
a refuzat să prezinte un raport special cu 
privire la răpirea in zona demilitarizată și 
uciderea Ia 11 octombrie a unor membri 
ei miliției civile coreeano-chineze dz că
tre personalul militar al părții americane. 
Refuzul a fost prezentat de un membru al 
părții americane în cadrul ședinței echipei 
comune de observatori Nr. 4, care s-a în
trunit la 15 octombrie pentru a discuta 
prezentarea unul raport comun specia), 
comisiei militare de armistițiu.

Reprezentantul părții coreeano-chineze 
a cerut ca — în baza mărturiilor obținute 
în perioada cercetărilor comune, — Kin 
In-huan din miliția civilă e părții co
reeano-chineze, care a fost răpit de per
sonalul militar el părții americane să fie 
predat părții coreeano-chineze. Deoarece 
partea americană a refuzat să prezinte un 
raport comun, reprezentantul părții co
reeano-chineze a hotărît să prezinte sepa
rat un raport special comisiei militare de 
armistițiu.

în raportul prezentat de partea coreee- 
no-chineză se arată : „în baza unor fapte 
dî netăgăduit s-a confirmat că în scopul 
di a ucide și răpi membri el miliției civile 
ai părții coreeano-chineze, personal
mat al părții americane a trecut în mod 
ilegal linia militară de demarcație, 
strecurat în apropiere de Tusoktong, 
zona demilitarizată de sub controlul părții 
coreeano-chineze și a răpit un membru al 
miliției civile a părții coreeano-chineze și 
a ufis un altul, violînd astfel în mod fla
grant acordul de armistițiu.

ar-
s-a 
în

Li Sin Man nu se astîmpără
SEUL 17 (Agerpres). — Dictatorul Co

reei de sud, Li Sin Man, continuă seria 
declarațiilor sale belicoase. Recent, mario
neta americană de la Seul a făcut un nou 
apel la „aliați" — (este vorba de S.U.A.) — 
„să sprijine trupele sud-coreene și să le 
permită să ocupe teritoriul Coreei de 
nord".

înscenare judiciară 
împotriva Partidului Comunist 

ai Marii Britanii
LONDRA 17 (Agerpres). — Autoritățile 

britanice pregătesc o înscenare judiciară 
Împotriva lui Harry Pollitt, secretar ge
neral al Partidului Comunist al Marii Bri
tanii. Agenția France Presse anunță că 
ofițeri superiori ai Scotland Yard-ului 
ș-au întrunit în cursul zilei de 16 octom
brie pentru a „studia" așa-zisul rol pe 
care k-ar fi jucat Partidul Comunist al 
Marii Britanii, și în special Harry Pollitt, 
In declanșarea grevei docherilor londo
nezi. Potrivit ziarului „Sunday Express", 
autoritățile britanice ii reproșează lui 
Harry Pollitt publicarea unui articol în 
ziarul „Daily Worker" în care secretarul 
general al Partidului Comunist din Marea 
Britanie a chemat pe muncitorii britanici 
să sprijine în unanimitate greva docheri
lor din Londra.
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De la trimisul nostru 
la Berlin —

Hdarltati eu luptătorU pentru pact, imi
tate fi progres din rertul Germaniei per
secutați de regimul lui Adencuer. Desprt 
un fapt tot atit de semnificativ ca cel re
latat mai sus mi-a vorbit yi țâranul Stei- 
necke Bernhard din satul Blcnckenfelde. El 
mi-a explicat că cu toate câ nt /ace po
litică „pentru că are foarte mult de mun
cit pe ctmp“, e’. a vetet pentru candida* *::  
Frontului Național deoarece este împo
triva creării unui nou Wehrmacht care 
fără îndoială primejduiește ir.?c-n rtața ce
lor 5 copii a: săi pe rare-i pregitefte ca 
iscusiți legumicultori. Totodati el a adău
gat : „este drept câ n« personal

Duminică dimineața au luat sfîrșit pe 
stadionul Republicii întrecerile din cadrul 
campionatelor individuale de atletism ale 
R.P.R. pe anul 1954.

Finala probei de 80 m. garduri a fost 
ciștigată de tînăra atletă Lia Jung (Știin
ța) cu timpul de 12”l/10. Ea a întrecut 
numai cu un piept pe Maria Domocoș 
(Flamura Roșie), care a înregistrat ace
lași timp. In proba de 110 m. garduri, vic
toria a revenit maestrului sportului Ion 
Opriș (Dinamo) cu rezultatul de 14”9/10. 
Titlul de campion republican la proba ds 
aruncare a ciocanului a fost cîștigat pen
tru a șaptea oară consecutiv de Dumitru 
Constantin (Locomotiva) cu 55,02 m. O fru
moasă comportare au avut tinerii D. Gra- 
fenștein (Metalul) și V. lacoveanu (Loco
motiva), clasați pe locurile următoare cu 
aruncări de 53,27 m. și respectiv 52,80 m.

Jocurile returului campionatului cate
goriei A de fotbal desfășurate duminică 
s-au caracterizat în general prin Întreceri 
pasionante, Încheiate cu rezultatele nor
mele.

Cel mal important meci al etapei a avut 
loc In Capitală Intre echipele bucurețtene 
C.CA șl Dinamo. Aproape 70.000 de spec
tatori au fast prezenți în tribunele stadio
nului „23 August" pentru a urmări desfă
șurarea acestui joc care avea o importanță 
deosebită In lupta pentru ocuparea pri
mului loc.

La
ținut

U 
cova 
lai unional de fotbal pe anul 1954. Cu 
acest prilej s-au întîlnit echipele „Spar- 
tak“-Moscova și „Lokomotiv“-Moscova. 
Jocul a fost dștigat de echipa „Spartak" 
cu scorul de 5—2. Titlul de campioană 
unională și medaliile de aur au fost cu
cerite de echipa „Dinamo“-Moscova care 
a realizat 35 puncte din 48 posibile. Fot
baliștii echipei „Dinamo" au obținut 15 
victorii, 5 jocuri egale și au suferit 4 în-
fringeri. Ei au înscris 44 puncte și au pri
mit 20. Pe locul doi s-a clasat echipa 
„Spartak“-Moscova, campioană a țării pe 
anul 1953, care a realizat 31 puncte și 
golaverajul de 49—26. Locul trei a fost 
ocupat de echipa „Spartak"-Minsk cu 30 
puncte.

TEATRE : Teatrul de Operl ;l Balet al R.P.R. : 
Macul roțu ; Teatrul de stat de Operetă : Aculina; 
Sațkmal „I. L. Caragtale** (Studio): Nunta Iui Kre- 
dnski; Național wl. L. Caragiale" (Comedia): Ma 
iei Millo sau Căruța cu paiațe ; Studioul actoru
lui de Film „G Sottara": Mincinosul; Armatei 
(B dui G-ral Magheru): Avarul; Armatei (Calea 
’.3 septembrie): Viaicu Vodă; Muncitoresc C.F.R. 
(Giuleș J: Sluți la doi stăpîni; Ansamblul de 
Estradă al R.P.R.: Să cînte muzica (In sala din 
Caiea Victoriei); Teatrul „Țăndărică": Artiștii pă
durii (ora io.30) în sala din B-dul Dinicu Golescu 
nr. 45).

CINEMATOGRAFE: Patria, București, Tinere
tului : Destinul Marinei Vlasenko: Republica, I. C. 
Frimu: Școala curajului; înfrățirea între popoare. 
Lumina : Examen de maturitate; Maxim Gorki: 
Săptămina filmului medical: Elena Pavel: Săptă
mâna filmului muzical; Gh. Doja: Agentul nr. 13;

pe mulți dintre candidați dar ceea re 
făcut să a”t muZtâ încredere tn ei este 
următorul fetpl: la tetâlairea c—fi- 
datul nostru Mattner, me~sbm ai parti
dului democrat, eu riscat efie— pro
bleme. Am cerut sî se redare o zâne c 
unui drum care se cfli tn Mare r-
altele. Cînd a rdepm*,  csr&dztsu nu t 
zis nimic despre eceuT-a : ** -«ri întreba.*
atunci ce fel de om poate- fv Dsr cit de 
mult m-am bvetrrat ermei rînd după în
cheierea fnHîsuru» el c ren::
ți am discutat împreună amâaunțxt ce este 
de făcut. Asa eera na mi »-« mai iuTim 
plat niciodată, deși de muhe an aoB per- 
ticipat la rof.

astfel a mit ziua alege^cie^ La 1 fi- 
tromoeteie muu gr^ p de —c- •*»»-  
ntrahei „Tineretul Liber Ge*mcar*  Rs 3sr- 
lin ca ți m celelalte cruțe fie *.  A. Ger
mane oamenii nxrcn. peău*de  ue»e bsusi 
au mers spre iccalu^ue de oac- Tfirreffi 
prpgreaiat gasman « pernctpaa cv. mxJr «a- 
ruzizim la eleprn răcind pete-» cnr^di- 
dații Frontului NațsouaL

Pe-itru ee an votat tinere patrioți fi 
R. D. Germane * r-x:- r.
cîtorva tinen vo-n pir. rei mai fenr*.  -z.r- 
puns. Pe Klaus D-.ete^ Behlau ți pe KrK 
Heinz Rode, muncitori la afiaa te Ifleo- 
motive Jlcns Bermler*  din He«-
nigsdorf i-<m emtcaerf rodate ee
primul rotase. Cel de al doilea -v.-t — i-- 
turisit cu ciudă cd doe*  efie rStera Ite 
ce-l despart de 11 mi l-eu i^rpâefieet «f 
roteze. Jfottrtate-fl votai» Kkm
Behlau mi-a povestit tnsin z-vzs «a. A 
avut o copilărie grea: ax teyrf
națtere pdrmțe «âx «-«n derpirts; fi a 
rămas singur. A foot apoi tufiat n după 
mulți cm de mizeria < torre te xrma 
de locomotive. A Inerat esn ee m-air— 
pînd rind a arat ce suferit te pe mma 
unei accident. Conducerea de stat a uzs- 
r.ei s-a ingript de ioMWnuneee sa. iar 
cind a putut dm nou ta msnaeeasof l-m 
trimu la un cart r K-m c-ttar M terrfi 
controlor tehnic R cițdgâ aproape AtA 
mărci pe Imta. A fast plecat intr-a ta
bără de odihnă; cu ți efiMfi voataMort 
el se bucuri de minaata csrs de cnttsri 
terminată anei trecut. ea fâssouSXte ei 
adaugă: „probabil câ știți d tn cestnl 
patriei noastre, m Germania ocntentate 
unde există mii de țomeri, orice ccctamt

Protestul R.P. Ungare fațl de provocările 
americane

BUDAPESTA 17 (Agerprest. — MTI 
transmite: La 15 octombrie Mm;sier-l 
Afacerilor Externe al Ungarie; a rcocs 
legației S.U.A. din R- P. Ungară o nota 
in care se spune intre altei»:

Din primele zile ale luni: ortembrie, pe 
teritoriul Ungariei se răspindese eu aju
torul unor aerostate manifeste ptovoco- 
toare. Potrivit informațiilor unor agev.ț.: 
americane, aerostatele sint lansate din 
zona americană de ocupație a Germaniei 
occidentale de către așa-zrsa organizare 
„Cruciada pentru libertate', mai exact 
de către postul de radio -Europa liberă*,  
finanțat de această organizație.

In această privință, trebuie rub-3- 
niat că unele acțiuni ata guvemiu. 
S.UA ca. de pildă, promulgarea Jegi. 

NOTĂ

De la „sirenele de menaj“ — 
contrabandiștii atomici"

Fără îndoială că alături de (-.tort-l: 
de război și industria de cuscra»» fi 
calomnii împotriva forțe’.C" ptrii și 
democrației, ațițarea isteriei rfcbriatae 
este una din cete mai p-espe-e ri ——1 
rentabile ramuri ale economiei ameri
cane. Și fiindcă produsele acestei iste
rii, mai ales cele legata direct ce 
bombă atomică*,  «ist foarte brae cetise 
la bursa din Wall-Street s-a irit bine

înțeles, o concurență grozavă inî-e <£- 
feriții producători. Pisă de eurixd. _rei 
mai tare pe piață*  a fost Mr. Val Pe
terson. Mister Peterson este esțml or
ganizației civile de apărare paired din 
S.U.A. Dar ce cap! Din cepul acesta 
a ieșit o idee care ar tmpresiosa pro
fund chiar și pe cele mai mari gemi 
Ca orice idee geniali. ideea lut mist»» 
Peterson e simpli, uluitor de s-.-npli- 
El a inventa: un obiect -atortie" ie 
larg consum- sirena pentru mese; 
Ne putem lesne imagina ce momente 
pline de patetism a trăit parlamentul 

! american cind i s-au prezentat reco- 
’ mandările făcute de mister Val asupra 
[ invenției sale formidabile. Senatorii din 

Oklahoma, Texas, Florida, Missouri au 
izbucnit in aplauze frenetice. Ce idee 
teribilă! Toți americanii o si poată 
dormi liniștiți știind că sirena ve
ghează. La nevoie sirena asta minunată 
s-ar putea monta eventual estetic 
chiar în pat. Se pare insă că cele mai 
furtunoase aplauze au însoțit acea 
parte a recomandărilor lei Val in care 
se spune: „cer statului să-mi pună 
la dispoziție 86 milioane de dolari pen
tru fabricarea sirenelor" (gurile rele 
spun că in parlamentul american este 
foarte răspindită o maximă de creație 
wall-street-iană: in timpul crizei fie
care centimă investită in industria 
de război valorează cit o întreagă co
moară).

...Și steaua- lui Val Peterson s-a înăl
țat strălucitoare pe firmamentul ame
rican. Lozinca lui: .sirenă in fiecare 
cameră de dormit" a dominat o vreme 
sectorul prosper al isteriei atomice. Dar 
în America, unde după cum se știe 
ideile de acest fel sînt foarte încurajat?, 
invenția lui mister Val a fost iute dt-

.. -a.
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duc» la aruncarea din fabrici a muncito
rilor*.  Iar Karl Htin*  Rodt un ttnir 
griruț, plin de vioiciune, îmi «pune că 
prietenul tău Henric Otto a fost pină nu 
de mul: țesător intr-o fabrică din vett de 
unde » fost alungat tn urma închiderii în
treprinderii lor care „nu fabrică arma
mentul necesar politicii lui Adenauer".

Klaus Dieter Behlau ca și milioane de 
alți tineri germani și-a dat primul său vot 
din viață pentru dreptul la muncă, la o 
viață tot mai bună. în orașul Dessau, pro
vincia Brandenburg, au votat și elevii 
școlii profesionale sanitare. Hanelore Ul
rich a «pui cu prilejul votului său.' „vo
tul este o mărturie a recunoștinței mele 
și a colegilor mei pentru guremul nostru 
cere ne dă ponbiHtatea sâ învățăm*.  Și 
tot astfel penm dreptul la învățături cu 
votat ca și Hcueiore «ut» de mii de alți 
tineri, rtude-sț-i l‘n:re-ritdțn Humbote’ 
din Be-Ii-s cu și cei 250 tree—, care inertă 
la școala de pe llupă uztueie Pelt din Er
furt printre cere sint și membrii bripc- 
m fruntașe de la Bentz Bo-xe. în orerz! 
Ka-f Ma-r. re car tie i Bl does». tinerii 
ereștim n mes țizni de recuuastistțd Ia 
vot depind ccndidcțs Frontului NațioeeL

Taie—.-, pctrtcțs m JLD Ger—una cu co
teț cu inrredrrr peut-n rcSorul lo- terei- 
noa. pentru poc». P-rmuI recast ta jn- 
nerd taerruri pentru cum»: »c>a ces- 
mlc electrice TierienAoif, Kxrt BoSzn- 
pr». a spm: „eu rress să devia isai- 
ner_ nas re» rmșum rtșmt". 5i derive*  
că rer»' • țcut dat de m nrnr t ce or- 
îcsem ci RD Gernesne pesz-u ca Me- 
-ei R>?e» etare H rtas» a JFl-a ta fesele 
or. I tos Rrrri» »ă-m redă imphnc sâanl 
său — certa de « drreui p»«cue»r de «cat. 
pruteu cc Rod fr ■ perm»». »ă tefcmsed 
/rriaȘă. să-f» redă ufrmșeie împiimrit.

îs drat aaaăso» z£«ă «irpe —ă
c'tasB Îs redocPc șisrelm tere—etutac 
Jm^e WeX*  Arete acere» sân em ta o 
ee<tw*  ttră : te tcxl Sehhcht te eram 
di imrs-M XruCrrAktz tsnrre is r-sxte cb 
ttutes ti c mă rnopri temtă Bre B’otsn cu 
rrtc Irti'reinA h act ttape-ue »-cu te—

Ls ureaerei tăsereteMă Truaeutc-f. 
b—tfărFe bs **ritenta  pi Br»mprrt cu 
mrt &.rect ta rec te adhzahul de noapte 
le o-erul R-redraharp lc krstacrCr te rec 
as truest ri dauac 5J de ■»« ■ 5 ri c eete- # te

oc

înmînarea Premiului 
International Stalin 

lui Andrea Gaggero
ROMA 18 (Agerpres). — 1*  17 octom

brie • avut loc la Roma, în sala Asocia
ției oamenilor de artă, solemnitatea lumi
nării Premiului Internațional Stalin „Pen
tru Întărirea păcii intre popoare" preotu
lui Andrea Gaggero, cunoscut activist pe 
tlrim social și luptător activ pentru pace.

Solemnitatea înminării premiului a fost 
deschisă de Pietro Nenni. El a dai cuvin
tul profesorului Concetto Marchesi, mem
bru in Comitetul pentru decernarea Pre
miilor Internaționale Stalin, care a vorbit 
despre viața și activitatea lui Andrea 
Gaggero.

A luat apoi cuvintul Pietre Nenni, care 
a declarat că poliția a interzis proprieta
rilor teatrelor din Roma să pună la depo
ziție sălile lor pentru solemnitatea lumi
nării Premiului Internațional Stalin lui 
Andrea Gaggero. Inminarea premiului, a 
coattouat Nenr. , trebuia să aibă loc la 
Moscova, dar guvernul italian a refuzat 
sâ elibereze un pașaport lui Gaggero. 
Pe’- Nenni a Înfierat cu hotărire aceste 
acțiuni ale autontâțaor .taiimf

Neant a dat cure botăriri; Comitetului 
pentru decernarea PreuuLcr Intecnapo- 
na_e Stal .n c a 12 deceosone 1K3 eu pri- 
»tre ta decernarea Pre* __ Internapcnal
Stabs -Pentru intânrea păru latre po
poare*  preocukn Andrea Gaggero.

In apaiaea furtunoase ate astotențel. 
ei a t-unlnat kă Andrea Gaggero tepiema 
s. medalia de aur te laurea: ai premiului 
Intemaponal StaLn.

Andrea Gaggero a răstit • cuvintare de 
răspuns, care a tort ascultata cu mare

---- •—

Convo-birea
dintre Nehru Ho Și Min

KANOI 11 (Agerpres». — Ch na Nouă
Pzețec-z’.c.e Ho Șî M_z pnmu1 minis- 

tra ai ladin s-au întiin e ta 17 octombrie 
* ac tLscsza: ddexoe proc.ezoe de interes 
roman Ce-, doc oamen; de stat și-au ma- 
aztessat mtezesul pentru dsplina aplicare 
a azardur-—or de la Geneva cu privire Ia 
irriocama. Preseduueta Ho Și lua a asi
gurat pe pz-jnul ministru al Indiei ci di 
a va coatmua să dea toc concursul Comi
sie: .ziemapznale pentru aplicarea aces
tor acordez-- El și-a expnma: dorința dea 
rec^ra pe cale pașnică și prin bună ințe- 
egez» toate problemele pentru ca țările 
laeachcnei să poată trăi independente și 
>ă prospere fără nici un amestec străin. 
E a declarat că crede ferm in cele cinci 
pctac p:i asupra cărora prim-miniștrii 
R. P. Chineze șl Indiei au căzut de acord 
u că dorește să ie aplice in relațiile dintre 
V.ctnam Laos țî Cambodgia ca și în 
re. ap: le cu alte țâri. Primul ministru al 
Iniie: a fost de acord că aplicarea aces
tor petoepu va înlătura dificultățile și te- 
mer-Je F va ajuta Ia stabilirea relațiilor 
ae prietenie ș; colaborare pașnică intre di- 
’er.i» țări.

—

Plenara C.C. 
al Partidului Comunist Francez 

și-a încheiat lucrările
PARIS 17 (Agerpres). — TASS trans- 

=-"te Pfenan Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, care a dis
cutat preb'.ema luptei împotriva renaște
rii nulrtamstoulu. german și pentru apă- 
rarea păcu. și-a încheiat lucrările.

Maurice Thorez, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, a rostit la 
pienară • scurtă cuvintare. După ce a 
subliniat importanța pe care încetarea 
rizbcimu. <La Indochina și, respingerea 
tratatului eu privire la „comunitatea de
fensivi europeană- o au pentru viața po
litică a Franței. Thorez a arătat că există 
poKm2_tan de a zădărnici acordurile de la 
Londra, care reprezintă o nouă încercare 
de a reface Wehrmachtul german. Tho
rez a chemat la intensificarea luptei pen. 
tru unitatea de acțiune a oamenilor mun
cii francez-

Ia rezoluția adoptată, plenara a subli
niat că încetarea focului In Indochina și 
rerp ngarea tratatului cu privire la „co
rn.-. tatea le.'er.s.vă e..-cp» = r.= c:.-.s;:;:.e 
• mare nctori» a caua»; păcii ri a Inde- 
penteUtet anpanala a Fiame. Tc-.-sl. su- 
b' r. ată plenara, eete necesar să fim vi- 
ri'erp pentru a zădăm.ri noii» provocări 
hnpctrtv» păcii.

Ia reaolup» a» rcbUnlaxă ci Partidul 
Cocnumst Francez aste gata să acționeze 
împreună cu tai reprezentanții forțelor 
patrtoue» care s» pronunță Împotriva re- 
tevteni X-Ltarismulu: german, indiferent 
diu ca partal fac parte.

Rezultatele preliminare
ale alegerilor tliti R.D. Germană

BERUN i» (Agerpres). — A.D5.
La Bjegerile pentru reprezentanța popu

lară a Marehii BerLa au participit 875.028 
alegători, lăcă 97,7\ din persoanele cu 
drept de vot Pentru lista comună a Fron
tului Nît ioi. al Germaniei Democrate au 
votat M> 7K5 alegători, adică it
to'u participanta la vot.
lliștir cetățeni cu drept de vot au fost 

înregistrați in l-stele de alegători In ve
derea alegeritor pentru Camera Populară 
a RJJ Germane. Pentru lista comună a 
Frontului Națiocal a! Germaniei Demo
crate au votat 1LI70.4S7 alegători, adică 
«J’J.

SCURTE ȘTIRI

E. R.

*I1
♦

• Organele sovietice In drept au hotfrft 
să pună la dispoziția autorităților Repu- 
bSeii Democrate Germane pe toți cetățenii 
german: condamnați la diferite epoci pen
tru crime săvirșite Împotriva trupelor so
vietice din Germania șf care iși execută 
pedeapsa pe teri toi iul R. D Germane.

• După cum transmite agenția Reuter, 
Churchill, primul ministru al Angliei, a 
remaniat guvernul englez.

a La 13 octombrie două avioane cian- 
kaișiste au efectuat raiduri provocatoare 
deasupra localității Suite, In nord-estul 
insulei Ammoy. Ele au zburat de aseme
nea deasupra regiuni; Mahang, la sud-est 
de Tungan.

a Mareșalul Papagos. primul ministru 
al Greciei, care întreprinde un turneu în 
Spania pentru a întări legăturile cu re
gimul f-scist al lui Franco, a sosit la Ma
drid după ce a vizitat instalațiile militare 
din portul Barcelona.

• După cum transmite postul de radio 
Tokio, poliția a atacat in mod provoca
tor sediile organizației districtuale din 
Tokio ale Partidului Comunist din Japo
nia și localul redacției ziarului „Akahata", 
organul central al partidului comunist.

.Circuitul ciclist 
si R.P.R." A Bivins dîrzenia și curajul

Campionatul d» șeml-fond de p» șosea 
— o probă foarte grea — ca și campiona
tul de urmărire Individuală, sînt cîștigat» 
de tinărul ciclist Constantin Dumitrescu. 
Aceste victorii îi sînt un îndemn. Alături 
de tovarășii săi de muncă și de sport con
tinuă să se pregătească cu multă sîr- 
guință. Moiceanu, cel de o vîrstă cu el, 
ca și Sebe, Istrate, Liritis, ceilalți mem
bri din echipa Progresul C.P.C.S. li sînt 
prieteni buni. Alături de ei, pe drum de

titlul de 
de mare

Despre flecar» din cel 4? de cicliști 
care au terminat „Circuitul ciclist al 
RJ’.R.", cursa celor 14 zile de dîrză 
luptă sportivă, se pot povesti multe; des
pre Ion Sima și V. Calcișca, care au doar 
18 ani și se află la prima lor mare între
cere ciclistă, despre Șandru șl Chicomban 
care deși se află la aproape 40 ani au ți
nut pasul cu cei tineri, despre Moiceanu, 
„recordmanul" penelor și al defecțiunilor 
mecanice, despre Marin Niculescu, câștigă

torul ultimelor două 
etape, ca și despre 
toți ceilalți. Fără în
doială insă, că înainte 
de a vorbi de toți 
aceștia trebuie pre
zentat Constantin 
Dumrtreacu, tinărul 
ciștigător al Circui
tului ciclist al R.P.R., 
care a reușit să în
treacă alergători de 
valoare, cu multă ru
tină și experiență, 
reușind astfel să cu
cerească 
campion 
fond al R-PR. Și 
acesta este cel de al 
treilea titlu de cam
pion pe care îl cuce
rește Constantin Du- 
mitrescu in acest an™

Tinărul campion 
n-are mulți ani de 
activitate ciclistă. Era 
încă un copilandru 
cind a început să îndrăgească acest sport. 
Și iată-I la primele antrenamente alături 
de Șandru. Brutaru, Dolete și alțl cicliști 
de ia Ploeșt. Aceștia îl sint primii antre
nori. Curind insă, elevul începe să-i și 
întreacă. Selecționat intr-o tabără de ju
niori in vara lui 1952, ia parte în toamnă 
la prima lui int»ecere internațională. Are 
doar 11 ani. cind face parte din echipa 
reprezentativă a țării în „Cursa Păcii". 
In 1153, această întrecere a fost deosebit 
de grea ; ma; mult de jumătate din par
ticipant: au abandonat Printre cei care 
au terminat cursa se afla însă și Constan
tin Dumitrescu, cel mai tinăr concurent

în timpul pregătirilor pentru întrece
rile sportive prietenești ale Festivalului 
de 1» București, asistă la întrecerile șl 
antrenamentele alergătorilor de pe velo
drom. In aceeași vară, doboară de trei 
ori recordul la urmărire Individuală pe 
4000 m., și se clasează pe locul II in în
trecerile Festivalului, unde e învins doar 
la limită de excelentul ciclist sovietic 
Borisov.

Anul 1954 • un an de bogată activitate 
ciclistă. Din nou face parte din echipa 
reprezentativă a țării În „Cursa Păcii".

sportului
CONSTANTIN DUMITRESCU 

maestru al

Clasamentul general al circuitului ciclist al R. P. R.

1. C. Dumitrescu (Progresul Casa Scîntell) 48h 46’20"; 2. Ștefan Ștetu 
(Dinamo I) 48h 49'32”; 3. C. Istrate (Progresul Ceaa Scinteil) 48h 51'22”; 
4. Marin Nlculescu (Flamura Roșie) 48h 53'02”; 5. G. Moiceanu (Progresul 
Casa Scinteil) 48h 59'55'; 6. P. Nuță (Dinamo I) 49h 0801”; 7. C. Șandru 
(Flamura Roșie) 49h 08'34”; 8. E. Norhadtan (C.C.A. I) 49h 10'12”; 9. V. Milea 
(Recolta) 49b 20'36” ; 10. Ștefan Sebe (Progresul Casa Scinteil) 49h 26’50”.

Clasamentul pe echipe: 1. Progresul Casa Scinteil 141 h 46'20'': 2. Dinamo 
I42h 04’01”; 3. Flamura Roșie 143h 15’11”; 4. Recolta 144h 06’23”; 5. Di
namo II 145h 05'26”! 6; Metalul 145h 35’31”; 7. Constructorul 146'n 43’41”: 
8. C.C.A. I 147h 54’ 47”.

întrecerile au luat sfîrșit

capărul unei Întreceri dîrze, care a 
în permanență Încordată atenția

Sport peste hotare
17 octombrie •-» disputat Ia Mos- 
ultimul joc din cadrul campionatu-

SPECTACOLE
Mar(l 19 octombrie 1954

munte sau pe șose
lele din jurul Bucu- 
reștiului, se pregă
tește pentru Circuitul 
ciclist al R.P.R.

..-Au trecut primele 
etape din circuit. Ne 
aflăm în cea mai grea 
etapă, P. Neamț-To- 
plița.

Constantin Dumi
trescu se află printre 
cei care înfruntînd 
viscolul și frigul pu
ternic, urcă printre 
primii muntele Crean
ga. Aici însă, are un 
moment de slăbiciu
ne. Dar să-l lăsăm pe 
el să povestească:

— „Mîinile îmi erau 
atît de înghețate, In
cit de-abea mai pu
team ține ghidonul. 
Nu mai puteam pe
dala deloc. Am oprit 

oară m-am gîndit să 
și Moiceanu trecuseră 
rînd și ceilalți cicliști.

șl pentru prima 
abandonez. Istrate 
de mine. Apoi pe __ , . .
Lingă mine s-a oprit mașina asociației. 
Antrenorul nostru, Simionescu a sărit 
din ea.

— Ce-i cu tine Constantine?
încerc să-i răspund, dar buzele tmi sînt 

atât de înghețate că abea pot rosti cîteva 
cuvinte. M-au frecat cu zăpadă, mi-au dat 
haine uscate și am pornit-o din nou. 
Mi-am încordat toată voința, am pedalat 
puternic și... am cîștigat etapa. A fost 
prima mea mare bucurie din circuit. Cea 
de a doua... q știți doar: tricoul galben..."

Constantin Dumitrescu a cucerit Circui
tul Ciclist al R.P.R. și titlul de campion de 
mare fond. S-au bucurat de aceasta atit 
alergătorii tineri pentru care Constantin 
Dumitrescu este un adevărat exemplu, ca 
și cicliștii cu o îndelungată activitate S-au 
bucurat toți cei ce-1 cunosc și-l apreciază 
pe Constantin Dumitrescu pentru seriozi
tatea lui, pentru dragostea Iul pentru 
sport, pentru felul cinstit In care știe să 
lupte șl lă-șl ajute tovarășii

PAULA NAVREA

La lungime femei, Sanda Grosu (Dinamo) 
cîștigat primul loc cu rezultatul dea . _

5,34 m. In cursa de 10.000 m. plat, C-tin 
Grecescu (Dinamo) l-a întrecut pe Dinu 
Cristea (Metalul). El s-a clasat pe primul 
loc cu timpul de 31’29”6/10. Foarte bine 
s-a comportat atletul F. Moscovici (Pro
gresul) în proba de 1500 m. plat. El s-a 
clasat pe primul loc cu rezultatul de 
3’59”6/10, cucerind astfel cel de al doilea 
titlu de campion republican pe anul a- 
cesta. Maestra sportului Iolanda Balaș a 
cîștigat cu ușurință proba de săritură in 
înălțime, realizînd 1,60 m.

In celelalte probe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : greutate femei: Ana 
Roth (Metalul) 13,07 m.; 50 km. marș : 
Ion Barbu (Flamura Roșie) 4h 34’58”8/10 ; 
ștafeta 4x400 m.: Știința 3’20”0; ștafeta 
3x800 m.: femei: Știința 7’16”8/10.

Intîlnlrlle fotbaliștilor
•pectatorilor, partide a-a terminat cu un 
rezultat de egalitate : 2-2. -

în celelalte lntîlnirl desfășurate In țară 
i-au înregistrat următoarele rezultate 
tehnice : Orașul Stalin : Dinamo-Metalul 
Cîmpia Turzil 2-0 ; Arad : Flamura Roșie- 
Locomotiva Grivița Roșie 4-1 ; Hunedoa
ra : Metalul-Știința Cluj 1-1 ; Petroșani: 
Minerul-Flacăra Ploești 0-0 ; Oradea: Pro- 
gresul-Știința Timișoara 1-1 ; Timișoara : 
Locomotiva-Locomotiva Tg. Mureș 3-0.

în clasamentul general continuă să 
conducă echipa Flamura Roșie Arad care 
totalizează 28 puncte, urmată de echipele 
C.C.A. cu 26 puncte și Dinamo București 
cu 24 puncte.

In fața a peste 80.000 spectatori, slmbătă 
s-a desfășurat la Hanovra întllnirea in
ternațională de fotbal dintre echipele se
lecționate ale Franței și Germaniei occi
dentale. Echipa Franței a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 3—1 (2—0) în fața 
echipei germane, campioană mondială. A- 
ceasta este a doua înfrîngere pe care o 
suferă echipa Germaniei occidentale în 
actualul sezon sportiv. Prima oară, a fost 
învinsă la Bruxelles de echipa Belgiei 
cu 2—0.

★
în sala „Pierre Coubertin" din Paris a 

avut loc duminică întilnirca 
nală de volei’ dintre echipele mâsculine ale ” ‘ . • - ........
excelent, voleibaliștii cehoslovaci au ob
ținut o frumoasă victorie cu scorul de 
3—0 (15—7; 15—6; 15—11).

internațio-

Franței și R. Cehoslovace. Jucînd

Atex. Popov: Rapsodia caucaziană: 8 Martie: Poe
mul dragostei: Vaslle Roaită: Letonia Sovietica; 
Unirea: Echipa de pe Strada noastră ; Cultural : 
Dincolo de Dunăre; Constantin David: Slugă la doi 
stăpîni: Alex. Sabia: Sevastopol km. 4; Flacăra, 
Volga: Un pichet in munți: T Vladimirescu: Primă
vară la Moscova : Aurel Viaicu : Un caz în taiga ; 
Munca: Nunta cu zestre; Victoria. Săptămf ia Ul
mului pentru copii și tineiet; Timpuri Noi: Noul 
Minsk, Polo pe apă. Cocoșelul și gă.nușa; Arta: 
Republica Carelo Fină; Iile Pintllle: Pentru uace 
și prietenie: M. Eminescu: Prieten nedespărțit!; 
Miorița: Tractoriștii; Moșilor: R.SS: Autonomă

• Komi; 23 August;- Insula misterelor; Donca Simo: 
Brigada lui lonuț; 8 Mai: Vinovat! fără vină: 
1 Mai: Prieteni credincioși; Libertății: Intr-un port 
îndepărtat; N. Bălcescu: Lituania Sovietică; Ra
hova: Primăvara; Olga Bande: Pulbeie argintie; 
Boleslaw Bierut: Aleko, Frații Lîti.

S.UA

