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Să îndeplinim în întregime 
planul arăturilor de toamnă

ARATURA ADINCA de toamnă este 
o lucrare agricolă de bază care 
face să crească producția la hec

tar a plantelor semănate în primăvara 
viitoare, ușurează în mare măsură mun
cile din campania de primăvară și pe cele 
de întreținere a culturilor.

In repetate rînduri și de cur.'nd, prin 
Proiectul de Directive ale celui de al 
II-lea Congres, partidul dă indicații pre
cise pentru executarea arăturilor adinei 
de toamnă pe suprafețe cît mai întinse. 
Pentru obținerea de recolte bogate în 
anul viitor, este necesar ca pianul arătu
rilor de toamnă să fie îndeplinit .în în
tregime.

Pentru atingerea acestui scop, sarcini 
de seamă revin fiecărui utemist și tînăr 
care lucrează in agricultură. Fiecare tre
buie să muncească astfel, incit niciun mi
nut să nu se piardă. Imediat ce s-au ter
minat însămînțările — și chiar paralel 
cu ele — toate atelajele libere trebuiesc 
folosite cu chibzuință pentru executarea 
arăturilor de toamnă pe toate terenurile 
destinate însămînțărilor de primăvară. 
Niciun tractor, niciun plug nu trebuie 
să stea în remiză.

Brigăzile de tractoare din S.M.T. și din 
gospodăriile agricole de stat trebuie să-și 
organizeze astfel munca încit să realizeze 
planul de campanie nu numai cantitativ 
ci și pe jel de lucrări. Aceasta înseamnă 
că nu numai însămînțările trebuiesc fă
cute ia timp și bine, ci și arăturile adinei 
de toamnă. Organizațiile de bază U.T.M. 
din stațiunile de mașini și tractoare și 
din gospodăriile de stat au datoria să 
ajute la buna aprovizionare a brigăzilor 
cu carburanți, piese de schimb și alimen
te. Ele trebuie de asemenea să imprime 
tractoriștilor un înalt spirit de răspundere 
față de întreținerea mașinilor cu care lu
crează și față de calitatea lucrărilor.

O deosebită atenție trebuie dată folosi
rii întregii capacități de lucru a tractoa- 
reltr prin aplicarea pe scară cît mai lar
gă a metodei graficului orar și prin ata
șarea celei de a patra trupițe la plugul 
„Ilie Pintilie".

Pentru realizarea acestor obiective 
este necesar să se dea o deosebită atenție' 
întrecerii socialiste și patriotice pentru 
executarea în întregime a planului de 
arături adinei. întrecerea trebuie să cu
prindă mase cît mai largi de țărani mun
citori colectiviști, întovărășiți și cu gos
podării individuale, iar în S.M.T. și gos
podăriile de stat niciun tractorist, nici
un mecanizator nu trebuie să rămînă în 
afara întrecerii pentru titlul de „cel mai 
bun tractorist".

Organizațiile utemiste din gospodăriile 
agricole colective și din întovărășirile 
agricole trebuie să mobilizeze tineretul 
pentru a participa cît mai activ la exe
cutarea arăturilor adînci de toamnă, ur
mărind îndeaproape realizarea și depăși
rea vitezei zilnice de lucru planificate 
prin folosirea rațională a tuturor atelaje
lor. Utemiștii colectiviști și întovărășiți 
trebuie să fie exemplu în muncă pentru 
utemiștii și tinerii țărani muncitori cu 
gospodărie individuală.

Comitetele regionale și raionale U.T.M.

au sarcina de a se preocuoa îndeaproape 
de urgentarea arăturilor adinei de toamnă. 
Este necesar să se termine cu formele 
birocratice de muncă și timpul să fie fo
losit de activiști mai mult pe teren, în 
mijlocul acelora care pregătesc recoltele 
viitoare.

In întreaga tară se dă acum bătălia
pentru terminarea cu succes a campaniei 
de toamnă.

Datorită unei munci organizate, spri
jinită pe o largă agitație politică, multe 
unități agricole socialiste și mulți țărani 
muncitori cu gospodării individuale au 
reușit să execute la timpul potrivit mun
cile agricole de toamnă, printre care și 
arăturile adinei.

Fruntașe pe țară în executarea arătu
rilor adînci sînt regiunile Arad, Hune
doara și Regiunea Autonomă Alaghiară 
care au realizat pînă acum între 
33.7—64.2 la sută din plan.

Gospodăriile agricole de stat din regiu
nile Hunedoara. Bacău și Pitești, au rea
lizat pînă acum 74,3—91,5 la sută din 
plan. Stațiunile de mașini și tractoare din 
regiunile Arad, Timișoara și Regiunea 
Autonomă Maghiară au executat planul 
arăturilor de toamnă in proporție de 
42,2—61 la sută.

In multe părți ale țării oamenii mun
cii din agricultură au obținut rezultate 
frumoase, reușind să termine din timp în
sămînțările și ogoarele de toamnă.

Sînt insă regiuni ca Bîrlad, Galați și 
altele, unde pînă acum s-a realizat abia 
6,5—9,2 la sută din planul de arături de 
toamnă.

Mai sînt apoi mulți țărani muncitori cu 
gospodărie individuală care au rămas 
mult în urmă.

Această situație nu trebuie să mai dăi
nuie. Vremea nu așteaptă. Timpul se 
poate schimba curînd și poate împiedica 
terminarea arăturilor adînci de toamnă. 
Trebuiesc luate urgente măsuri pentru li
chidarea acestor rămîneri în urmă. Comi
tetele regionale, raionale, precum și or
ganizațiile de bază U.T.M., în special 
cele din regiunile întîrziate trebuie 
să mobilizeze tineretul pentru a sprijini 
terminarea la timp a planului de arături 
adînci de toamnă. Trebuie folosit orice 
mijloc de agitație în masă. Stațiunile de 
radio-amplificare, gazetele de ’perete, 
foile volante precum și citirea presei sînt 
ajutoare prețioase în munca politică.

Pentru obținerea de succese cît mai 
mari la arături, tinerii mecanizatori din 
gospodăriile de stat și S M.T.-uri precum 
și tinerii țărani muncitori colectiviști, în
tovărășiți sau cu gospodărie individuală 
nu trebuie să precupețească nici un efort. 
Tractoarele, animalele de tracțiune, plu
gurile trebuiesc folosite cît mai rațional 
pentru a se putea realiza și depăși vi
teza de lucru planificată.

Executînd arăturile adînci de toamnă 
în proporție de sută la sută, vom ușura 
mult muncile din primăvara viitoare. 
Atunci plugurile vor sta în remize sau 
sub șoproane, iar pămîntul va fi lucrat 
numai cu cultivatoarele și grapele. Acesta 
este un pas înainte pe drumul aplicării 
unei agrotehnici avansate.

P o
Muntenii l-au cunoscut 

pe Gheorghe Zlătaru care 
coborise la Cimpulung în 
vale să zică șt el „o vorbă" 
pe scenă. Și numai cind a 
pornit să rostească, șoap
tele din sala s-au oprit, 
țigările au rămas neatinse 
șt oamenii s-au tras aproape 
să-l poată auzi mai bine 
pe cel care spune lucruri 
atît de frumoase și neobiș
nuite

Povestea pe care o snu- 
nea acel Gheorghe Zlă
taru, muntenii poate o mai 
auziseră sau o mai aflaseră 
dintr-unele scrieri — acei 
care știau să titeascâ — 
căci era vorba de unul 
Chipăruș Viteaz, fiu de îm
părat. Acest voinic pornise 
s t-si caute de soție ne cea 
mai frumoasă fată din lume 

sc afla fiică a unui îm
părat stăpînitor peste o 
țară îndepărtată , numai că 
povestitorul așa de frumos 
vorbea, atîțea lucruri noi 
snunea el adăugind din 
fantezia lui ta povestea ve
che. incit muntenii se mi
nunau la fiecare vorbă 
Le-a plăcut cu deosebire 
înfățișarea lui Ochilă pe 
care Chipăruș 'întîlnindu-1, 
l-a întrebat .•

— „Cum iți spune ție 
omule 9

— Ochilă ; eu cu doi ochi 
dorm si cu unul mă uit.

— Și cu acela ce vezi ?
— Multe Văd cum oame

nii se duc dimineața la 
muncă și le iese înainte-le 
ispita și-i îndeamnă la lene 
și la crîșmă".

vestitorul
Aici unii munteni mai M- 

tri nu s-au putut abține să 
nu-și strige anume cunos- 
cuți și să le spuie mai glu
mind, mai in serios :

— Măi, vere, se vede 
treaba că și pe tine te-o 
vedea Ochilă—

Cînd a terminat, munte
nii l-au salutat după obi
ceiul nou, aplaudindu-l, iar 
el a răspuns, după obiceiul 
vechi, înclinindu-se adine, 
mîngîindu-și mulțumit mu
stața surită și aspră Așa 
l-am cunoscut și eu pe 
omul acesta și l-am urmat 
în locul său de baștină, în 
acel fund al Moldovei Și 
acolo. în ograda casei lui, 
așezată ne o costișă lingă 
apa Moldovei, stînd în um
bra verde și tăinuită a unui 
arbore l-am cunoscut mai 
bine pe acest om

Cele mai multe porcești îi 
sînt adunate de la „lume" 
De tînăr de tot, colinda în 
lung și în lat ținuturile 
Domei. Valea Bistriței. Ma
ramureșul mai dinspre 
Moldova îndeletnicindu-se 
cu diferitele meșteșuguri — 
de la tăierea lemnelor în 
pădure pînă la spoitul ca
selor Și într-acele colin- 
dări a întîlnit el fel de fel 
de oameni care și-au dezle
gat limba la lumina tocuri
lor de seară. Iota de pildă, 
basmul cel cu Chipăruș Vi
teaz și Ileana Cosînzeana îl 
știe de la un bătrîn, unul 
Ion Mergheș din Cîndreni, 
cu care s-a nimerit în urmă 
cu mulți ani la un popas. 
Dragostea pentru aceste 
povestiri, rîvna lui de

strîngător, i-am deslușit-o 
cind a început să-mi spună 
și alte povești din cele pe 
care le știe. Se vedea că 
avea o memorie uimitoare, 
căci tși presăra povestea cu 
tot felul de amănunte: și 
cum era pajiștea cea cu 
mii de surîsuri ale florilor 
prin care trecea viteazul, și 
cum erau firidele turnuri
lor palatelor împărătești, 
cum erau imbrăcați panți- 
rii și paicii domnești și 
cite altele

încet, încet, cei care-l 
ascultau se înmulțeau. In 
umbra inserării distingeam 
la gard ciorchine de capete 
de băietani și fete care 
s-adunaserâ din vecini să 
asculte vorbele acestui om 
El câta cu ochiul intr-acolo 
și zimbea mulțumit, făcîn- 
du-le semn să îndrăznească 
în ogradă Cind am crezut 
vreme potrivită să plec de 
Ungă acel om minunat, în
serarea cuprinsese văzdu
hul Mergeam încet cu 
gîndul la omul pe care-l 
cunoscusem și la povesti
rile lui minunate Mi-am 
amintit de caracterizarea 
făcută Cosînzenei de acest 
bătrîn țăran muncitor, cind 
spusese că „din gura-i aur 
și mărgăritare curg", ca 
să prețuiască frumusețea 
vorbelor copilei, și am 
atribuit aceleași cuvinte și 
povestitorului Dar nu nu
mai atît gîndeam; gîndeam 
la neasemuita strălucire de 
aur și mărgăritar a folclo
rului nostru și la minunății 
și entuziaștii lui purtători,

M. COSMA

PENTRU TITLUL
DE „CEL MAI BUN TRACTORIST “
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Munca a fost grea, 
a cerut eforturi, dar 
bucuria succesului 

583 hectare au fost cul-

Bucuria 
succesului

este nemărginită.
tivate cu -bumbac în gospodăria agricolă 
de stat Jegălia, raionul Fetești. Muncitorii 
gospodăriei, organizîndu-și mai bine lu
crului desfășurînd larg întrecerea socia
listă, au reușit să realizeze planul anual. 
Ei vor da în anul acesta pesie plan 10 va
goane bumbac.

In muncă s-au evidențiat mulți tovarăși. 
Printre ei merită să fie menționat Con
stantin Chivulescu care a realizat 20.000 
kg. bumbac peste plan.

La culesul bumbacului gospodăriei au 
ajurat Și 80 elevi de la Școala medie din 
Fetești conduși de profesorul Nicolae Jel. 
Ei au strîns 7200 kg. bumbac. Un grup da 
15 elevi, conduși de brigadiera Florica 
Boideanu, a realizat în 8 ore 133 kg. bum
bac, adică aproape de două ori mai mult 
decit celelalte brigăzi.

Corespondent 
ANGHEL CIOBANU

Carele săsesc Care încărcate cu 
încărcate bumbac — recoltă 

nouă, sosesc în curtea 
gospodăriei agricole de stat din Toporu 
raionul Giurgiu de pe întinsele sale o- 
goare. Muncitorii acestei gospodării dau 
bătălia să culeagă cît mai grabnic bum
bacul. Din inițiativa organizației U.T.M., 
tinerii din orașul Giurgiu au pornit să le 
dea o mină de ajutor pentru ca în cins
tea zilei de 7 Noiembrie muncitorii de la 
G.A.S. Toporu să termine da recoltat 
bumbacul. Astfel, 
medii din oraș 
peste 5000 kg. bumbac. Pînă acum 
in frunte tinerii 
băieți care au 
bumbac.

termine
800 de elevi ai Școlii 

au strîns cantitatea de 
sînt 

de 
kg.

de la Școala medie 
strîns aproape 4700

Corespondent 
IOFCEA GRIGORE

Bumbac 
de calitate

Este o zi plăcută 
de toamnă. Soarele 
abia a răsărit, însă 

cu bumbac ale gospo-pe cele 700 hectare 
dăriei agricole de stat din Piatra — Tr. 
Măgurele, munca este de mult în toi. Se 
recoltează bumbacul. Pentru a da ajutor 
muncitorilor, au sosit și numeroși elevi ai 
Școlii horticole din Tr. Măgurele. Sînt 
peste 130. împărțiți în 12 echipe, au im- 
pînzit cîmpul. Care mai de care se în
trec să adune bumbac mult și de calitate.

Echipa de tineri condusă de Viorica Stu- 
paru, care lucrează cu multă hărnicie și 
Maria Gruia, se află in frunte. Nici ute
miștii Marin Dachin, Anghel Constantin 
și alții nu se Iasă mai prejos. Tinerii nici 
n-au știut cind au trecut orele de muncă. 
Cînd au măsurat roadele, mare le-a fost 
bucuria. Au cules 4789 kg. bumbac de ca
litatea I-a.

Printr-o astfel de muncă însuflețită s-au 
cules la G.A.S. Piatra în scurt timp peste 
370.000 kg. bumbac.

Corespondent 
FLORIAN ENE

-•------

Rodul bogat al viilor
Cind am ajuns la gospodăria agricolă de 

stat Cotești, raionul Focșani, soarele de 
toamnă își trimetea razele aurii printre 
copacii ce străjuiesc de-o parte și de alta 
a drumului de deal. Prin viile nesfîrșite, 
culegători aplecați lingă butuci se între
ceau să stringă rodul bogat. Tinerii dă
deau zor să umple cofele — dar nici bă- 
trinii nu se lăsau mai prejos. Se dădea bă
tălia pentru titlu! de culegător fruntaș. 
Drina Miroiu și Didina Dumitru își depă
șiseră deja norma pe ziua respectivă cu 
75 la sută. După cum se vede, fetele erau 
mai harnice.

Și intre „moșnegi" cum le spun — mai 
in glumă, mai in serios tinerii — se simte 
întrecerea. Constantin Dumitru de 52 de 
ani și Șerban Cilțea de 66 de ani își depă
șiseră norma cu 70 la sută. La muncă se 
dovedesc tot așa de tineri ca și cei de 18 
ani.

Ce-i drept, era greu de prevăzut cine 
va ciștiga întrecerea. Tinerii laolaltă cu 
cei bătrîni se grăbeau să termine culesul 
cit mai repede ca să nu-i apuce vremea 
rea. Și rodul era bogat.

Viticultorul Nicu Paraschiv care are în 
primire cele 14 hectare de vie ale gospo
dăriei agricole de stat Cotești mi-a poves
tit cum au reușit muncitorii să obțină 6500 
de kg. struguri la hectar. Via a fost arată, 
săpată și stropită de trei ori.

— Iată acum ce mulți și buni sint 
gurii noștri.

stru-

★
Coșurile din căruță s-au umplut, 

pornit in urma ei către centrul de 
ficație numărul 6. Aici m-a întîmpinat 
conducătorul centrului, harnicul muncitor 
Vasile Popa. El mi-a explicat tot procesul 
de vinificație.

Un motor de 9 cai putere pune în miș
care o motopresă cu o capacitate de 20 
tone în 24 de ore. Aici, strugurii sînt zdro
biți cu mare iuțeală Boasca iese automat 
printr-un orificiu iar mustul curge într-o 
cadă de unde cu ajutorul unor pompe este 
tras în butoaiele de fermentație.

Și aici întrecerea era în plină desfășu
rare Pînă la amiază — în această primă 
zi de cules s-au zdrobit 18 tone de stru
guri.

Dar munca abia începuse... ca să vîni- 
fici peste 6500 kg. de struguri la hectar 
trebuie muncă multă, stăruitoare. Dar atît 
muncitorii de la centrul de vinificație nu
mărul 6 cît și culegătorii muncesc cu spor.

Corespondent 
AXENTE AURELIAN

Am 
vini-

I

Să știi să muncești 
cu fruntașii

la corespondentul nostru).PITEȘTI (de
întrecerea pentru titlul de „Cel mai bun 

tractorist" capătă forme diferite în rîndul 
tractoriștilor din stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea Pitești. Faptele do
vedesc că tractoristul Bobocioiu Dumitru 
de la S.M.T. Recea, raionul Slatina, a 
muncit cu hotărîre pentru a-și îndeplini și 
depăși planul pe care l-a avut de executat 
în timpul lucrărilor agricole de primă
vară. îngrijind bine șl la timp tractorul, 
controlînd tractorul și agregatele înainte de 
începerea lucrului, folosind din plin capa
citatea de lucru, el a întrecut toți tracto
riștii din regiune, depășindu-și planul cu 
214 la sută, făcxid in același timp lucrări 
de bună calitate. Pentru aceste merite 
deosebite el a fost declarat atunci „cel mai 
bun tractorist" din regiune.

Au venit lucrările agricole de vară. 
Odată cu aceste lucrări, din' rîndul tine
rilor tractoriști de la S.M.T. Recea s-au ri
dicat noi fruntași. Tractoristul Militaru 
Nicolae de la această stațiune a obținut 
cele mai bune realizări. El și-a depășit 
planul cu 158 la sută.

Depășindu-și planul cu 146 la sută trac- 
torista utemistă Rozalia Ștefan de la 
S.M.T. Drăgășani a constituit un adevărat 
exemplu pentru toate tractoristele, dove
dind că și fetele pot deveni „adversare" 
periculoase pentru pretendenții titlului de 
„cel mai bun tractorist", mai ales că ea a 
reușit să se mențină fruntașă și în campa
nia de toamnă.

Lucrările agricole de toamnă arată și 
mai mult că în cadrul acestei întreceri, 
tractoriștii'muncesc cu multă hotărîre, 
pentru obținerea titlului de cinste.

Dacă în timpul lucrărilor agricole de 
primăvară și vară, tractoristul utemist 
Stoian Ion de la S.M.T. Recea a reușit nu
mai să-și îndeplinească planul, la execu
tarea lucrărilor agricole de toamnă, ur- 
mînd exemplul fruntașilor din stațiune, el 
a muncit cu mai multă hotărîre, reușind ca 
numai în primele 15 zile să îndeplinească 
64 la sută din plan. El este îndeaproape 
urmat de utemiștii Lupu Ilie — cu 63 la 
sută din plan și Lică Florea, care a reali
zat de asemenea 59 la sută din sarcinile 
ce-i revin în campanie. Din aceste reali
zări se poate ușor vedea că fruntașul în
trecerii pentru titlul de „cel mai bun trac
torist" din timpul lucrărilor agricole de 
vară nu a mai fost cel din primăvară, iar 
acum, în timpul lucrărilor agricole de 
toamnă, n-au reușit să se mai mențină t^t 
fruntașii din vară. Faptul acesta mai do
vedește însă că organizațiile de bază 
U.T.M. din stațiunile respective n-au știut 
cum să muncească cu tinerii tractoriști 
pentru a-și susține fruntașii și a le con

solida succesele obținute.
Lupta pentru primul loc în întrecere nu 

a încetat și nu se știe cine va fi primul. 
Știut este numai că tinerii tractoriști din 
regiunea Pitești luptă cu mai multă hotă
rîre, ca să obțină noi realizări în lupta 
pentru obținerea titlului de cinste de „cel 
mai bun tractorist", pentru dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2-3 ani în lumina 
mărețelor sarcini prevăzute de Proiectul 
de Directive ale celui de al II-lea Congres 
al Partidului.

Tractoristul utemist loan Tegla este 
bine cunoscut nu numai de tractoriști 
ci de toți muncitorii, tineri și vîrstnici, 
de la gospodăria agricolă de stat din 
comuna Cuci, regiunea Cluj. El a fost 
doar fruntașul gospodăriei în toate cam
paniile agricole. Și, după cum se arată 
roadele muncii lui, fruntaș dorește să 
fie și acum, la executarea lucrărilor 
agricole de toamnă. Norma Iul, la în
sămânțat, este de 11 hectare într-o zi. 
Străduindu-se însă să obțină realizări 
cît mai frumoase în întrecerea pentru 
titlul de „cel mai bun tractorist", el în- 
sămînțează zilnic cîte 15 hectare.

Iată-1, în fotografie, însămînțlnd 
griul, în cruce, pe ogoarele secției din 
comuna Singer a gospodăriei.

lC.

Foto: D. F. DUMITRU

IAȘI (de la corespondentul nostru). — 
Un detașament ds tractoare de la S.M.T. 
Pașcani a plecat în primăvară la Huși. 
Stațiunea de mașini și tractoare din Huși, 
oricît e de mare, n-a putut face față ce
rerilor de lucru. Așa au ajuns trei bri
găzi de tractoare de la Pașcani tocmai pe 
plaiurile Hușilor, la gospodăria colectivă 
și la întovărășirea agricolă din Tîrzii pre
cum și la încă două întovărășiri din îm
prejurimi. Așa au ajuns vecini tractoriștii 
de la Pașcani cu cei de la Huși.

Cei de la Pașcani veneau cu renumele 
lor de tractoriști buni. Cei de la Huși nu 
puteau să se lase mai prejos de oaspeți. 
Și-au pornit o întrecere strașnică, deși pe 
tăcute.

La drept vorbind nu se putea altfel. 
Dacă-1 cunoști pe ambițiosul șef de bri
gadă Roman, pe tractoriști, pe șeful de 
sector de la Pașcani, pricepi repede. Foar
te bine au înțeles aceasta colectiviștii din 
Tîrzii, care poartă grijă tractoriștilor ca 
și copiilor lor.

Detașamentul a avut însă unele neca
zuri in ultima vreme. Cînd s-a terminat 
treierișul, s-au pierdut aproape 20 de z.'le 
cu expedierea batozelor și s-a întîrziat în
ceperea lucrărilor de toamnă. Cînd au 
înțeles asta, flăcăii au „binecuvîntat" toți 
sfinții și pe unii mireni de la administra
ția S.M.T.-Pașcani, au pocnit șepcile și 
căciulile de pămînt și-apoi și-au strunit 
zecile de cai putere. Acum vreo cîteva zile, 
Oșlobanu Ion, cu peste 2 planuri din pri- 
măvară și cu unul din vară ajunsese la 
82 la sută din planul de toamnă, 
lopează" serios spre țintă: titlul 
mai bun tractorist".

Se pare 
taș. Șeful 
cîteva zile: 
n-au mers

„Se simte în îndeplinirea planului sta
țiunii" — a completat directorul. Și, in
tr-adevăr, realizările tinerilor tractoriști 
își spun cuvîntul. Stațiuhea a îndeplinit o 
mare parte din sarcinile ce-i revin în 
campania agricolă de toamnă.

O datorie împlinita
In adunarea generală a organizației 

U.T.M., în care am dezbătut măsurile 
cuprinse în Proiectul de Directive cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani, mulți tineri au luat cuvîn
tul și s-au legat, prin angajamentele lor, 
să nu dea înapoi nici o clipă pînă nu vor 
recolta întreaga suprafață cu culturi de 
toamnă. Tractoriștii din gospodărie au 
hotărît și ei să termine la timp și în bune 
condițiuni agrotehnice, arăturile și însă
mînțările da toamnă pe suprafețele pla
nificate. Utemistul Andraș Gheorghe, de 
pildă, s-a angajat ca, împreună cu bri
gada sa, să depășească planul la arături 
și însămînțări cu 15 la sută prin folosirea 
întregii capacități de lucru a tractoare
lor și să obțină, de asemenea, o economie 
de combustibil de 5 la sută. Maxim 
Gheorghe, responsabilul brigăzii a IV-a 
s-a angajat și el, în numele brigăzii pe 
care o conduce ca, prin folosirea meto
dei graficului orar la arături, să depă
șească planul cu 10 la sută și să realizeze 
o economie de combustibil de 4 la suia. 
Importante angajamente și-au luat și cei
lalți tineri tractoriști.

A doua zi utemiștii au pornit la treabă. 
Și au muncit cu multă rîvnă. Nici una 
din brigăzi nu voia să rămînă în urma 
celeilalte. Tînerii din brigada condusă dd 
utemistă Maria Simon se străduiau să 
se mențină fruntași, iar cei din brigada 
utemistului Balogh Attila ss străduiau 
să-i ajungă și chiar să-i întreacă. Pînă 
la urmă au învins cei mai harnici. Bri
gada condusă de Maria Simon a fost me
reu în frunte.

Și tractoriștii s-au ținut de cuvînt. 
După ce îngrășămintele chimice au fost 
răspîndite pe cele 520 ha., ei au pornit 
la treabă. Arăturile pentru însămînțări 
trebuiau să fie de o calitate cît mai bună 
și utemiștii au înțeles acest lucru. Zi și 
noapte au dus, apoi, o luptă îndîrjită. Fie
care voia să fie cel mai bun dintre trac
toriști. Folosind cît mai complet capa
citatea de lucru a tractoarelor, ei au reu
șit să pregătească la timp cele’870 hec
tare planificate pentru însămînțări. La 
executarea acestor lucrări, în • mod deose
bit s-a evidențiat brigada condusă de tî* 
nărui Andras Gheorghe. care a primit 
titlul de „cel mai bun tractorist". Pe lo
cul al doilea s-a clasat brigada condusă 
de Piriesi Vasile. A urmat apoi tînărul 
Csiszar Carol și alți utemiști, care au 
muncit cu tot elanul lor tineresc, îndepli- 
nindu-și angajamentele luate.

Drapelul de gospodărie fruntașă pe re
giune la însămînțări — primit de curînd 
— a răsplătit din plin munca tinerilor noș
tri tractoriști.

Tinerii muncitori din gospodăria noa-

PRIN
Fabrica de încălțăminte 

„Străduința" din Ițcani, al 
cărui colectiv a răspuns che
mării la întrecerea întreprin
derilor din orașul și regiunea 
Stalin, a realizat pînă acum, 
peste plan :

— In sectorul tăbăcărie, 
2.200 metri pătrați de șpalt 
mineral.

— In sectorul încălțăminte, 
30 perechi 
tești.

— Secția 
deșeurilor, 
mente a dat 200 bucăți cor
doane damă, 300 portmonee 
și 30 genți de damă.

— Colectivul fabricii de în
călțăminte „Străduința" a e- 
conomisit 28.628 decimetri pă
trați de piele din care not fi 
confecționate 1287 perechi bo
canci.

Muncitorii depoului C.F.R.. 
Ițcani, aplicind pe scară lar
gă metodele sovietice KHvdia 
Baranovskaia, Lunm. Papa- 
vin și Blinov, au economisit în 
cursul lunii septembrie, com
bustibil a cărui valoare se 
ridică Ia 86.140 lei.

Tot in cursul lunii septem
brie ca urmare a reviziilor de 
bună calitate efectuate de lă
cătușii Pavel Turtureanu, Si- 
mion Birsan și Petru Mircea, 
cît și grijii mecanicilor și fo- 
chiștilor, locomotivele n-au 
avut nici o defecțiune.

bocanci bărbă-

de valorificare a 
livrînd noi sorti-

El „ga-
de „cel stră nu s-au oprit însă aici. Ei au început 

recoltarea zarzavaturilor de pe cele 42 
hectare, pe cît se întinde grădina gospo
dăriei noastre. Tractoriștii au început 
apoi, încă de cîtva timp, executarea ară
turilor adînci de toamnă, din care 
efectuat deja 672 hectare.

e frun-însă că nu numai el 
sectorului Huși declara acum 
„I.A.R.-urile noastre merg cum 
niciodată". au

ALEXANDRU FODOR 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. de la gospodăria agricolă 
de stat din Cărei, regiunea 

Baia Mare
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RAIONUL SUCEAVA
Ca șl in întreaga noastră țară, oamenii muncii din ra

ionul Suceava se străduiesc să obțină noi succese în muncă. 
In întreprinderile raionului arde tot mai vie flacăra între
cerii socialiste; pe ogoarele raionului, țăranii muncitori 
smulg pămîntului roade tot mai bogate, aplică metode îna
intate, se îndreaptă, călăuziți de Proiectul de Directive, 
către belșug.

Iată cîteva din faptele obișnuite, dar grăitoare și pline 
de frumusețe, ale oamenilor muncii din această parte a țării.

Pe ogoare, continuă cu în
suflețire munca la însămîn- 
țări și arături adînci de 
toamnă.

Pregătind belșugul anului 
viitor, țăranii muncitori din 
raion au condiționat deja 
1.427 tone semințe și au îm
prăștiat bălegar 
pe o suprafață 
tare.

Pe 6.107 ha. 
arături pentru 
de toamnă, iar 
fost arate adine pentru însă- 
mințăriie de primăvară.

Pînă acum au fost însămîn- 
țate cu grîu, secară și orz 
3 258 ha.

In ciuda timpului nefavora
bil, fruntași sînt țăranii mun
citori din comunele Mitocul 
Dragorpirnei, Fîntînele și Bă- 
iăceana.

de grajd 
de 1.200 hec-
s-au efectuat 
însămînțările 

1.767 ha. au și

★
Au luat ființă trei noi în

tovărășiri agricole: 30 de fa
milii s-au întovărășit în co
muna Udeștl, 14 familii în sa
tul Corocăești din comuna 
Verești și 18 familii în satul

Călinești Enache. In frunte 
cu comunistul Gheorghe Pop, 
întovărășiți! din Udești in
tensifică lucrările agricole de 
toamnă.

Ajutați de mecanizatorii de 
la S.M.T. Salcia întovărășiții 
din Corocăești au și terminat 
arăturile ca și însămînțarea 
griului de toamnă.

In orașul Suceava a fost 
deschisă o expoziție agrosil
vică, care înfățișează realiză
rile obținute în munca de spo
rire a producției vegetale și 
animale în întreaga .regiune.

La intrarea în expoziție îți 
atrag, în primul rînd atenția 
mașinile sovietice, expresie a 
ajutorului de neprețuit pe 
care ni—1 acordă constructorii 
comunismului, mașinile cu 
ajutorul cărora oamenii mun
cii din agricultură au reușit 
să smulgă pămîntului recolte 
bogate. Printre altele, pot fi 
văzute aici un agregat de se
mănat cartofi în cuiburi dis
puse în pătrat, o combină au- 
to-propulsată S-4, o auto-co- 
sitoare și o combină de cel

pentru'mai înaintat tip .. 
recoltat sfeclă.

Numeroase exponate și.’ 
mostre oglindesc succesele ‘ 
remarcabile ale muncitorilor 
din gospodăriile agricole de ■ 
stat, ale colectiviștilor, înto- 
vărășiților și țăranilor mun
citori cu gospodării indivi
duale.

Lucrătorii de la ocoalele 
silvice au expus păsări și a- 
nimale împăiate și bunuri de 
larg consum din lemn ; ei au 
amenajat și o păstrăvărie in 
miniatură.

Un stand deosebit de inte
resant este cel al stațiunii 
experimentale I.C.A.R. Su
ceava. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aici au obți
nut la hectar în acest an 
38.000 kg. cartofi din soiul 
semitîrziu „Mercur", 4.185 kg. 
grîu din soiul raionat „Ce- 
nad 117“ și 3.550 kg. porumb. 
Realizările oglindite la expo
ziția agrosilvică , 
arată că există ■ 
țiile pentru ca 
biective fixate < 
de Directive cu 
dezvoltarea agriculturii să fie 
realizate în raionul și regiu
nea Suceava.

EUGEN MANDRIC ; 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceavă

din Suceava 
toate condi- 
mărețele o- 
de Proiectul 
i privire la



ÎN CINCI MINUTE

Mîndrîa colectivului

La intrarea în bloc ne întîmpină tocmai 
cel pe care-1 căutam : Constantin Pesca- 
rovici, elev în clasa a X-a C la Liceul 
„Nikos Beloiannis" din Timișoara.

Pleca — după cum am aflat mal tîr- 
ziu — să se mai joace un pic prin curte. 
Dar fiindcă nu-i politicos să pleci cînd 
îți vin musafiri — și mai ales chiar di
rigintele clasei — cu strîngere de inimă 
«-a întors cu noi în casă.

Mama — o femeie Intre două vîrste — 
își lăsă treburile gospodărești și ne pofti 
cu plăcere în casă. In cameră, pe masă, 
erau cărți și caiete, pe pat o servietă — 
semn că cineva din casă umblase cu ele 
de curînd.

— După cit se vede, băiatul și-a făcut 
lecțiile pentru miine — se adresează diri
gintele mamei.

— Da, le-am terminat I — se grăbi s-o 
ia înainte cu răspunsul fiul.

Dar mama, pornită pe semne să-și 
verse toate necazurile mai mici sau mal 
mari pe care i le făcea unicul ei băiat, i-o 
tăie scurt:

— Da de unde, numai mai înainte s-a 
apucat de ele!

Discuția începuse să devină interesantă.
Uitind afirmația mamei, dirigintele se 

făcu a da crezare fiului.
— Și ce lecții ai pentru mîine 7
— Păi să vedeți, am istoria...
— Și la istorie, ai învățat 7
— Da... am citit... răspunse de-acum 

cam nesigur băiatul. Am citit despre Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie...

Constantin inșiră cîteva date generale, 
pe care le știa probabil dinainte, doar 
ascultase atîtea conferințe ! Dar cind a 
fost vorba de ceva mai concret, s-a 
încurcat.

— Să vedeți, mai aveam de gînd să ci
tesc diseară... (era ora 20) — încercă el 
s-o „scalde” în fața dirigintelui.

Istoria e mai ușoară, o fi lăsat-o pe 
mai tîrzlu — gindi dirigintele — și trecu 
mai departe.

— Dar la matematică 7
— Am învățat... adică am citit notițele.

MOTTO :

„Aici se va mtnca o 
pită bună" (Boris Ji- 
taru, inginer agronom, 
avînd în fată una din 
tăbliile întovărăsitilor de 
la Satu Mic-Lugoj).

Mărturisesc că o 
•ingură dată am auzit 
— cu urechile mele — durerile unei naș
teri. Sînt de atunci doi ani... Stăteam pe 
prispa unei case de nașteri dintr-un sat 
ardelean și așteptam împreună cu bărba
tul acelei femei voinice; se auzeau din casă 
suspine, un „iștenem" cutremurător... 
Bărbatul clătina îngrijorat din cap. 
După nu știu cîț timp — un țipăt 
scurt, ascuțit, nepămîntean — țipătul nou
lui născut. Apoi, cine știe cît o fi trecut, 
de necrezut: un hohot de rîs, frumos pînă 
la lacrimi — al mamei. Am văzut-o după 
șapte zile acasă, legănînd copilul, pur- 
tînd în ochi o lumină de fericire, cu o 
față senină pe care mai juca încă amin
tirea acelui uluitor hohot de rîs. Ți-era 
greu să crezi că femeia aceasta a gemut 
acum o săptămînă. că ea a. țipat acel „iș- 
tenem" de neînchipuit; întreaga ei înfăți
șare din acea clipă te chema să uiți tot 
ce-ai auzit pe prispă. Zadarnic. Acele 
griji, acele frămîntări, durerile, hohotul 
de rîs nu se pot uita. Le am limpede în 
minte, urmărind cîte se petrec acum în 
Satu Mic în preajma înființării întovără
șirii. Tot ce vezi, tot ce auzi, întreaga 
atmosferă îți spune că aici ești în clipele 
dinaintea unei nașteri — grele, com
plicate. O naștere a noului. Deslușești încă 
multe dureri, tresar încă atîtea griji, mus
tesc atîtea frămîntări, presimți însă, mai 
presus de toate, țipătul victorios al noului 
născut care nu mai poate întîrzia, acuș- 
acuș... hai...

Griji... griji... griji...
Ion Leucuș, secretarul organizației 

U.T.M., tînăr la 21 de ani, cam plăpînd 
la înfățișare, dar cu niște cizme impozante 
și pantalonii bufanți, bine băgați în cizme, 
avînd ceva de comandant proaspăt de uni
tate, îndeplinește în zilele astea prima lui 
sarcină de partid: înființarea întovără
șirii. Bate ulițele făcînd agitație din 
poartă în poartă, convocînd oamenii la șe
dințe și la cor, lămurește în dreapta, lă
murește în stingă, ascultă atent inima sa
tului rămînînd pe gînduri. Vine, de pildă, 
la el unul Boldea, membru de partid, de 
fel de prin locurile acestea, muncitor la o 
gospodărie de stat de lingă Satu Mic ; are 
și el pe aici un lanț de pămînt cu care 
intră în întovărășire.

— Eu atîta vreau Leucuș... Cînd intră 
tractorul în brazdă să fiu aici...

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 27 octombrie 1954

Au mai urmat apoi cîțiva de „păi, să 
vedeți tovarășe diriginte, mai aveam de 
gînd să citesc ceva diseară..." (să citească 
la matematică, ca și cum matematica se 
învață citind!?). Și la chimie citise odată, 
iar la fizică mai avea de gînd să citească. 
La rusă, n-a avut încotro (dirigintele era 
șl profesor de limba rusă) și a recunoscut 
că nu învățase. Dar și aceasta motivat: 
avea doar de repetat ceva de anul trecut.

Dirigintele se lămurise. Totuși ce a fă
cut elevul de cînd a venit de la școală 7 
Și mama — iarăși mama — a fost aceea 
care a lămurit ce face băiatul în fiecare 
zi.

Ne-a povestit cum în cinci minute, „face 
el ce face și-și termină lecțiile" apoi îi 
trage o fugă la Bega, o fugă (de cîteva 
ore) sus la „Locomotiva", mai prin curte 
cu copiii — și gata ziua. Seara, tîrziu, 
frînt de oboseală, se culcă. Și numai mama 
știe cît trage dimineața de el ca să nu 
întîrzie de la școală.

Pe tata îl ascultă, dar el vine acasă 
de la lucru seara tîrziu și atunci — așa 
cum s-a întîmplat și în seara aceea — ii 
spune doar că-i leneș, că n-are ambiție 
și nu-i șade bine, băiat mare, să se mai 
joace prin curte cu copiii — doar azi- 
mîine, va merge la facultate. Și dacă nu 
învață, nu-1 dă la facultate. Dar el nu 
se sperie. îl va ierta și tata, cum îl iartă 
și mama.

*
Dirigintele, tovarășul Leonid Cutieru, fl 

va ajuta cu siguranță pe Constantin. Dar 
fără ajutorul părinților el nu va putea 
face nimic.

Acest an este un an greu, ultimul din 
școala medie ; eforturile trebuiesc du
blate mai ales că Pescarovici Constantin 
are de recuperat materia pe care n-a 
aprofundat-o bine in ceilalți ani. Iar pă
rinții trebuie să fie alături de el, nu pen
tru a alinta ditamai băiatul, ci pentru a-1 
îndruma, a-1 controla și a-1 trage la răs
pundere.

LUCREȚIA LUSTIG

— Al să fii, îl încredințează liniștit ute- 
mistul.

— Nu, nu. Să fiu aici și să-i arăt omu
lui: uite atîta să fie de adincă arătura — 
șl Boldea deschide palma sa neagră, vi
guroasă.

— Ai să-i arăți... întărește Leucuș calm.
Poate că a simțit zbaterea și neliniștea 

lui Boldea. Din tot ce are mai bun Leu
cuș, simțul acesta, „a ceea ce simte omul" 
e cel mai prețios. Au fost de ajunse clipe 
în care această mică avere a lui Leucuș 
era amenințată să se spulbere : în doi ani
— ’52,’53 — i-au murit frații mai mari, 
rămînînd el cu maică-sa: s-a mai și îm
bolnăvit după drumurile lungi, prin 
noroaie și ploi, străbătînd satele Lu
gojului ca trimis al centrului de difuzare 
a cărții. Ciți dintre noi nu se Iasă încă 
copleșiți de asperitățile vieții! Trecind 
prin încercări mai puțin grele decît ale 
secretarului lugojean, tineri de-ai noștri 
devin uneori dezamăgiți, acri, singuratici 
și răutăcioși. Leucuș nu a cedat; nu a ce
dat pentru nimic în lume cea mai scumpă 
dintre legăturile vieții noastre: legătura 
cu oamenii, cu tovarășii, cu prietenii. S-a 
mai întremat și a făcut un lucru esențial: 
și-a propus să muncească cu un anume 
scop. întovărășirea I

„Nu se poate să nu facem întovără
șirea”... se gîndește Leucuș. „Dar oare 
nu-s prea puțini înscriși ? 17"... Trăgin- 
du-și cizmele grele, lăsînd vintul să-i 
bată clapele căciulii de oaie, Leucuș se 
îndreaptă spre ogorul unuia, Bot. Lu
crează aici la culesul crumpilor, doi băr
bați, o femeie bătrînă, cu fața albă, parcă 
dată cu pudră, o fetișcană uscățivă și o 
femeie vînjoasă. fiică, pare-se. după chip, 
a bătrînii. Leucuș îi ia ușor, arătîndu-le 
că de aici și pînă acolo ține trupul înto
vărășirii și dacă ei vor să intre, atunci... 
oamenii se codesc, ridică din umeri, bă- 
trîna începe să lăcrămeze, depănînd amin- 
^ri cîte-n lună și-n stele și pînă la urmă:
— „Ce-o face lumea mîndră, facem și 
noi 1“ Nu. nu, Leucuș nu-i mulțumit cu 
asemenea concesii; începe să Ie arate cu 
cifre, cit la sută ți se scade din impozit, 
din cotă, dacă intri în întovărășire, ce-a 
cules și ce are „lumea mîndră" din alte 
sate pornită pe această cale. Oamenii îl 
privesc pironiți, cu ochii sticlind; ca de- 
obicei, secretarul le-a prins pulsul. Da, 
să-i treacă pe listă, încuviințează, că „ce-o 
face lumea mîndră, facem și noi!" — în
tăresc ei, încăpățînați. „Să mă bizui sau 
nu pe ei 7“ — se întreabă Leucuș. Griji, 
griji...

Pe marginea Proiectului deDlrecttve 
ale Congresului al ll-lea al Partidului

Creșterea vitelor — izvor 
de bogăție

Prin 1950, cînd a luat ființă, colectiva 
noastră ^„Ștefan Gheorghiu" din comuna 
Ciorani, raionul Cricov, semăna cu o fa
milie de tineri căsătoriți care trebuiau s-o 
la de la lingură ca să-și clădească o gos
podărie trainică. Pămînt aveam, nu-i 
vorbă, dar animale de muncă, vaci de 
lapte și porci nu se prea vedeau prin 
curtea colectivei.

Au trecut de-atuncl ani. Gospodăria 
noastră s-a întărit, în ciuda uneltirilor 
chiaburești și ale cozilor lor de topor. S-au 
îmbunătățit mult și condițiile de trai ale 
colectiviștilor, mai ales datorită dezvoltări) 
sectorului nostru zootehnic.

Numai în trei ani, de cînd am început să 
ne preocupăm de creșterea animalelor, nu
mărul acestora a crescut simțitor. Astfel, 
de unde la început nu aveam decît 13 
cai și 4 boi, am ajuns ca în 1954 să avem 
31 vaci de lapte, 25 scroafe fătătoare, 483 
oi, 50 stupi, 23 cai și 6 boi. Sînt cifre care 
grăiesc mai mult decît oricare altă do
vadă despre realizările noastre. Dar nu 
s-a dezvoltat numai șepteluL în mod sim
țitor au crescut veniturile gospodăriei 
noastre șl, bineînțeles și ale colectiviștilor, 
în urma valorificării animalelor și produ
selor obținute de la ele. Sectorul zootehnic 
ne-a adus anul acesta venituri de «eci de 
mii de lei. De pildă, numai din contracta
rea și valorificarea prin cooperativă a 
20.000 litri lapte, 20 miei, 6 boi, 4 vaci, 
8 scroafe și 20 oi am luat 77.000 lei. Apoi, 
datorită faptului că am îndeplinit cu 
cinste sarcinile stabilite prin contract, am 
primit tot prin cooperativă un camion 
„Molotov" și produse industriale ca: 
talpă, piele, bumbac, pinzeturi și altele.

Pe lingă acestea, din livrările de pro
duse animale către unele instituții am rea
lizat un venit de 46.724 lei.

Colectiviștii care au muncit cu tragere 
de inimă și au adunat un număr mare de 
zile-muncă, au cules de curînd, la împăr
țirea avansului de 40 la sută, roadele stră
daniilor lor. Spre exemplu, colectivistul 
Mihai Voinea, care împreună cu familia 
sa a realizat 720 zile-muncă, a primit ca 
avans, pe lingă alte produse, 72 kg. brînză 
și aproape 13 kg. lină, Petre C. Stoian

Se pot cultiva cartofi
Există încă unii oameni din agricultură 

și chiar specialiști care se lasă greu con
vinși atunci cînd este vorba de a arunca 
cît colo practicile învechite care dău
nează dezvoltării agriculturii. Așa de 
pildă unii consideră că deoarece în unele 
regiuni nu s-a obișnuit, pînă acum a se 
cultiva o anumită plantă, nu este cazul 
să se cultive nici de acum înainte. O ast
fel de poziție nu este desigur justă, ea 
constituind o piedică în lupta pentru con
tinua dezvoltare a agriculturii pe baze 
științifice.

Prin așezarea sa geografică, raionul Tg. 
Jiu prezintă toate posibilitățile naturale 
pentru a avea o bază serioasă legumicolă 
și pentru introducerea și extinderea pe 
scară largă a culturii cartofului, cultură 
care joacă un rol covirșitor în alimenta
ția populației

Proiectul de Directive, care pune eu tă
rie necesitatea dezvoltări: cuilurii carto
fului. este un far călăuzitor pentru teh
nicienii legumicoli ai sfatului popular 
raional Tg. Jiu in munca lor de îndru
mare tehnică, de organizare și dirijare 
a muncii in acest scop, pentru a se pune 
în valoare toate terenurile fertile ce se 
pretează acestei culturi.

Pînă mai anul trecut se socotea ctuar 
și de unii specialiști că în raionul Tg. Jiu 
nu există teren care să se preteze culturi: 
cartofului. Dar, in comparație cu ceilalți 
ani, anul acesta piața orașului Tg. Jiu a 
fost mai abundent aprovizionată cu car
tofi. Aceasta se datorește reintroducerii 
și extinderii în mod just a culturii car-

La sfat îl așteaptă Ton Ștefănuț, 
chiabur bătrin. tras la față, cu pleoa
pele de jos căzute, păstrând o obrăz
nicie țeapănă în priviri; l-au chemat 
să-l înștiințeze asupra unu: schimb de 
pămînturi: două lanțuri ale lui sînt co
masate de întovărășire și primește in loc 
alte două lanțuri, în alte parte.

— Semnează de luare de cunoștință— 
îl întinde' Leucuș, creionul.

— Nu semnez, lâsați-mă dracului— Mî- 
nios. Ștefănuț întoarce spatele și Iese trin- 
tind ușa— „Ce-o să facă acum Ștefănuț 7 
Ce ne pregătește 7 De ce nu ia pămintul 7 
Vrea să scape de pămînt?"— — rămîne 
pe gînduri Leucuș.

Griji, griji, griji... Oamenii au făcut 
cereri pentru întovărășire, dar grijile nu 
s-au spulberat Griji noi, ale unor oa
meni care au făcut un pas hoteritor, 
„griji la pozitiv" — cum ar spune 
tovarășul Curuțiu, dascăl bănățean cu 
27 de ani vechime in invățămint... 
Ion Boldea, ați văzut, suspină temă
tor, cu gîndul la calitatea muncii 
tractoriștilor; pînă nu va vedea el pă- 
mîntul întovărășirii arat bine, cu tracto
rul, la o adincime de o palmă, nu va avea 
liniște. Dimpotrivă, Pavel Raicu, om 
matur, trecut prin șapte focuri și șapte 
ape, stă în cumpănă totuși, mtrebîndu-se 
dacă-i bine să le are tractoarele— N-ar fi 
mai bine tot cu plugul 7 Gheorghe Cire- 
șanu nici nu vrea să audă :

— Lasă Pavele, gîndurile astea... Stau 
eu lingă tractorist; bună arătura, recepțio
nez. Nu 7 încă odată— N-avea teamă. Pa
vele.

Adevăru-i că și Cireșanu are oful lui, 
suspinul lui; ne-o spune deschis’ trebuia 
să se facă direct colectivă! De cînd a fă
cut el cerere și moartă a rămas... S-a 
întors de la grăniceri și parcă are pe dra
cul în el; socotește întovărășirea juma de 
măsură și lui nu-i place să se încurce.... 
Iși face acum dosarul pentru candidatura 
în partid, acolo cel puțin răspunde nu
mai el pentru ceea ce scrie. Aici, cu înto
vărășirea. mai ții seamă de codelile ăluia, 
de grijile celuilalt, de bocetele nevestii...

Alături de griji, dureri. Dintre ele, cea 
mai amară — durerea neînțelegerii. Ni
mic nou nu se poate naște pînă omul nu 
încearcă și această durere. Pe Ion Tăpianu 
cu fiica-sa, femeie în toată vîrsta, acope- 
rindu-și clasic gura cu colțul basmalei, 
i-am întîlnit tot lă sfat. El are 75 de ani 
șl tot zice că nu mai are mult, deși pare 
încă în puteri. Ea-1 tot îndeamnă să mear

pentru cele 573 zile-muncă a primit 57,300 
kg. brînză și 10 kg. lînă, iar Gheorghe N. 
Dobre pentru 559 zile-muncă a primit 55 
kg. brînză și 9 kg. lirță. Apoi, anul apes ta 
6 colectiviști au primit de la gospodărie 
6 vițele de rasă Schwițz înlschimbul altora 
de rasă inferioară pe* care gospodăria le-a 
îngrășat și le-a valdrifitat pentru carne. 
Scopul acestui schimb a fost acela.de a 
face ca fiecare colectivist să albă în gos
podăria sa vaci de rasă superioară.

Avem realizări frumoase șl am cules 
pîriă acum roade bogate. Nu ne vom mul
țumi însă numai cu atît. Dorința noa
stră fierbinte este să "Ynergem mereu 
înainte spre mai bine. Din experiența că
pătată pînă acum am înțeles că dezvolta
rea șeptelului. constituie unul din factorii 
de bază pentru creșterea bunei noastre 
stări. De aceea, urmăm cu hoțărire indica
țiile Proiectului de Directive ale celui de 
al II-lea Congres al Partidului.

Am și început să traducem în fapte 
unele indicații din Proiectul de Directive. 
Invățînd de acolo că pentru creșterea 
șeptelului este necesară și o bază fura
jeră dezvoltată, ne-am propus să ’ mărim 
suprafața de pășune de la 143 hectare, la 
243 hectare. Pe lingă aceasta, vom însă- 
mînța 34 hectare cu lucemă, porumb pen
tru siloz și alte plante furajere.

Vom mări de asemenea și numărul ani
malelor. Vrem ca pînă în anul 1956 numă
rul vacilor de lapte să crească de la 31 la 
50 capete, oile de la 463 la 1.000 capete, 
scroafele fătătoare de la 25 la 40 capete, 
iar stupii de la 50 la 80 familii.

Vrem ca, după cum ne învață Proiec
tul de Directive, în următorii 2—3 ani să 
facem să se întărească ferma noastră zoo
tehnică în așa fel încît să îndestuleze din 
belșug nevoile cOleCtiviștilob șl, totodată, 
să contribuie cu succes la 'asigurarea in
dustriei. cu materii prime, pentru aprovi
zionarea oamenilor muncii cu tot mai 
multe și mai bune produse animale.

MIHAI VASILE 
președintele G.A.C. „Ștefan Gheorghiu" 
din comuna Ciorani, regiunea Ploești

și în raionul Tg. Jiu
totului cu de peste patru ori față de anii 
din urmă.

Este destul să amintim că numai în 
comuna Bumbești-Jiu țăranul muncitor 
Popescu Gh. Petră, care a insămințat 
cartofi intr-un teren de pe care se re
coltase trei ani la rind lucemă, situat ia 
o altitudine de peste 1900 metri, â obținut 
o recoltă de peste 20.000 kg. la hectar. 
To: de pe terenuri situate la o înălțime 
de peste 1000 metri, acoperite cu ferigă 
și nefolosite pînă în anul trecut, produ
cătorul Nicolae I. DavițoiU din Tg. Jiu a 
ob;inut anul acesta recolte de cartofi de 
40 000 kg. la hectar.

Deci, afirmația că cultura cartofului nu 
se pretează in raionul Tg. Jiu, nu este va- 
la'c.lă, de oarece cartofii• etît in terenu
rile irigate, cît și cele 'neirigate dau pro
ducții foarte ridicate.

In lumina Proiectului de Directive a!e 
Concretului al H-lea al Partidului tehpi- I 
cier-i. jegumicoli dm raionul Tg. Jiu £-au j 
lua: aagajameatul să se străduiască ca, . 
prin foJnsuea metodelor sovietice, a plan
tări: de vară a cartofului, a aplicării iaro- > 
vizării la cartofi, metode care în anul ' 
acesta au fost îmbrățișate cu mult curaj ; 
de muiți producători, să obțină recolte j 
sporite și de bună calitate și să ex
tindă cit ma: mult cultura cartofului în 
acest raion in vederea îmbunătățirii con
tinue a aprovizionării oamenilor muncii 
cu acest prețios aliment și a industriei 
ușoare cu materii prime.

Corespondent 
ION ȚEPELUȘ

gă acasă, ti nu »e 
mai sfătuiască cucei 
din jur „ce să facă", I 
să lase toate în
curcătura asta cu în- i 
tovărSșirea, să nu I 
intre că se duce pă- 
mîntuL-Lui îi vine să 
stea, să ma: vadă, să 
mai asculte... Se duce 

într-adevăr 7 Dar dacă nu se duce 7 Dar 
dacă— Durere amară.

Bătrânul Lăudăcescu e și el aid. Acum, 
ce să spună 7 El, poate vă ar filtra- Dar 
familia ? Ce-o să spună famffla dacă-ș: 
dă pământul 7 Dac-ar fi tînăr, singur, hai... 
Dar așa, la bătrânețe- Și familia, gata, se 
destramă dacă dă pămintul!

— Dar nu-1 dai omule, nu-1 dai. Aici 
e întovărășire, pămintul e al durmtaîe. ră
mîne al dumitale— Uite, să citim Statu
tul—

— Statutul... Statutul- Dar cu ginerele 
ce fac 7 — gîndește mai departe Lâudă- 
cescu, lăcrămind. Im: pleacă și ginerele 
dacă dau pămintul!

— Dar nu-I dai omule, nu-I dat- Aici 
nu-i gospodărie colectivă— Punem 146- 
laltâ pământurile noastre, ale noastre, 
auzi, ca să le muncim mai bine, să dea rod 
mai bun, mai chibzuit— ce naiba nu-n- 
țelegi ?

El nu-nțelege; ce mi-i gospodăria colec
tivă, ce mi-i întovărășire 7 Pămintul nu 
mai e al meu, asta-i, și mi se destramă 
familia- Pleacă ginerele... și eu atunci... 
Lăudăcescu are ochii în lacrimi și-șî bles- 
teamă mintea proastă. Leucuș £Ț privește, 
stringînd din dinți; trebuie pornit iar, lă
murit bob cu bob, ce-i întovărășirea, ce-i 
gospodăria colectivă, care-s avantajele, 
ce-i nou...

Printre grijile, durerile și frămîntările 
satului — am întrezărit în clipele acelea 
imaginea surisului neuitat al femeii din 
Ardeal. L-am însoțit pe inginerul agro
nom Jitaru de lă S.M.T.-Lugoj, într-o 
mică „inspecție" a viitoarelor pămînturi 
ale întovărășirii. Pămînturi bune, întinse 
palmă, numai bune pentru tractor. Ji
taru scrută serios, pînă departe, cîmpul. 
Pusese mîinile în șold ; șapca pe ceafă, Iu- 
minîndu-i-se chipul; masiv, atlet, domina 
priveliștea, stăpînitor; după examen, șopti 
mulțumit, cu o siguranță de oțel:

— Aici se va mînca o pită bună!
Doctor cu totul original, aflat în veghe 

aci — parcă aștepta. încordat, nașterea, 
țipătul acela atotvictorios, surîSul — care 
nu mai putea întîrzia, acuș-acuș... hai...

15 octombrie 1954.
RADU COSAȘU

20 octombrie 1954, orele 10 :
Convorbire telefonică cu tovarășul Du

mitru Tofan, prim-secretar al comitetului 
raional V.T.M.-Lugoj: Duminică, 17 oc
tombrie s-a înființat întovărășirea de la 
Satu Mic. Membri: 17 familii. Președinte: 
Leucuș Ion, secretarul organizației U.T.M.

Se întîmplă fiecărui om să-șl aducă din nota 5 in catalog, Florian a scris acasl 
cînd în clnd aminte.’ de cîte ceva. Atunci, Să știe tătuca — și-a zis el — ' 1
zîmbește, sau se încruntă...Acest lucru î se 
întîmplă și 'utemistului Florian Martin, 
elev la Șcpala profeșionajă pr. 2 din Baia 
Mare. Deseori, în timpul liber se așează 
în cîte: o bancă și gîndșste^ Cț asejind 
oare sprîncenele stufoase în umbra lor 7 
Și de ce în timpul unor astfel de con
templări îndelungi, zîmbește fără voî£ ?■ 
Florian’îșLgre viața și gindurlle .sale. care 
pornesc agale ’către.'Căsuța din comuna 
Remetea. - Pe vremuri, tatăls»u apăsa , 
cu greu plugul -în brazdele ^mestecate 
cu pietriș. Cum putea 
sătura însă opt guri, 
cînd cele două hec
tare de pămînt de 
munte nu produceau 
aproape nimic'1? Re
gimul burghezo-mo- 
șieresc i-a ținut pe 
țăranii muncitori în 
sărăcie și neștiință de. 
carte. 23 August 1944 
le-a deschis drumul 
spre o viața nouă; 
Martin Florian a pu
tut termina școala 
elementară și s-a 
hotărît să învețe o 
meserie.

Ion Bariu — absolvent al unei școli 
profesionale — i-a vorbit atunci despre 
mecanică. Florin trăia parcă frumusețea 
meseriei și nu l-a răbdat inima să mai stea 
acasă. In cerdacul împodobit cu zorele 
a mărturisit tatălui său pornirea inimii:

— Vreau să devin mecanic de mină, să 
cobor în adîncul pămîntului ca să trimit 
spre fabrici cărbune...

Gheorghe Martin a stat cîtva timp pe 
gînduri. Ar fi avut nevoie de fiul său și 
acasă, dar și-a dat seama că el n-are 
dreptul să-l rețină. Conștiința sa de comu
nist a fost mai puternică decît tristețea 
că se desparte de copil. Și în toamna anu
lui trecut, Florian a îmbrăcat uniforma 
școlilor rezervelor de muncă. încă din 
primele zile a început să învețe cu sîrgu- 
ință. Dintre toate materiile, cea mai grea 
era tehnologia. Aci, se vorbea de strun
guri, freze, raboteze, cum funcționează 
ele.

„N-am să vă fac de rușine". Acest an
gajament a înlocuit urarea de rămas bun, 
cînd s-a despărțit de ai săi. De aceea, în 
ziua cind profesorul de tehnologie a scris

„Puștiul" de
Vreți să știți cine ’este Berta Andrei 7 

E simplu de aflat dacă întrebați pe 
oricare tînăr de la uzinele „Gheorghi Di. 
mitrov“-Arad.

Desigur, acesta vă va răspunde : _
— 11 cunosc. E puștiul de la turnătorie, 

responsabilul de brigadă...
De ce puști, căci Berta Andrei va îm

plini in vara anului viitor 18 ani 7 Vorba 
e că Berta nu - se va supăra. Este un 
tînăr vioi și prietenos. A îndrăgit mult 
meseria de turnător și de aceea nu-i de 
mirare că azi este un bun muncitor. Ade
seori sosește- primul 
în atelier, alteori gă
sește pe baci. Traian. 
Privește mai întîi cu 
ochi lacomi cuptorul 
de topit, apoi în
dreaptă o formă care 
este prost aranjată 
și curăță mașinile de 
format. Scoate in 
cele din urmă carne
tul din buzunar și 
controlează măsura 
In care și-a îndepli
nit sarcinile fiecare 
membru din brigadă. 
Și dimineață cu dimi
neață, înainte de în
ceperea lucrului „puș
tiul" anunți tovară-
șilor săi din brigadă, rezultatele zilei pre
cedente :

— Niculld a depășit norma cu S la gută, 
Gaba cu 100 la sută, Tămaș cu 70 la șută. 
După aceea amintește sarcinile fiecăruia șl 
le atrage atenția asupra necesității folo
sirii deoline a metodelor de muncă înain
tate. Consfătuirile se termină cam așa :

— După amiază la ce film mergem 7 
Aci se' iscă cele mai mari discuții. Se 

ajunge greu la învoială, dar... se ajunge,
★

interesant să cum a îndrăgit
Berta meseria de turnător. Nu din cărțile 
citite, așa cum poate vă închipuiți, ci da- 
torită unui fapt petrecut cu mulți ani în 
urmă. Berta era elev în clasa a VII-a ele
mentară, cind s-a hotărît vizitarea uzinei 
numită atunci „Flamura Roșie"/ In ate^ 
lienil de turnătorie, el s-a aciuit lingă 
o m s șină de turnat și nu-1 mai slăbea pe 
lucrător cu întrebările.

La plecare, lucrătorul cel înalt și mus- 
tăcios. i-a potrivit cravata roșie și bă- 
tîndu-1 cu un gest părintesc pe umăr i.a 
urat „spor la învățătură". '

Berta n-a scăpat acest prilej și l-a în
trebat :

— Cum te cheamă tovarășe?
— Traian Popa.
— De mult timp ești turnător 7
— De .a etatea de 14 ani.
— Ai copii?
— Am și copil.
— Ii faci și pe ei turnători?
— I-oi face dacă o să le placă me

seria. . . .
Tot drumul pînă acasă, Berta s-a gîndit 

numai la prietenii mai mari pe care-1 cu
noscuse. la cuptoarele de topit fontă, la 
mașinile de format șl, mal cu seamă, ve
dea mereu în față zîmbetul prietenos al 
lui baci Traiah.

Așa a ajuns să îndrăgească meseria de 
turnător' și. ca Urmare a acestui fapt, s-a 
înscris Ia’ Școala profesională hr. 1 din 
Arad Silitor la învățătură, și-a "însușit cu
noștințele predate încît ajunsese ca — 
atunci cind lipsea maistrul instructor — 

Delapidator demascat

De cele mai multe ori, salajiații care 
serveau masa la cantina sfatului popular 
raional Codăești plecau nemulțumiți. Mîn- 
cărea gătită era de proastă calitate, ne
consistentă. Posibilități de aprovizionare 
erau suficiente, condiții pentru a prepara 
o mîncare bună.de asemenea. Atunci care 
să fie cauza?. Nu; știe să gospodărească 
cantina responsabilul nostru? — se între
bau de multe ori salariații.

Enigma acestei „proaste gospodăriri" a 
cantinei a dispărut însă odată cu sosirea 
în control a organelor locale financiare.

Verificîndu-se gestiunea cantinei, «-•

Să știe tătuca—și-a zis el — Că nu-i fa< 
bătrinețele de ocară.Peste puțlfi timp a 
prhfiit carte de acasă. „Sîntetn. sănătoși 
feciorul tatii și nUl bucprie de tine — 
scriau bătrînii. Vezi de nu te mulțumi cu 
atît; ajută și pe alți copii". Cuvintele ace
stea au avut o mare înritirire. A mers la 
secretarul comitetului organizației de bază 
U.T.M., Lazăr Mihai și i-a spus răspicat: 
Am să sprijin pe Ion Breban și Gheorghe 

■ Pop,. încrede-te în minei
... Munca de ajutorare a tovarășilor săi nu 
i-a stînjenit activitatea. La orele practice 

a obținut tot nota 5. 
In seri tîrzii, în clasa 
luminată de becuri, 
Florian făcea exer
ciții cu cei doi colegi 
ai săi. In pauza de 
l.a orele de practică 
le. explica cum tre
buie tăiat un anu
mit filet, cum trebuie 
mînuit strungul..

Primul an școlar 
l-a terminat ca „cel 
mai bun elev”. Cît 
era ziulica de mare, 
Florian povestea con
sătenilor săi despre 
tot ce învățase în 
școală. De cele mai 

ori răsfoia manualele pentru a-șlmulte
reîmprospăta cunoștințele. Și în acest an 
tot el este primul elev din clasă. Tovară
șul Fineș Ion, profesor și maistru șef al 
atelierului, a trezit în elevi interesul pen
tru îndrăgirea meseriei. El i-a învățat 
cum trebuie să facă economii. însușin- 
du-și cunoștințele predate Florian a tre
cut să execute roți dințate de precizie.

„Flăcăul ăsta — l-a lăudat maistrul 
frezor — va deveni un bun muncitor".

Gîndul său a fost și în acest an să a- 
jute pe elevii mai slabi. A observat că 
Csordaș Gavril rămîne mereu în urma 
celorlalți și l-a întrebat: „De ee nu vrei 
să fii și tu fruntaș 7 Am să te ajut la teh
nologie și matematică".

La una din zilele de practică fiecare 
elev a condus o locomotivă Die6el. Mar
tin a luat nota 5, iar Csordaș 4.

în curînd va coborî în mină.
Prima zi de practică în subteran va B 
siguranță, o zi de sărbătoare.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scîntell tineretului" 

pentru regiunea Baia-Mare

cu

la turnătorie
să dea explicații colegilor săi. In 1953, 
absolvind școala, a fost repartizat că tur
nător la uzinele unde cunoscuse pe baci 
Traian.

★
La început a lucrat în brigada munci

torului înalt și mustăcios și cu sprijinul 
său a prins repede „tainele" meseriei. Co
munistul Traian Popa i-a vorbit despre 
minunatele metode de lucru ale oamenilor 
sovietici și aplicîndu-le, Berta reușea Să.și 
întreacă zilnic norma cu 100 la sută. Cînd 

a luat ființă o nouă 
brigadă de tineret, 
„puștiul" a fost ales 
responsabil,

★
Un lucru le da 

foarte mult de gîndit. 
Niculici era codaș 
vestit și nu numai 
atît, dar avea obice
iul să lipsească de la 
lucru, iar cind venea 
lucra așa, la voia în- 
tîmplării. De aceea, 
consfătuirea a înce
put cu următoarele 
cuvinte:

— Auzi Niculici, tu 
nu trebuie să mai fii 
codaș.

— Și ce dacă mi-s, a. răspuns Niculici. 
Tovarășii săi nu s-au lăsat cu una cu 
două, ci.i-au spus așa de la obraz:

— De chiulangii nu avem nevoie în 
brigadă.

Tămaș Gheorghe și Gaba Vasile, au pro
pus să fie schimbat din brigadă. Berta, 
care întotdeauna se sfătuia cu baci Tra
ian, nu știa cum să-i spună hotărîrea lor. 
Știa că baci Traian, îi va răspunde așa : „E 
codaș, foarte prost. Ajutați-1 să crească, să 
ajungă la nivelul vostru". Berta hotărî să 
nu fie schimbat, ci el personal să se ocupe 
îndeaproape de Niculici și în același timp 
el să dea zilnic cîte o normă și jumătate.

îiț _prima zi. de întrecere, Niculici a dat 
un robinet rebut. Din vina sa, brigada a 
pierdut în întrecere cîteva puncte. în 
consfătuirea organizată în acea zi, mem
brii brigăzii, nu au amintit nimic de rebut, 
dar Niculici nu a putut ascunde fapta sa 
și i-a întrebat:

— Mă dați-afară din brigadă 7
— Nu !, de ce să te dăm 7
— Păi azi am rebutat o piesă și... mi-e 

tare rușine. Dar să vedeți că am să mun
cesc la fel ca voi.

Azi brigada lucrează organizat și nu este 
zi in care să aibă o depășire mai mică de 
120 la sută. Lucru curios ; de la o vreme 
încoace Berta nu mai reușește să ajungă 
dimineața primul în atelier, deoarece fie
care membru al brigăzii caută să facă 
același lucru.

Odată Berta și-a spus: am să vin 
cu 15 minute mai înainte. Și într-adevăr, 
în afară de baci Traian nu se mai afla 
nimeni. I-a povestit tot ce este nou în 
munca lor. iar. baci Traian nu a putut să 
nu și-1 amintească pe Berta, așa cum arăta 
acum patru ani „un băiețel cu părul m'C 
zburlit; nerăbdător, punînd mereu între
bări". > • •

Și poate pentru că aducerile aminte sînt 
atît de dragi, și astăzi baci Traian îi spune 
responsabilului brigăzii fruntașe, „puștiule11 
sau „băiețașule"...

GHEORGHE CIRSTEA 
corespondentul „Scîntell tineretului" 

pentru regiunea Arad

constatat că responsabilul Gheorghe Băr- 
noveanu își însușise suma de 4023 lei.

Faptul că Gh. Bărnoveanu a reușit să 
tustragă această sumă de bani se dato
rește și sfatului popular raional Codăești 
care nu a controlat sistematic gestiunea 
cantinei.

In urma descoperirii fraudelor, Gheor
ghe Bărnoveanu a fost destituit din 
munca de gestionar urmînd ca justiția 
să-și spună cuvîntul. In locul lui a fost 
numit gestionar tov. Gheorghe Ursu.

Corespondent 
ION S. ANDREI

acela.de
bun%25c4%2583.de


Pe marginea discuției „Morală de sporffV sau de vedetă?^

Adevărata moralitate 
a sportivului

Primul spectacol al Ansamblului de stat 
al R. S. S. Moldovenești

Aspect din timpul spectacolului

Marti seara, Ansamblul de stat de dan
suri populare al R.S.S. Moldovenești a 
prezentat în.sala Teatrului Q.C.S., în fața 
unul numeros public primul său specta
col în Capitală.

Măestria Ansamblului de stat de dah- 
BLșri populare al R.S.S. Moldovenești este 
cunoscută multor iubitori de artă, din' țara 
noastră. Cu prilejul celui de ăl 4-lea Fes
tival Mondial. al Tineretului și Studenți-, 
lor de la București, aceșt ansamblu șo- 
vietic a fost distins în cadrul concursului 
internațional cu premiul I și medalia 
de aur.

Anul acesta, cu prilejul manifestărilor 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, An
samblul de stat de dansuri populare al 
R.S.S. Moldovenești ne. vizitează pentru 
a doua oară țara.. .

In repertoriul, ansamblului sînț înscrise 
numeroase piese coregrafice din arta mol
dovenească, rusă, a altor popoare sovie
tice, din arta, coregrafică a țărilor de de
mocrație pogulșră, pe . care. membrii an
samblului le înfățișează fie" jh .dansuri de. 
masă, dansuri miniaturi,'Sau dansuri solo.

Mulți' dintre‘mămbrii ansamblului sînt 
vechi artiști amatori ,din , diferite; cercuri 
artistice, iar astăzi coregrafi de o valoare 
deosebită. Printre ei se numără Spiridon 
Mocanu, Ion Furnica," Gheorghe Forțu, P. 
Sandulu, Qaljpă Snmusenko, Anțoninâ 
Galustia.Nadejda Pșenioinaia, artiști eme- 
riți ai R.S.S. Moldovenești. Măestria lor 
ca și a întregului ansamblu a cîștigat pre
țuirea publicului de la primul număr In
terpretat. Suita de dansuri moldovenești 
intitulată „Joc", în montarea coregrafică a 
lui Igdr’’Moiseevț șt deschis programul"

Închiderea „Săptămîniî cărnii șl presei sovietice*
De curînd s-a încheiat „Săptănjîna;-, 

cărții presei sovietice44, - organizată în 
întreafej țară în cadrul Lunii Priete
niei Romîno-Sovietice.

In „Săptămîna cărții și presei sovietice4*, 
editurile din țara noastră au pus la dis
poziția cititorilor alte 40 de noi lucrări 
literare și tehnice, traduse din limba rusă, 
într-un tiraj de 390.000 de exemplare.

în aceste zile, librăriile și standurile cu 
eărți din întreprinderi și instituții au 
cunoscut o mai mare afluență de cumpă- 

— Nu, nil, vă mul
țumesc, ■ mu fumez:

Bărbatului '’cjare'210' 
refuzase atît de ca
tegoric pe prtetdnul'„ 
meu îi puteai da Și". . „
30 și 38 ba. poate și 45 ani. Dar îif tlidiun 
caz mai mult. Avea însă 56. Mie de sta- CâSpicCl.' Trenul pă
tură, cu un păr lucios, blond-roșcat, că- răsea "ținutiil arid ăl 
zut neglijent peste fruntea ce se ridica ? 
deasupra unor Ochi deschis albaștri oare 
căutau mereu lentilele ochelarilor‘lune
cați în vîrful nasului, cii un "petec da 
mustață roșcată lipită sub nas, tovarășul 
nostru de compartiment se obișnuise de 
la începutul călătoriei să refuze. Refuza 
paharele de ceai comandate fără încetare" durilor, de srirțîitul frânelor, de sunetul 

" ' “ sacadat ăl construcțiilor hidrotehnice. In-
1 tram în regiunea colinelor.
’ .— Feste un an-dofnte să măi’recunoști 
Âpșeronul. Pe-acolo va trece Canalul Sa- 
mUr Devîcinsciti care va Iriga toată pe
ninsula —’feti arătă ca Un punct undeva 
la marginea cîmpului, prietenul meu, poe
tul azerbaidjan Nabi Babaev. Nabi a fost 
printre primii oameni pe care i-am cunos
cut cu cinci ani în urmă la Institutul de 
Literatură „Maxim Gorki" din Moscova. 
Venise dintr-un vechi sătuc azerbaidjan,

Note de călătorie din U R S S.

La drum cu Vasili Gheorghievici Smaragdov
deie neliniștite eie Toma George Maiorescu

Apșeronului cu Solul 
vîrtos crăpăt de arșiță, pătat pe alocuri 
doar de negrul mat" al țițeiului. Pădurile 
de sonde printre care gonea trenul în par
cursul multor kilometri, au rămas în 
urmă, iar zgomotul monoton al roților se 
întretăia de tot mai desul vuiet al po-

de vecinul său, un bărbat uscățiv și înalt 
îmbrăcat într-o -tunică albă închisă la gît; 
Refuza, și: apoi privind îndelung paharele 
aburinde, V apuca încet Să le soarbă...”

Prietenul meu îi întinse tabachera.
— Nu, cu ceaiul e altceva — a adăugăt

zîmbind. E o veche slăbiciune: nU pot să 
privesc paharele pline. Ce să faci? Și 
profit de ea... Dar ce pînă la urma urmeî 
nu sînt un butoi fără fund... cred că âm 
băut pînă acum vreo 20 de pahare... Vo- 
lodia —' sau mai precis Vladimir Samoi- venise au>'r-un vecm saiuc «zeruaiujuu, 
lovici Serdiuc ne șopti: — O mică corec- Hîrdalan. Colegii l-au îndrăgit repede pen- 
t?rf",ce]e dinei patrare cerute adineaori tru că Nabi era modest în .relațiile cu to- 
s;nt de la 40 în sus. _ "varășii săi, principial Și cu multă drago-

Poate-încercați'totuși insistă prie- pentru treburile Obștești. El era pri-
'tsiiul meu......Ducat- Baku, mai bune ca hâul meu coleg de cameră și nu întîmplă-
cele de la Moscova. .........  - .. . ■----- ---------------------------------------

— Nu, asta nu, categoric. Am fumat o 
Singură dată în viață. Demult;; AU trecut 
vreo 35 de ani de atunci.

Vladimir Samoiîovici cutremurat de' r&J; 
cu fața numai crețuri își descoperi cei doi 
incisivi de aur. ’• .c:,. r

— Asta zic și eu memorie. Te pomenești 
că-i simți încă Și gustul!"

Vasili Gheorghievici Smaragdov, cunos
cutul zootehnician sovietic, care primise 
premiul Stalin pentru creșterea unei noi 
rase de Oi, căci el era neobositul, consu
mator de ceai •— rămase calm:-

— îmi. amintesc .pentțu că ^ra p. țigare
deosebită. 'O ț'igăre* e'riglezească. ' ' _ —

Vladimir..Samoiîovici ne făcu cu ochiul:yGblceac„armata noastră, divizia. 32,.a ve- 
nit în "fcaucaz. Eram .tînăr pe atunci, vi-

Vasih Gheorghievici își trpcu privirile . sam sg devin comandant rdȘu,. energic și 
prin lentilele ochelarilor ^ațintmdu-te așu-v iubit de osțași,. strateg, iscusit și orator 
pra^ noastră ca și, cum^bărbatul în tunică , .fcare să:știe s$.; jjidice și sa înflăcăreze ma- 
albă nici n-ar fi fost în compartiment: sele. Visațn să .devin, așa cum visau mulți

— Asta s-a întîmplat în 1919. După crin- dijitre tovarășii mei. de arme, un coman- 
cene lupte cu Colceac, detașamentul nos- dant asemănător comandantului nostru, 
.ru roșu ~ intrase in Ufa. Printre capturi Sergo Qrdjonichidze. A străbătut pe

ferau și cîteva vagoane stijine. Numai ți- atunci, deiășanjentul nostru, îji lung și in 
Igan. Țigări Camei. S-ati împărțit lă'șdl- , t Caucazul întree LuDtem cu contrare- dați. Fumau cu toții... trofee de război. . -% //auc?? . mtreS- Dupțarp cu contrare

Vladimir Samoiîovici nu se lăsă: „Iți vriluția.i.n goneam pe terci și-germani, 
cumpărăm poate Camei ?“ veneau englezii; abia eliberam cite-un te-

, ntorțu, cmd spionii lor n și organizau pe 
Mă tem ca nu mai au aceeași aromă, naționaliștii și menșevicii locali șși izbuc-

Și iar, cu siguranța omului.-care face o nea o răscoală. Atacau tînăra putere so- 
treabă importantă, de lâ care nu poate Vietică din toate părțile: Erau zile aprige, 
fi sustras cu niciun preț, Vasili Gheorghie- ne luptam la baionetă pe ulițele orașelor, 
viei se apucă să-și soarbă ceaiul. . ne fug^rîțj'm. pe pfstele înguste , ale mun-

Dogoarea zilei mai contenise. Soarele ților deasupra prăpăstiilor fără de fund, 
Ca un gigantic disc pe metal încins se 
scufunda încet în mare, învolburând un-

.ru roșu, intrase în Ufa. Printre capturi Sergo Qrdjon'chidze 
brâu Șl cîteva vagoane străine. Numai ți- atunci detașamentul r

Au urmat alte și alte dansuri executate 
fie de întregul ansamblu, fie de soliști, 
în care farmecul jocului popular s-a îm
binat cU voioșia și exuberanța interpretă
rii. De un mare succes s-au bucu
rat dansurile „La cosit", „Tăbăcă- 
,reașca“, „Dansul lezghin din Daghes
tan", „Suita ucraineană de dans", dan
suri moldovenești sau ale altor po
poare sovietice care prin interpretarea 
artistică valoroasă, prin , bogăția și fru
musețea cosjuirtiClot l. exprimă puternicul 
optimism, bucuria vieții oamenilor so
vietici.

La zțiectacol și-a dat concursul cântă
reața Ianirța Levjțkaia, artistă emerită a 
R.S.S. Moldovenești, care a interpretat 
cîntece" în limba rusă și rcmînă.

Conducerea, artistică aparține lui N. A. 
Bolotov maestru emerit al artei din RS.S. 
Moldovenească, iar conducerea muzicală 
dirijorului Siko Beniaminovici Aranov 
artist al poporului ..din R.S.S. Moldove
nească.

Compozitorul Constantin Palade, secre
tar" al Uniunii Compozitorilor, a adresat 
solilor artei -sovietice un. călduros cuvânt 
de salut. . . .

A răspuns îanina Levițkaia, artistă eme
rită a R.S.S. Moldovenești.

Spectacolul s-a -bucurat de un frumos 
Succes.. Dansurile prezentate - eu cules 
aplauze puternice."

La sfîrșit, artiștilor le-au fost oferite 
buchete de flori.

Marele număr de spectatori au manife
stat cu entuziasm pentru prietenia de ne
zdruncinat dintre poporul romîn și po
porul s<>vieti<^ v_.

-oo 3-; „ - (A.gețpres)

J202 . • x ...
răfori." Numai la''Librăria „Carte* RUsă“ 
din Capitală »-au vindut aproape 80.000 
de volume. în această săptămînă .au- fost 
vîndute zilnic de, 4 ori mai multe cărți 
decît de obiței.

Ca și în anii precederițî, în cadrul „Săp- 
tămînii cărții și presei sovietice" au avut 
loc numeroase manifestări în orașele și 
satele țării noastre. S-eu țintit consfătuiri, 
seri literare, recenzii la care și-au dat 
concursul Bcriitorl de seamă.

★

tori primele cuvfrite ruseștf, pe care le in- 
vâțasem' aVeaâ un ușor aedent azerbaid
jan....

-4- $1. nu regretați peisajul Riazanului? 
— s-a întors Nâbi către Vasili Gheorghie- 
vicț.

— Cîteodată m2 întorc în ținuturile na
tale. Dar cine a îndrăgit' Caucazul nu se 
mal desparte de el.-Cu ce poți înlocui ae
rul: munților? Stepa parcă mă apasă—

Cum am ajuns să lucrez aici? Ei, asta-i 
o poveste veche ...Și așezînd parcă 
cu regret ultimul pahar gol lîngă paharele 
aliniate cu grijă, începu gînditortr.

—. După ce își încheiase socotelile cu

ne întâlneam în oîmp deschis...
Partidul comuniștilor lucra însă neînos-

Capella emerită de stat de banduriști 
din R.S.S. Ucraineană a părăsit Capitala

Luni noaptea, Capella emerită de stat 
de banduriști din R.S;S. Ucraineană, care 
ne-a vizitat țara cu prilejul' Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice, a părăsit Capi
tala. ‘. r

In gara Băneasa, artiștii sovietici au fost 
salutați la plecare de tovarășii N. Bellu, 
locțiitor al ministrului Culturii, dr. I. Bog
dan, vicepreședinte al' A.R.L.U.S.-ului, N.: 
Teșa, Sanda Rangheț și -E. Rodan, secre
tari ai A.R.L.U.S.-ului și alții

Au fost de față I. I. Horoșllov, P. S. 
Dedușkin, I. A. Korolev, consilieri, ai Am
basadei Uniunii Sovietice, V. T. Țîganov, 
prim secretar ai Ambasadei, A. N. Goncea- 
ruk, secretar al Ambasadei, precum și E. 
N. Tihonov, reprezentant permanent al 
V.O.K.S.-ului în R.P.R.

Remarcabilul succes 
al solilor muzicii* sovietice

George KleinAlături de marile 
acțiuni care tind să 
adîncească și să-întă
rească legăturile fră
țești cu marea noastră vecină și prietenă 
din răsărit, schimburile cultural-artistice 
reprezintă unul din mijloacele cele mai 
eficace de cunoaștere reciprocă. Iată de 
ce, cu fiecare ocazie cînd ne bucurăm de 
prezența unui ansamblu sovietie, publicul 
nostru nu se limitează numai la aprecieri 
unanime, aplaudând o execuție pentru sim
plul fapt că i-a plăcui; ne-am obișnuit 
să asistăm la adevărate manifestații de 
prietenie, care încheie aceste spectacole. 
Și aceste emoționante momente sînt do- „ , ,
vada cea mai sinceră că prin artă înțe- nesecată șl umărul cate răzbat /din întreg 
legem și prețuim TJV".^umaț' interpretul, cintecul satiric „Vecina".

" * *' In interpretarea cîntecelor, apare mimica 
și gestul, ca o parte organic legată de 
conținutul artistic al acestora, colorând și 
agrementând acțiunea muzicală cu un pi
toresc de mare efect. Acest stil de a cînta 
Viu," cu o deplină participare a fiecărui in-

legem șt prețuim’nșș, număy interpretul, 
dar și creatorul ei — omul, popârtiî so
vietic. • ' •îitrtr’f

Cu astfel de gînduri părăsisem sala „Pa
tria" după terminarea spectacolului dat 
duminică de Capella emerită de stat de 
banduriști din R.S.S. Ucraineană. . .

Intr-adevăr acesț" ansamblu de-a lungul terpret, e bine să fie pus în practică și la 
a peste două ceasuri a reușit să cuce-'"** 
rească pe deplin publicul nostru entuziast 
șl exigent — acel public pe care-1 întîl- 
nești la obișnuitele noastre manifestări ar
tistice ■și:«are> »li sb pare ;i «1ȘU-
ficient de cald. Am încercat atunci să pă
trund cheia succesului-șau . mai bine ziș -remarcabilă interpretare și unele dintre 
felul în .care trebuie, cîștigaț publicul ace- cîntecele Colhoznice scrise în ultima vre- 
stui gen de spectacol. ” " *‘l! "me, să cunoaștem aspectul contemporan al

Capella de b'anduriștl -ca formă și pro-' cîntecuhiL popular ucrainean, precum și 
-modul de tratare prin mijloace noi de ex- 

. p„reșie, (armonice, polifonice). Desigur însă 
că pentru iubitorii de muzică, ca și pentru 
muzicienii de profesie, concertele . Capellei 

■emerite de banduriști din R.S.S. Ucrai
neană âu fost o adevărată sărbătoare ar
tistică, o mărturie a artei sovietice în 
plină înflorire.

Am avut prilejul să apreciem, de pildă, 
pe soliștii vocali ei Capellei, cum sînt: 
Serghei Riabov, Piotr Soveico, Boris Cer-

gram — se plasează’ pe linia continuării' 
celor mai'valoroase tradiții: ale-poporului 
ucrainean. -f_. ,.a j a; -și.sr

C-u secole .înainte, acest popor plin de 
vigoare și optimism, a trecut prin multe 
și grele suferinți. Cu fiecare cîntec, el șî-a 
scris o pagină de istorie ; de la nemiloasa 
asuprire otomană, la epoca înfeudării po
lone și tătare, cintecul popular Ucrainean, 
fie că s-a născut pe malul Niprului sau Durl3 ^cl_
dmeolo de Dunăre, pastreaza șnțacta PWT/gasov, ‘Pavel Kolesnik, Semion Pritisk, Ni- 
cetea unei suferinți undelungațe^pg. și n -e. ncolsi (Jsațdehkov etci"; care, dotați cu voci 
secatul, uțppr optimist prevestitor alzile- f te aU -n ‘ calitățile
lor senine de mai tirzîu. Alături Wel,-ctf meloai1l(ZCi repetînd deseori, ia cererea 
un tovarăș credincios bandura U msojea,- S(WtaWrij0. , pieSefe executate. De ase- 
pretutindeni. Acest-instrument -««mnav..•«etoea>.am apreciat "în,""'persoanș dirijorilor 
tor cobzei, cu o șononțațe, de țițeră, te im-,.. MiftlfoVski și Antonov' atît capacitatea re- 
p eteșfe armemoș cu caracterul taie de a im interpretărilor ca-
cîntecelor, predum și cu intonarea pe mai " ■ K " .....
multe voci a unei melodii (prezentarea'! raeterul autentic al cintecelor, cit și mi- 
simplă, populară a cântecului,-expus o-:’- 
obicei în gama, diatonipă -r majoră sgrp 
minoră — armonizat pe cele țrei’ .trepte 
principale).

Toate aceste trăsături ale muzicii vocale 
populare ucrainene au înflorit în marele 
stat sovietic multinațional în condițiile

*

precțzez că , prefer 
bunul nostru ceai 

' azerbaidjan...
Vladimir Samoilo- 

vței se înroși. — Te
rog fii maii exact: nu trei tone ci 3004 litri 

,In ceea ce privește preferințele tale le 
cunoaștem șl .fără precizări... Mai bine ai 
face însă să lași paharul acela și să-ți 
continui povestea întreruptă.

Vasili Gheorghievici își goli cu poftă 
paharul și continuă:

— După ce au trecut zilele încinse ale 
tevoluției, Partidul ne-a chemat la mun- 

1 că pașnică de construcție. Trebuiau mă
rite turmele și cirfezile, ’ trebuiau create 
rase și specii’ noi‘de ovine cu lină bună 
și rezistentă, pentru noua noastră indus
trie socialistă. M-am înscris la secția de 
zootehnie a facilității muncitorești de pe 
lîngă Institutul Politehnic din Baku. Cîțiva 
ani am lucrat pe linie de partid apoi m-am 
stabilit în munți, la Kedabec.

— La crescătoria de stat a ovinelor de 
rasă din Kedabec? întrebă Nabi.

— Nu. Pe atunci abia se înjghebase la 
Kedabec o mică fermă. Dar am găsit to
varăși buni și .zootehnicieni pricepuți: 
pe Guseinov, pe Melicov, pe Sadîhov, pe 
ciobanul Carănamasoglî... Ani de muncă, 
cot la cot, cu insuccese și bucurii... As
tăzi tovarășii mei de muncă sînt toți Iau- 

A fost zidit prfn veacul XVII. Cu "timpul, Jjeați-ai premiului Stalin, 
imamii l-au proclamat loc sfînt și făcător ~ 
de minuni. Prin iulie 1920, locul sfînt 
a devenit centrul de acțiune și depozitul 
secret de armament al trădătorilor. Știau 
că roșii cinstesc monumentele istorice. Dar 
„locul minunilor" n-a reușit să aducă mi
nunea atît de mult așteptată." Revoluția 
n-a putut fi oprită. Vicleșugului lor, i-am 
răspuns și noi prin vicleșug, "i-am prins 
pe toți capii lor în propria "capcană. Știți 
cum? Am intrat pe unde nu se așteptau: 
prin acoperișul și turnul mecetului. In zi
lele acelea furtunoase ne-am cunoscut cu 
Vasili Gheorghievici/ Aveam și eu pe- 
atunci aceleași visuri... Vasili Gheorghie
vici îi prinse triumfător fraza :• , "

— Și nu ți s-a împlinit? Tot" coman
dant te-ai făcut. Peste marea și neagra 
armată a celor 400.000 de bivoli din Azer
baidjan. - ;

— Și-tu peste armata beibecilor. Ai 
vrut-o, na-ți-o !

— Știu că pentru răspuns nu trebuie să 
te trimit la vecini, își privi zîmbind prie
tenul Vașili Gheorghievici. Și pentru că 
ne văzu "cam nedumeriți, ne lămpri: ".

Vladimir Samoiîovici e selecționer de bi
voli. După revoluție bivolii.au diaparut-din 
Azerbaidjan aproape cu desăvârșire. Acum 
au ajuns la o arjnată numeroasă și pu
ternică. Tovarășul nostru de călătorie -se 
întoarce chiar dintr-o misiune plină de 
răspundere : a expediat la Moscova una. 
din cele mai frumoase rezultate ale. mun
cii sale: o bivoliță care i-a dat in 10 
luni trei tone de lapte Xu totuși țin *1

tet: lămurea țăranii 
ezerbaidjani, armeni 
și -gruzini,, pregătea 
proletariatul din 

Baku pentru insurecția armată.
Vasili Gheorghievici își șterse ochelarii 

aburiți, își ridică cu palma părul lucios 
de pe frunte și continuă: La- 28 aprilie 
1920, Partidul a dat semnalul răscoalei 
armate; .«■ s .

Proletariatul din Baku răstoarnă---pute
rea contrarevoluționarilor,' ia/ armata 
noastră urmărește detașamentele surprinse 
de panică ale trădătorilor și intbrvențio- 
niștilor.

Nabl, care de la începutul povestirii 
rămăsese nemișcat, cu capul sprijinit în
tre palme și ochii strălucitori ațintiți asu
pra povestitorului remarcă’ încet: .

— Cine știe — poate ați luptat cot la cot 
cu tata...

Trenul, după ce făcuse o scurtă haltă la 
Evlah, a poriiifro în goană spre Kirovo
bad. Se-nserase de-a binelea.

— La Kirovobad să vizitați neapărat 
mecetul Șatr-Abasa, ni se adresă'Vladimir 
Samoiîovici, Are o poveste interesantă.

Cel prezențl au făcut o caldă manîfes- 
ttare de prietenie solilor artei marelui po- 
‘por sovietic.

★
înainte de a ne părăsi țara, Capella eme

rită de stat de banduriști din R.S.S. Ucrai
neană, s-a Oprit, marți, la Iași.

In cursul zilei, membri al Capellel au 
vizitat Palatul Administrativ, Arhivele 
Statului, Biserica Trei Ierarhi și parcul 
Copou. Seara, Capella emerită de stat de 
banduriști din R.S.S. Ucraineană a dat un 
spectacol în sala Teatrului Național.

Spectacolul a fost primit cu multă căl
dură de sutele de oameni ai muncii pre- 
zenți în sală.

(Agerpres)

erei socialiste. Ca
pella emerită de ban- 
duriștî, dezvoltînd a- 
ceste tradiții muzi

cale, a făcut ca fiecare spectator să fie 
străbătut de fiorul unei adevărate emoții, 
ca fiecare cîntec să sugereze cu o deosebită 
forță de expresivitate un crâmpei auten
tic de viață. Acestor imagini li s-a adăugat 
înalta măiestrie a interpreților, care au 
dezvăluit simplu și într-o manieră proprie, 
cuceritoare, caracterele cele mai diverse 
ale omului din popor, cu calitățile și sen
timentele lui. Impresionează astfel patosul 
viguros și accentele de revoltă ale melo
diei ,,Cîntă cucuie cenușiu" ca și verva 

hoi — (după cum strigătura și-a găsit loc 
în execuția ansamblurilor noastre). Indis
cutabil, arta cu care cîntul e îmbogățit și 
cu alte mijloace de expresie, ajută mult la 
transmiterea unor idei și sentimente.

Ne-ar fi plăcut să ascultăm în aceeași 

țiativa creatoare de a soluționa într-un 
chip fericit, problema programului ca și 
a formației, astfel îneît șă țină încordată 
atenția publicului de la primul pînă la Ul
timul cîntec. Un cald mulțumesc pentru 
desfătarea artistică pe care ne-au oferit-o.

De rezultate n-am mai întrebat. Auzi
sem prea bine de noua specie de oi: meri- 
nosul azerbaidjan. de munte. îmi amin
team atunci de oile mari și puternice cu 
lină lungă și rezistentă văzute intr-un pa
vilion al Expoziției Agricole Unionale din 
Moscova.

— Specificul merinosului azerbaidjan — 
Interveni Vladimir Samoiîovici — este pe 
lingă faptul că e foarte rezistent la boala 
piroplazmei și adaptat condițiunilor cli
materice ale Caucazului, și faptul că dă 
la o tunsoare atîta lînă că se pot face din 
ea boston de prima calitate pentru 8 cos
tume bărbătești...
.Vasili Gheorghievici scoase din servietă 

o sticluță. Ne-o întinse.
— Ce credeți, o să-i placă soției? Eu nu 

mă prea pricep la parfumuri...
Ne povesti apoi de soția sa, o armeancă 

neagră cu ochi albaștri, de băieții săi, 
unul geolog, celălalt absolvent al Univer
sității din Leningrad, de fata sa... Dar în
tre timp ne apropiasem de Kirovobad. 
Afară străluceau luminile orașului și 
trenul intră vuind în gara împodobită cu 
stegulețe... Ne-am stnîns mîinile puternic. 
Ne stăpînea un sentiment ciudat. Duioșie? 
Bucurie? Regret? Au fost în tot cazul 
toate în același timp. Eram bucuroși că 
am călătorit cu doi minunați oameni so
vietici, dar regretam că drumurile noas
tre se despart pe neașteptate. Ne stăpînea 
însă pe toți convingerea că în viața noas
tră clocotitoare și plină de treburi mici, 
dar mărețe prin simplitatea lor, drumu
rile noastre se vor tatîlnl încă de 
multe ori_

Numeroși tineri din întreaga țară au so
cotit că-i de datoria lor să dea un răspuns 
scrisorii publicate în ziarul nostru din 25 
septembrie 1954, intitulată : „Morală de 
sportiv sau de vedetă ?" In unanimitate, 
toți cei ce au scris redacției, s-au declarat 
de partea moralității adevăratului sportiv, 
însuflețit în viață de ideile comuniste, în 

. același timp demascînd și țintuind la stâl
pul infamiei moralitatea burgheză de ve
detă. Prin cuvinte calde, emoționante, cînd 
era vorba de a-și evidenția tovarășii, prin 
cuvinte ce dovedeau indignarea și opro
biul față de cei. îmbicsițl de vedetism 
— așa au fost scrise corespondențele 
prin care cititorii, — activiști ai U.T.M., ai 
comitetelor de cultură fizică și sport, ai 
asociațiilor sportive, cadre de antrenori șl 
arbitri, tineri iubitori ai sportului — și-au 
spus cuvîntul.

Dacă scrisoarea tovarășului Ion T. Cor
nel, valoroasă prin problema pe care o ri
dica, povestea mai mult despre unele acte 
de indisciplină și gesturi netovărășești ale 
unor membri ai echipei de fotbal a uzinei 
„23 August" — tinerii din întreaga țară 
s-au grăbit să analizeze mai temeinic si
tuația. Tovarășa Elena Culea, secretara 
organizației de bază U. T. M. de la între
prinderea „Bella Breiner" în poziția pe 
care a luat-o printr-o scrisoare publicată 
în ziarul din 29 septembrie, sezisează mai 
deplin conținutul atitudinilor condamnate 
în scrisoarea „Morală de sportiv sau de 
vedetă?" : „...Comportarea sportivilor de 
la „23 August" criticați în ziar, oglindește 
nu numai faptul că ei înșiși au un scăzut 
nivel politic și cultural, ci și faptul că de 
această problemă, educația comunistă a 
sportivilor, organizația de bază U.T.M. de 
la uzinele „23 August" nu s-a ocupat 
aproape deloc".

Discuțiile purtate în coloanele ziarului 
au arătat că adevărații sportivi —.cei ce 
se comportă în viață după principiile co
muniste — sînt tinerii cei mai iubiți și sti
mați de tovarășii lor.

Ce înseamnă în definitiv a avea drept 
ghid în viață principiile moralei comu
niste ? M. I. Kalinin, marele educator al 
tineretului sovietic a definit astfel princi
piile moralei comuniste,: „Principii comu
niste, în accepțiunea cea mai simplă a cu- 
vîntulul, sînt principiile omului de cul
tură superioară, cinstit, înaintat; ele în
seamnă dragoste pentru patria socialistă, 
prietenie, spirit tovărășesc, omenie, cinste, 
dragoste pentru munca socialistă șl încă 
multe alte calități superioare, firești pen
tru oricine. Cultivarea, formarea acestor 
însușiri, a acestor calități superioare, este 
cel mai de seamă element al educației 
comuniste".

Numeroși corespondenți au scris redac
ției despre exemplul deosebit al unor ti
neri, fruntași în muncă, fruntași în 
sport.

Tinerii sportivi au de învățat numai lu
cruri bune de la sportivii noștri fruntași 
ce dovedesc în viața de fiecare zi că și-au 
însușit o înaltă moralitate. Printre spor
tivii fruntași cu care se mîndrește tinere
tul din patria noastră, este și candidatul 
de partid Gheorghe Fiat. Așa după cum 
a reieșit dintr-unul din articolele publi
cate pe marginea scrisorii tovarășului Ion 
T. Cornel, caracteristic pentru Gheorghe 
Flat este modestia. De aceea este și iubit 
de prietenii și adversarii săi. De aceea 
n-ai să întîlnești la el aerele de „vedetă", 
pe care unii sportivi fruntași le mani
festă.

Tinerii iubitori de sport din țara noas
tră și-au arătat în cuvinte calde dragos
tea și respectul pentru sportivii sovietici, 
adevărați prieteni și sfătuitori pricepuți.

. Din discuțiile purtate a reieșit că printre 
tinerii sportivi se mai găsesc din păcate 
așa-ziși „sportivi", cu sau fără renume, 
care prin comportarea lor necorespunză
toare își dau adeziunea la morala de ve
detă. A avea' o comportare de vedetă, în
seamnă a nu ține seama de realitatea zi
lelor pe care le trăiești, a avea în compor
tare puternice manifestări ale spiritului 
burghez, a-ți desconsidera tovarășii, a 
crede că ești mai valoros decît toți din 
jurul tău.

Multe, manifestări de acest soi au fost 
criticate cu asprime în diferite scrisori 
trimise redacției. Deosebit de interesantă 
a fost scrisoarea trimisă redacției de Ion 
Turcu, student la Facultatea de Ziaristică, 
scrisoare publicată în ziarul din 29 sep
tembrie. Autorul scrisorii era indignat de 
faptul că Gh. Viziru și Caralulis, doi spor
tivi cu renume, printre cei mai buni ju
cători de tenis din țară, s-au compromis 
în fața spectatorilor, înlocuind lupta cin
stită printr-o întrecere de „abilități regu
lamentare", inșultîndu-se chiar între ei.

Pe drept cuvînt și-a pus atunci citito
rul, întrebarea : După ce morală se com
portă cei doi maeștri ai sportului ? Și 
tot el și-a răspuns : După morala de ve
detă, morala lipsei de stimă șl respect 
față de adversar. Și faptul că comporta
rea nejustă a acestor doi maeștri ai spor
tului a durut mult pe numeroși tineri 
obișnuiți să audă numai vorbe de laudă 
despre Caralulis și Gh. Viziru se vede și 
din scrisoarea tov. Alexandru Spătaru, 
președintele colectivului sportiv de la 
uzinele „Mao Țze-dun": Am citit în ziar 
că Gh. Viziru și Caralulis căutau "să se 
înșele unul pe altul intr-un meci de te
nis. Păcat. Sînt doi sportivi de valoare 
și noi ne-am referit deseori la ei cînd 
vorbim tinerilor despre exemplul înaintat 
al sportivilor noștri".

Manifestări de vedetism se întâlnesc 
destul de des și în colectivele sportive, la 
tineri sportivi ce n-au atins cîtuși de 
puțin măiestria sportivă. Există la mulți

Informații
Ministerul Culturii anunță deschiderea 

Expoziției anuale de stat a artelor plastice 
— sculptură, pictură, grafică — la 1 de
cembrie.

Lucrările vor fi prezentate între 10—15 
noiembrie la Muzeul de Artă al R.P.R.

★

Joi, 28 octombrie, ora 20, va avea loc în 
sala Patria, deschiderea stagiunii orches
trei simfonice, corului și ansamblului de 
cîntece ale Radiodifuziunii, cu un concert 
dat în cinstea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice. Concertul va fi dirijat de Al
fred Alessandrescu, maestru emerit ai ar
tei din R.P.R.

Programul concertului cuprinde: Uver
tura „Prietenia popoarelor" de R. M. 
Glier, Oratoriul „Grivița luptătoare" de 
C. Palade, laureat al Premiului de Stat, în 
prima audiție, soliști: Mircea, Buciu, ar
tist emerit al R.P.R. și Elena Cernei, lau
reată a celui de al IV-lea Festival Mon
dial al Tineretului șl Studenților. Concer
tul în z« major pentru vioară șl orchestri 

sportivi tineri racila de a Juca „pentru 
spectatori", renunțînd la jocul însuflețit 
împreună cu întreaga echipă și înlocuin- 
du-1 cu „faze de efect", „fițe“, care să 
smulgă cu orice preț aplauze.

Scrisorile sosite la redacție pe margine» 
discuției „Morală de sportiv sau de vede
tă ? au scos la iveală faptul că în unele 
organizații de bază 1J.T.M. există unii 
sportivi fruntași care se consideră ute- 
miști „de elită", ce cred că ei. nu trebuie 
să aibă sarcini de organizație, iar alții 
care nu studiază. Tovarășul Dumitru Sim- 
țioan, secretarul organizației de secție 
U.T.M. atelierul electric, de la Complexul 
„Grivița Roșie", combate într-o scrisoare 
trimisă ziarului pe cei ce consideră că 
în organizație pot exista două discipline. 
In scrisoare se arată cum utemistul Pan- 
tazie Mihalașcu, un bun sportiv, la un 
moment dat a început să neglijeze acti
vitatea pe linie de organizație. Intr-o 
adunare generală U.T.M., s-a hotărît 
scoaterea lui din biroul U.T.M. Mihalașcu 
a înțeles mai apoi critica tovarășilor. Aș» 
tăzi este un bun sportiv și un utemlst 
activ pe linie de organizație.

Poziția pe care colectivul o ia față de 
abaterile unui sportiv, are o mare valoa
re educativă. Nu este suficient să cons- 
tați o lipsă la un tovarăș. Ceea ce-i mal 
important este să iei atitudine energică 
împotriva acelor sportivi ce mai au ma
nifestări burgheze.

Răspunderea morală pentru activitatea 
sportivilor o au atît organizațiile de bază 
U.T.M. cît și colectivele sportiva. Scri
soarea tovarășului Niculae Hagiu, secre
tar aț organizației de bază U.T.M., de la 
uzinele „Matyas Rakosi" arată că împo
triva celor ce fac de rîs colectivul tre
buiesc luate măsuri hotărîte : „Utemiș- 
tii Gheorghe Bălășoiu și Alfred Anghe- 
laităr nu-și îndeplineau sarcinile, aveau 
o atitudine nesportivă de multe ori huli
ganică.

Ei au făcut de rîs colectivul sportiv. 
Utemiștil din secția box nu s-au împăcat 
însă cu atitudinea acestor sportivi. Au 
analizat activitatea lor și i-au exclus din 
colectivul sportiv" Ori unde se petrec 
acte de indisciplină din partea sportivi
lor, abateri sau gesturi netovărășești est* 
bine ca organizațiile U.T.M. și colectivele 
sportive să ia în discuție aceste cazuri, 
să adopte măsuri corespunzătoare.

Fără îndoială că printre factorii de răs
pundere care contribuie la educarea mo
rală a sportivilor, se află și arbitrii — 
conducătorii obiectivi și competent! ai 
întîlnirilor dintre sportivi. Dacă un ar
bitru are o bună pregătire ideologică șl 
politică, simț pedagogic, o temeinică pre
gătire în domeniul culturii fizice și a 
sportului, prin deciziile sale — întotdeau
na juste și prompte — dezvoltă relații 
bune între sportivi, contribuind astfel la 
educarea lor într-un spirit de luptă cins
tit, tovărășesc. Sutele de mii de specta
tori care participă la întîlnirile sportive 
își dovedesc exigența pe care o au față 
de conducătorii jocurilor. Din păcate nu 
sînt rare cazurile cînd arbitrii, printre 
cSre Mihail Popa în jocul C.C.A. — Loco
motiva București, Chelemen Niculae 
(București) în jocul Flamura Roșie Bur- 
dujeni — Locomotiva Iași, Varga Adal
bert (Cluj) în jocul Locomotiva Bucu
rești — Minerul Petroșani etc., „scapă" 
complet meciurile din mîini, îngăduie 
durități și acte nesportive din partea ju
cătorilor, creează o stare de spirit neco
respunzătoare în rîndurile spectatorilor, 
contribuind astfel efectiv la educarea 
sportivilor într-un spirit nesănătos, huli
ganic

Și din scrisoarea tovarășului Tiberiu 
Astaloș, arbitru de fotbal, publicată în 
ziarul din ziua de 9 octombrie a.c. se des
prinde faptul că arbitrii poartă o mare 
răspundere pentru educarea sportivilor 
în spiritul unei înalte moralități.

Atât în sport cît și în alte domenii de 
activitate există o seamă de manifestări 
ale dușmanului de clasă, care caută să 
profite de orice slăbiciune.

Este evident că orice atitudine ce ara 
legătură cu morala burgheză poate fi fo
losită de dușmanul de clasă, care caută 
să ațîțe spiritul de rivalitate nesportivă 
dintre diferite echipe, încearcă să stre
coare idei naționaliste sau încearcă să fo
losească tineri spectatori fără de expe
riență în comiterea a diferite acte huli
ganice.

Organizațiile de bază U.T.M. trebuie să 
combată cu toată hotărîrea manifestările 
educației burghez© în rîndurile unor 
sportivi.

Numai acordând o mare atenție educației 
comuniste a tinerilor iubitori de sport 
vom putea sădi în rîndurile lor o vigi
lență puternică, revoluționară.

Discuțiile purtate în coloanele ziarului 
au demonstrat încă odată că tinerii iubi
tori de sport din țara noastră doresc din 
toată inima să obțină neîncetat rezultata 
mai bune. Dar a fi sportiv nu înseamnă 
numai a cunoaște tehnica jocului de fot
bal sau oină. A fi sportiv înseamnă a în
țelege sensul profund al oricărei activi
tăți sportive : a te întrece cu tovarășii tăi, 
a dovedi cine-i mai bun, și aceasta în
tr-un cadru tovărășesc, luptind cinstit 
pentru victorie, avînd o înaltă principia
litate.

Răspunsul tinerilor la scrisoarea „Mo
rală.de sportiv sau de vedetă ?“ este :

IN LĂTURI CU PUTREDA MORALĂ 
BURGHEZA DE VEDETĂ !

FIECARE SPORTIV SA FIE EDUCAT 
ÎN AȘA FEL INCIT PERMANENT SA 
CONSTITUIE UN EXEMPLU DE ÎNALTĂ 
CONDUITA MORALĂ.

de Ceaikovski, solistă Gaby Grubea, ar
tistă emerită a R.P.R., și Suita I-a de balet 
„Romeo și Julieta" de Prokofiev.

★
La cinematografele „Patria" și „Bucu

rești" rulează în premieră, cu începere 
de la 27 octombrie, filmul „Descoperirea 
misterioasă", o nouă producție în culori a 
studioului „Maxim Gorki" din Moscova.

Filmul „Descoperirea misterioasă" este 
realizat în direcția artistică a lui S. Ghe- 
rasimov, după un scenariu de V. Spirina.

★
Dl. Robert Chamberion, secretar gene

ral al Comitetului pentru dezvoltarea co
merțului internațional, însoțit de Gh. Sa
vin, președintele Camerei de Comerț a 
R.P.R., a vizitat în cu-sul zilei de marți 
Rafinăria nr. 1 Ploești și schela Băicoi.

Oaspetele s-a interesat îndeaproape de 
dezvoltarea ambelor întreprinderi și de 
condițiile de muncă din prezent.
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Largul ecou international al noilor propuneri 
ale guvernului sovietic

Opinia publică franceză 
se împofrivejte înarmării 

Germaniei occidentale
; PARIS 26 (Agerpres). — TASS
, Ziarele burgheze franceze, temmdu-se 
de influența pe care o vor exercita pro
punerile sovietice asupra opiniei publice, 
pretind fără nici un tpmei că nota sovie
tică nu ar conține „nimic nou".

Pornind de la aceste afirmații, unele 
ziare burgheze, în special „Le Figaro", 
trage concluzia că „în lipsa unor elemen
te noi nu pot fi începute tratative cu 
U.R.S.S. care să aducă vreun folos".

Alte ziare sînt de altă părere. Astfel, 
„Combat" scrie că „trebuie reluate tra
tativele cu Răsăritul, deoarece de rezulta
tul lor depinde coexistența pașnică a ce
lor două blocuri diametral opuse, adică 
pacea sau necesitatea de a se supune unei 
păci armate ale cărei urmări nu îndrep
tățesc mari speranțe... Franța, care este 
mai interesată decît oricare altă țară în 
menținerea păcii —- condiția coexistenței 
pașnice — este aceea care trebuie să ma
nifeste inițiativă în ce privește reluarea 
tratativelor". *

Condamnînd politica de reînarmare a 
revanșarzilor de la Bonn dusă de guver
nul Mendes-France, ziarul „Liberation" 
arată contrastul între această politică și 
propunerile sovietice în vederea soluțio
nării pașnice a problemei germane și a 
organizării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa, propuneri cuprinse în 
nota sovietică din 23 octombrie.

„Pe lingă propuneri, subliniază ziarul, 
U.R.S.S. atrage atenția asupra a trei che
stiuni: 1. Dacă acordurile de la Londra 
vor intra în vigoare, speranța în restabi
lirea unității Germaniei va fi îndepărtată 
pe timp îndelungat. 2. Aceste acorduri 
contravin în mod vădit tratatului franco- 
sovietic. 3. Este cu neputință ca la O.N.U. 
să duci tratative serioase pentru dezar
mare și în același timp să înarmezi Ger
mania".

„Problema es'te limpede, subliniază zia
rul: fie tratative în speranța realizării 
unei largi reglementări a problemei care 
face ca înarmarea Germaniei să fie lip
sită de sens, fie aprobarea înarmării Ger
maniei și distrugerea în fașă a oricărei 
posibilități de tratative".

Presa americană 
despre nofa sovietică

NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : Presâ americană publică am
ple comentarii cu privire la nota guver
nului sovietic din 23 octombrie în care 
propune convocarea în luna noiembrie a 
unei conferințe a miniștrilor Afacerilor. 
Externe privind rezolvarea problemei ger
mane. Propaganda americană, exprimînd 
punctul de vedere al cercurilor guver
nante din S.U A. care s-au angajat pe ca
lea restabilirii militarismului german și 
a integrării Germaniei occidentale în 
alianțe militare închise, vede în înfăptuirea 
propunerilor sovietice o amenințare pen
tru planurile agresive americane și din* 
această cauză cere respingerea notei gu
vernului sovietic.

Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press relatează că

Poporul german este hotârît sâ ducă la izbindâ 
cauza sa dre'aptâ

în centrul atenției opiniei publice ger
mane se află de citeva zile recenta notă a 
guvernului sovietic adresată guvernelor 
Franței, Marii Britanii și S.U.A.

Presa din Berlin a publicat textul in
tegral al notei încă duminică dimineață. 
Noile propuneri sovietice — menite să 
grăbească rezolvarea pe o bază pașnică 
și democrată a problemei germane — au 
trezit un interes deosebit în masele largi 
ale populației și în cercurile oficiale din 
întreaga Germanie.

Pe străzi, în preajma chioșcurilor de 
ziare, cetățenii Berlinului vorbesc cu în
suflețire despre propunerile sovietice, vă- 
zînd în acestea o nouă expresie a poli
ticii de pace a Uniunii Sovietice, politică 
îndreptată spre destinderea încordării in
ternaționale. Explicația interesului deose
bit pe care-l manifestă cele mai diferite 
cercuri pentru nota sovietică poate fi cu 
ușurință desprinsă din situația politică 
actuală din Berlin și întreaga Germanie. 
In ultimul timp se succed aici numeroase 
evenimente cu adinei semnificații politice, 
evenimente care vădesc pe de o parte în
tărirea continuă a unității forțelor pro
gresiste care luptă pentru pace și unifi
carea Germaniei și pe de altă parte, în
cercările tot mai murdare ale clicii lui 
Adenauer de a învenina atmosfera poli
tică spre a înfăptui la ordinul imperia
liștilor americani remilitarizarea Germa
niei occidentale.

Două evenimente principale au marcat 
această situație politică. Pe de o parte, 
victoria categorică a Frontului Național 
în alegerile din R. D. Germană, care a de
terminat un puternic avînt al luptei pa- 
trioților germani, pe de altă parte — în 
urma conferinței de la Londra a celor 9 
puteri — semnarea la Paris a acordurilor 
privind remilitarizarea Germaniei occiden
tale.

In aceste împrejurări, istoria de impor
tanță relativ secundară a unei întîlniri 
a fasciștilor din Berlinul occidental ca
pătă un tîlc deosebit. încă de mult timp 
ziarele occidentale reacționare au anunțat 
pentru duminică 24 octombrie a.c. o în
trunire a membrilor organizației parami
litare fasciste „Căștile de oțel" — la care 
urma să ia cuvîntul generalul hitlerist, 
asasinul și fascistul notoriu Kesselring. 
Ziarele germane burgheze de luni și marți 
au „uitat" însă complet să relateze cele 
întîmplate duminică la mylt anunțata 
întrunire. De ce ? Aceasta ne explică nota 
apărută în „Junge Welt" din care aflăm 
că Kesselring a lipsit de la întrunire ca 
urmare a protestelor populare de o deo
sebită putere îndreptate împotriva sosirii 
sale la Berlin. In acest eșec al propa
gandei militariste revanșarde coexistă 
atît continua ascuțire a politicii militariste, 
a clicii lui Adenauer cît și succesele me
reu crescînde ale forțelor păcii din în
treaga Germanie.

In asemenea împrejurări politice în-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 27 octombrie 1954 

Departamentul de stat nu a făcut nici 
un comentariu asupra notei sovietice, dar 
„se crede că experții americani, englezi 
și francezi vor urma practica pe care o 
obișnuiesc ori de cîte ori este vorba de 
Un schimb îndelungat de note cu rușii 
cu privire la Germania, adică se vor con
sulta asupra unui răspuns comun și apoi 
vor adresa note prin care vor respinge 
propunerea rușilor cu privire la convo
carea în noiembrie a unei noi conferințe 
în condițiile propuse de ruși".

Corespondentul din Paris al ziarului 
„New York Herald Tribune", Cook, subli
niind că „răspunsul la nota sovietică va 
constitui desigur o problemă serioasă", 
insistă ca puterile occidentale în înfăp
tuirea planurilor de reînarmare a Ger
maniei occidentale „să meargă înainte 
fără nici un fel de întârzieri sau abateri 
din cauza notei sovietice sau a altor eve
nimente de natură să abată atenția". Co
respondentul din Londra al ziarului „New 
York Times" scrie că „Occidentul va res
pinge noua propunere sovietică cu pri
vire la ținerea unei conferințe a celor 
patru puteri în problema germană".

Corespondentul din Washington al agen
ției Associated Press, Hightower, scrie: 
„La 24 octombrie, în cercurile diplomatice 
se spunea că programul aliat de reînar
mare a Germaniei occidentale va consti
tui o nouă bază de forță pentru tratati
vele cu rușii în vederea reglementării în 
Europa. De aceea, unii consideră că o 
nouă conferință a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai celor patru mari puteri în 
problema unificării Germaniei, precum 
și în problema Austriei și în chestiunile 
legate de acestea va fi convocată, proba
bil, după ce vor fi ratificate acordurile. 
După cum se anunță, conducătorii occi
dentali, printre care și secretarul de stat. 
John Foster Dulles, au căzut de acord că 
nu doresc nici o conferință înainte de asi
gurarea ratificării".

★
NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS 

transmite : Corespondentul din Londra al 
ziarului „New York Herald Tribune", 
Newman, scrie că între Londra și Paris, 
pe de o parte, și Washington, pe de altă 
parte, există unele divergențe privitoare 
la recenta notă a Uniunii Sovietice în 
legătură cu convocarea unei conferințe a 
celor patru puteri în problema Germaniei. 
„In timp ce Washingtonul, potrivit știri
lor primite, intenționează, se vede, să aibă 
față de nota sovietică o atitudine de su
perficialitate și să o respingă fără alte 
comentarii, scrie Newman. Londra încli
nă să considere ațeastă notă drept o pro
punere cu un caracter mult mai serios 
decît celelalte propuneri sovietice de pînă 
acum".

Ziarele engleze 
despre propunerile sovietice

LONDRA 26 (Agerpres). — TASS trans
mite : Toate ziarele burgheze engleze acor
dă atenție notei guvernului sovietic din 23 
octombrie. Cîteva dintre ele publică însă 
nota în rezumat, fără a se opri asupra 
principalelor puncte expuse în ea.

Presa burgheză se pronunță în favoarea 
accelerării ratificării acordurilor semnate 
la Paris cu privire la înarmarea Germa
niei occidentale. Ziarul laburist „Daily He-

(Berlln, prin telefon).

treaga presă a Germaniei, atît cea progre
sistă cît și cea reacționară a reflectat în- 
tr-un mod sau altul apariția noilor pro
puneri sovietice.

Presa democrată publică zi de zi în pa
gina I numeroase comentarii. In acestea 
se subliniază caracterul constructiv al 
propunerilor sovietice privind convocarea 
conferinței celor 4 mari puteri, remareîn- 
du-se în mod deosebit paragraful din notă 
în care se spune următoarele : „Guvernul 
sovietic declară că este gata să exami
neze din nou ținînd seama de noile îm
prejurări arătate mai sus (e vorba de 
eșecul C.D.E, — N. R.) propunerile pri
vitoare la organizarea unor alegeri pe în
treaga Germanie, prezentate la conferința 
de la Berlin, de către Anglia și sprijinite 
de către Franța și S.U.A. In felul acesta 
guvernul sovietic pornește de la faptul că 
vor fi examinate de asemenea propunerile 
corespunzătoare ale Uniunii Sovietice".

Subliniind adeziunea oamenilor muncii 
și a tuturor patrioților pentru nota gu
vernului sovietic, organul central al 
P.S.U.G. — „Neues Deutschland" — scrie 
în încheierea articolului sau de fond: 
„Timpul e copt pentru rezolvarea pașnică 
a problemei germane. Să activăm astfel 
incit sfîrșitul acordurilor de la Londra și 
Paris să fie la fel cu cel al tratatului 
C.D.E.! Să dobîndim rezolvarea pașnică 
a problemei germane! Victoria va fi de 
partea poporului!"

Organul central al Partidului Comunist 
din Germania — „F reies Volk" — ca și 
alte ziare comunică părerile a numeroși 
cetățeni din Germania occidentală în 
sprijinul notei guvernului sovietic și re
dau acțiunile oamenilor muncii împotriva 
remilitarizării Germaniei apusene și ra
tificării acordurilor semnate la Paris. Ast
fel, în regiunea Ruhr, în orașul Solingen 
la întreprinderea C. A. Șchlemper mun
citorii și funcționarii au votat cu 250 con
tra 7 hotărîrea de a nu produce armament 
în întreprinderea lor după cum prevăd 
hotărîrile de la Paris Consilierul muni
cipal social-democrat Fritz Balduf din 
comuna Altlussheim din regiunea Mann- 

'heim, a declarat, referindu-se la propu
nerile sovietice : „Eu sînt împotriva înar
mării și a legăturilor militare unilaterale 
ale Germaniei occidentale". Heinrich 
Lengl, președintele sindicatului muncito
rilor din industria carboniferă a decla
rat : „Dacă vrem* să nu se mai repete 
catastrofa din 1918 și 1945, trebuie să 
restabilim tnsfîrșit unitatea țării noastre. 
Trebuie să devenim stăpini în țara noas
tră".

Reflectarea sprijinului puternic pe 
care cercuri tot mai largi îl dau pro
punerilor sovietice poate fi constatată și 
din faptul că ziarele reacționare din Ger
mania occidentală au fost silite — cu toate 
încercările lor de a minimaliza importanța 
noii note sovietice — să-și exprime pozi
ția și să comenteze această notă. In ziare 
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rald“ scrie că simultan cu pregătirile le
gate de ratificarea acordurilor de la Paris 
trebuie să se ducă tratative cu Uniunea 
Sovietică. Alte ziare sprijină teza — în 
primul rînd ratificarea acordurilor de la 
Paris și apoi tratative.

In articolul său redacțional ziarul „Ti
mes" încearcă să justifice o asemenea po
ziție. Ziarul recunoaște că „noța sovie
tică arată din nou oamenilor care luptă 
serios și sincer pentru pace pericolul ce-1 
reprezintă problema germană". „Times" 
recunoaște în continuare că „atît timp cît 
Germania rămîne scindată, fără îndoială 
că nu se poate spune că în Europa a fost 
stabilită o ordine definitivă". Ziarul con
sideră ca justificate „temerile rușilor că 
o Germanie reînarmată va căuta la timpul 
său să se unească cu populația ei din est". 
In felul acesta, ziarul „Times" își da sea
ma că militariștii vest-germani intențio
nează să realizeze „unificarea" nu pe cale 
pașnică, ci prin forță. Recunoscînd toate 
urmările periculoase ale acordurilor de la 
Paris, „Times" trage totuși concluzia prin 
nimic justificată, că „soluția propusă de 
ruși prezintă un pericol mult mai serios".

„Soluția rusă — scrie autorul articolului 
redacțional — nu oferă nimic altceva de
cît impreciziuni".

Fiecărui om obiectiv care a studiat pro
punerile sovietice trebuie să-i fie limpede 
că în articolul redacțional al ziarului „Ti
mes" se face încercarea fățișă de a dena
tura în mod grosolan poziția Uniunii So
vietice în problema germană. Intr-adevăr, 
cum se poate vorbi despre tendința de a 
menține „impreciziunile" atunci cînd 
Uniunea Sovietică propune restabilirea 
unității Germaniei pe baze pașnice și de
mocratice, ținerea unor alegeri libere pe 
întreaga Germanie, retragerea trupelor de 
ocupație din Germania răsăriteană și apu
seană, crearea unui sistem eficace de 
securitate colectivă în Europa. Unde oare 
există aici tendința către „impreciziuni"? 
„Times" face vădit afirmații lipsite de 
temei.

In numele securității Europei
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — P.A.P.
Intr-un articol intitulat „în numele 

se- irității Europei", ziarul „Trybuna 
Ludu" din 25 octombrie scrie : Uniunea 
Sovietică promovează în permanență o po
litică de menținere și consolidare a păcii, 
o politică de colaborare internațională. Ea 
folosește toate posibilitățile pentru a asi
gura dezvoltarea omenirii în condiții de 
pace și pentru a o feri de o catastrofă. O 
expresie și o confirmare a acestei politici 
o reprezintă nota sovietică din 23 octom
brie în care sînt prezentate noi propuneri 
pentru a înlesni rezolvarea problemelor 
litigioase care frămintă Europa și întreaga 
lume. Acei care acționează împotriva pro
punerilor privitoare la încheierea unui 
tratat de securitate colectivă în Europa fac 
acest lucru și pentru motivul că nu doresc 
să creeze condiții, care să' înlesnească re
zolvarea problemei germane. Mai mult, ei 
se străduiesc să mențină dezmembrarea 
Germaniei, să împartă întreaga Europă în 
două lagăre ostile, să organizeze aventuri 
militare. Un exemplu în acest sens îl re
prezintă hotărîrile,de-Ia Londiiă și- rezulta
tele tratătivelot de la țPîrfe; ' precam“și 
admiterea Gernianiei occideAtale în blocul 
agresiv al Atlanticului.

ca „Die Welt" comentariile in legătură cu 
nota sovietică au apărut sub titlul „Ves
tul studiază nota sovietică". In ziarele re
acționare din Germania occidentală se în
cearcă să se arate ca nota sovietică.nu 
aduce suficiente propuneri noi deși tot- 
bdată ele lasă să se înțeleagă — ca.țir- 
mare a presiunii opiniei publice — câ 
aceasta reprezintă totuși un pas înainte 
înspre rezolvarea problemei germane.

Președintele comisiei pentru afacerile 
externe a Bundestagului, E. Gerstenmeier. 
a declarat că ideia convorbirilor între est 
și vest, mai ales acum, nu mai poate fi 
desconsiderată. Și el încearcă insă să stre
coare ideia că înainte de conferința celor 
patru puteri e necesară ratificarea acor
durilor de la Paris. Aceasta desigur repre
zintă o încercare a cercurilor reacționare 
de a împiedica unirea pe bază pașnică și 
democrată a Germaniei. Serviciul parla
mentar politic de presă de la' Bonn rela
tează din cercurile conducerii partidului 
social-democrat din Germania occidentală 
că nota sovietică trebuie examinată foarte 
adine și temeinic. Totodată în aceste 
cercuri ideia de amînare a conferinței pînă 
după ratificarea acordurilor de la Paris 
este aspru criticată. Guvernul vest-ger- 
man — a declarat Wilhelm Mellies, vice
președinte al partidului social-democrat — 
nu trebuie să scape din vedere această po
sibilitate pentru a evita amânarea la in
finit a problemelor politice.

Aceste declarații din care rezultă însem. 
nătatea pe care nota sovietică o are chiar 
și in cercurile reacționare contrastează 
puternic cu alte numeroase declarații cu
prinse în paginile presei occidentale bur
gheze care se referă la urmările acordu
rilor de la Paris. Ziarul „Frankfurter Al- 
gemeine" subliniază că semnarea acordu
rilor de la Paris a obligat Germania occi
dentală la „concesii foarte grele". Este de 
remarcat critica largă a poziției lui Ade
nauer la Paris făcută de către toate par
tidele reprezentate în Bundestag cu ex
cepția partidului lui Adenauer.

Este extrem de sugestiv pentru înțele
gerea acestei situații, comentariul cores
pondentului la Bonn al ziarului „New 
York Herald Tribune" — Gaston Coblentz, 
care tn articolul intitulat: „Acordurile nu 
sînt populare în rîndurile germanilor din 
vest" arăta intre altele că semnarea acor
durilor de la Paris „nu a cauzat nici un 
fel de val de entuziasm popular" și. mai 
departe că acestea „nu sînt Considerate 
ca o rezolvare definitivă" a problemei ger. 
mane.

Poporul întregii Germanii a primit noile 
propuneri sovietice cu multă, bucurie; ele 
au mărit încrederea, sa in posibilitatea de 
a rezolva încă în acest an problema re
tragerii trupelor de ocupație din Germania 
și intr-un viitor apropiat problema unifi
cării pe bază pașnică și democrată a în
tregii Germanii.-

Cu vigilență, sporind avîntul luptei și 
muncii sale, poporul german este hotărlt 
Să-și Unească tot mai puternic rîndurile 
pentru a duce la izbîndă cauza sa dreaptă.

ț • FRED MAHLER

„Este necesar ca R. P. Chineză 
să facă parte din O. N. U.“

Declarația primului ministru al Indiei, Nehru, la conferința de presă 
de la Pekin

PEKIN 26 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 26 octombrie a avut loc la 
Pekin o conferință de presă la care primul 
ministru al Indiei Nehru, a răspuns la nu
meroase întrebări. La conferința de presă 
au participat peste 50 de ziariști din China, 
India, Uniunea Sovietică, țări de demo
crație populară și țări occidentale.

Primul ministru al Indiei a vorbit des
pre relațiile de prietenie dintre China și 
India. „India a spus el — dorește fier
binte ca pacea să fie menținută și întă
rită. în timpul vizitei mele în China 
mi-am putut da seama că și China dorește 
acest lucru. Există multiple căi de cola
borate care să ducă la realizarea acestui 
țel".

„Am constatat de asemenea că este ne
cesar din mai multe puncte de vedere și 
mai ales din punctul de vedere al păcii 
mondiale, ca R.P. Chineză să facă parte 
din Organizația Națiunilor Unite" — a 
spus'NehrU.

Răspunzînd Unei întrebări referitoare la 
cele cinci principii ale coexistenței paș
nice, Nehru a spus că „cele cinci principii 
sînt excelente", iar problema care se pune 
acum este aceea a aplicării lor.

In primul rînd ar trebui ca țările să 
stabilească între ele relații directe adică 
să fie înlăturate barierele care le despart.

întrebat despre efectul pactului 
S.E.A.T.O asupra situației create' în urma 
conferinței de la Geneva, Nehru a spus 
că conferința de la: Geneva ('reprezintă un 
exemplu excelent de felul în care repre
zentanți ai unor puncte de vederi diferite 

V. M. Molotov a primit pe d-na M. Smith, 
membră în Senatul S. U. A.

MOSCOVA 26 (Agerpreș). — TASS
transmite: La 26 octombrie V. M. Mo
lotov, prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afacerilor Ex-

Declarația unui membru
LONDRA 26 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția Bresse Association, de
putatul laburist Edwards, luînd cuvîntul 
la Aberdare (comitatul Glamorganshire) 
pentru a-și împărtăși Impresiile culese în 
timpul vizitei sale .în Uniunea Sovietică, 
a declarat: „M-ariî conVînS' că a sosit

Manevrele lui
PARIS 26 (Agerpres). — De două zile 

ziarele pariziene scriu despre intenția lui 
Mendes-France de a lărgi componența 
guvernului său. După cum se știe, șeful 
guvernului francez s-a adresat cu o ast- 
tel de propunere conducerii partidului 
socialist încă în timpul ultimelor dezba
teri din Adunarea Națională. In prezent, 
ziarele subliniază că Mendăs-France in
tenționează să atragă la participarea în 
guvern reprezentanți ai partidului socia
list, ai „moderațilot", ai „uniunii repu
blicane de acțiune socială" și ai altor 
partide înainte de redeschiderea sesiunii 
parlamentului (3 noiembrie) sau cel mai 
tîrziu pînă la călătoria sa în America (13 
noiembrie)

Stare de asediu în Pakistan
CARACI 26 (Agerpres). — Situația po

litică internă din Pakistan contiliuă să 
se agraveze. împotrivirea mereu creseîndă 
a maselor populare față, de politica proa- 
mericană a actualului guvern a determi
nat ■ autoritățile pakistaneze să treacă la 
măsuri represive pentru a „salva" guver
nul Mohammed Aii de la prSbușire.

Din pricina crizei politice, premierul 
Mohammed Aii, care se află într-o călă
torie în Statele Unite, s-a înapoiat în 
grabă în țară. Adunarea Constituantă și-a 
suspendat lucrările, și s-a procedat la re
manierea drastică a guvernului.

Odată cu suspendarea. Adunării Consti
tuante, pe întreg teritoriul Pakistanului a 
fost introdusă stareți de asediu și cenzura 
presei. In noul guvern, •’ remaniat în 
noaptea de 24 octombrie, primul ministru 
Mohafnmed Aii a pfeluat și postul de mi
nistru al Afacerilor Externe, generalul 
Ayub Khan a fost numit ministru al Apă-

Scopul vizitei lui Adenauer în S. U. A.
BERLIN 26' (Agerpres). -te La 26 oc

tombrie, în urma invitației guvernului 
american,' cancelarul^ Gbrmăriiei occiden
tale, AdenaUer, a plecat pe, bordul unui 
avion militar american spre Statele Unite. 
El este însoțit de Walter Hallstein, se
cretarul de stat pentru afacerile externe 
ăl Republicii Federale, și’de înaltul co
misar al Statelor Unite în Germania oc
cidentală, Conant. In drum spre Statele 
Unite, Adenauer va face o escală in Is-

SOURTE ȘTIRI
• In seara zilei de 25 octombrie, condu

cătorii Partidului Comunist Chinez — Mao 
Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, 
Cen Iun, Lin Bo-țziui, Dun Bi-u, Pîn De- 
huai și Den Siao-pin au vizitat Expoziția 
realizărilor economice și culturale ale 
Uniunii Sovietice deschisă la Pekin.

• La 26 octombrie Pandit Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei, însoțit 
de fiica sa, D-na Indira Gandhi și de dl. 
N. R. Pillai a vizitat Expoziția realizări
lor economice și culturale ale Uniunii 
Sovietice din Pekin.

• Prezidiul Republicii Populare Ungare 
a decorat cu ordine și medalii un nu
meros gțup de soldați și ofițeri din Ar
mata Sovietică pentru participarea lor la 
lucrările de salvare în timpul inundațiilor 
produse de Dunăre.

o In urma invitației Ministerului Cul
turii al U.R.S.S., la 23 -octombrie a sosit 
la Moscova un grup de artiști al Operei 
finlandeze compus din 14 persoane. Dele- 

întruniți în cadrul unei conferințe au 
ajuns la o înțelegere. Pactul S.E.A.T.O. — 
a spus NehrU — stă în calea soluționării 
divergențelor pe calea tratativelor „con
tribuind la agravarea încordării interna
ționale".

In ceea ce privește soluționarea pașnică 
a problemei coreene, Nehru a spus: 
Primul pas care trebuie făcut este de a se 
continua conferința de la Geneva asupra 
problemei coreene, adică de a nu o con
sidera ca închisă, ea rămînînd încă supusă 
discuțiilor. Primul ministru indian a fost 
de părere că „la momentul potrivit puterile 
interesate vor duce tratative în vederea 
soluționării acestei probleme", v...

Nehru a declarat că puterile care au 
participat la conferința de la Colombo 
au căzut de acord asupra ținerii unei con
ferințe a țărilor din Asia și Africa, pen
tru a contribui la pacea și înțelegerea re
ciprocă și că actualmente se discută amă
nuntele în legătură cu convocarea acestei 
conferințe.

Răspunzînd . întrebărilor cu privire la 
Indochina, Nehru a declarat că Comisia 
internațională de supraveghere și control 
funcționează cîț se poate de bine și că 
hotărîrile Comisiei; formată din reprez.en- 
tanți ăi Indiei, Canadei și 'Poloniei, sînt 
luate în mod unanim. Vorbind despșe Jn- 
tîlnirea sa cu Ho Și Min, Nehru a spus : 
„Președintele Ho Și Min mi-a făcut o 
puternică impresie nu numai ca luptător 
pentru pace ci și ca o persoană extrem 
de prietenoasă".

teme al .U.R.S.Ș., a primit pe D-na M.
Smith, membră în Senatul S.U.A., care a
sosit la Moscpva Intr-o vizită neoficială.

al parlamentului englez
timpul pentru tratative la cel maî înalt 
nivel și. că rușii sînt gata să. c^ă.d'e acord 
asupra unor obligații pe termen lung avînd 
în vedere coexistența pașnicăv Este timpul 
să acționăm înainte ca, din cauză vreunui 
incident, să înceapă să vorbească tunu
rile".

Mendfcs- France
Adevăratele scopuri pe care le urmă

rește Mendăs-France prin lărgirea com
ponenței guvernului său, sînt dezvăluite 
de ziarul „L.’Humanite", care scrie: 
„Prevăzînd apropiata luptă parlamentară 
îh jurul acordurilor de la Londra și Pa
ris, Mendes-France vrea să-și asigure 
sprijinul trainic al socialiștilor și să Îm
partă cu ei răspunderea pentru politica 
guvernului...

El intenționează să folosească problema 
înarmării revanșarzilor germani ca mijloc 
de creare a unei largi coaliții parlamen
tare, pentru ca să nu rămînă izolat și ca să 
Împartă cu alții răspunderea. Cine nu 
vede primejdia unei asemenea recrutări 
sub un asemenea drapel 7‘* 

rării; iar generalul Iskander Mirza; fost 
guvernator al Pakistanului de est în tim
pul represiunilor sîngeroase care au dus 
la instaurarea dictaturii In această pro
vincie, a fost numit ministru de Interne. 
A fost anunțată de asemenea numirea ma
relui industriaș Hassan Ispahani în pos
tul de ministru al Industriei și Comerțului.

Corespondenții din Caraci ai agențiilor 
de presă occidentale precizează că actua
lul ambasador al Pakistanului în S.U.A., 
Amjad Aii, va prelua postul de ministru al 
Comerțului Exterior, avînd ca misiune 
principală „încurajarea investițiilor ameri
cane în Pakistan".

Agenția France Presse precizează că prin 
această numire, nunjărul actu .iilor mi
niștri pakistanezi cate și-au făcut un sta
giu de. ambasadori în Statele Unite se va 
ridica la trei, primul ministru Mohammed 
Aii numărindu-se printre aceștia.

landa, unde va avea întrevederi cu re
prezentanți ai cerepijiior. oficiale islan
deze.

După cum se știe, obiectivul principal al 
vizitei lui Adenauer în Statele Unite este 
încheierea unui pact militar cu guvernul 
american menit să .asigure guvernului de 
la Bonn o libertate aproape deplină de 
acțiune în cadrul măsurilor pentru reînar- 
marea țării.

gația este condusă de Iulo Riaikkenen, di
rectorul Operei finlandeze.

• PrOtfhazka, colaborator științific al In
stitutului de chimie organică de pe lingă 
Academia de Științe a R. Cehoslovace, a 
reușit să obțină vitamina C. într-o formă 
nouă, pură, care se distinge print.r-o deo
sebită rezistență la acțiunea oxigenului. 
Această descoperire are o mare impor- 
tanță îndeosebi pentru industriile alimen
tară și farmaceutică.

• Corespondentul agenției France Presse 
anunță că Faris El-Huri, fost președinte 
al parlamentului, a fost însărcinat cu for
marea noului guvern sirian.

• Agenția France Presse anunță că au
toritățile argentiniene au arestat un nu
măr de 40 de refugiați guatemalezi care 
au fugit de represiunile lui Castillo Armaș.

• Agenția France Presse anunță că în 
cursul zilei de 24 octombrie s-a prăbușit 
in Marea Mediterană, în dreptul coastei 
franceze, un avion militar american avînd 
pe bord 21 de persoane.

Crețte mlțcarea grevista 
în țările capitaliste

LONDRA 26 (Agerpres). — Greva 
muncitorilor portuari din Marea Brita» 
nie continuă, in ciuda încercărilor auto
rităților de a-i determina pe greviști să 
reia lucrul. încercările fruntașilor sindi
cali de dreapta — printre care se nu
mără Arthur Deakin, președintele sindi
catului, care a mai Încercat să intervină 
spre a curma greva — au fost de ase
menea respinse de muncitori.

Comentând greva muncitorilor portuari 
englezi agenția Associated Press relatează 
că în porturile Londra, Southampton, 
Hull, Liverpool, Birkenhead, Garston, 
Rochester și Manchester activitatea a în
cetat complet sau nu se mai lucrează 
decît la cîțeva vase.

Presa relatează că la 25 octombrie 500 
de muncitori de la uzinele societății 
„Rolls Royce Limited" din East-Kilbride 
(comitatul Lanark, Scoția) au declarat 
grevă cerînd mărirea salariilor.

Potrivit agenției Reuter, în prezent în 
docurile și pe șantierele navale din cele 
opt porturi cuprinse de grevă au fost 
imobilizate peste 440 diferite vase.

Potrivit relatărilor agenției . „Reuter" 
valoarea mărfurilor blocate în porturi, 
se, ridică: la . 145 milioane lire sterline. în
cercările guvernului englez de a rezolva 
această situație, îndreptând vasele care Su 
rămas nedescărcate în porturi britanice 
spre porturile altor țări, au dat greș.

DJAKARTA 26 (Agerpres). r— După 
cum relatează agenția Antara, peste 
2.500 de muncitori de la întreprinderile 
producătoare de cauciuc care aparțin so
cietății americane „Goodyear and Rubber 
Company", au încetat liic'rul. De aseme
nea au declarat grevă peste 10.000 de 
muheitori de pe plantațiile olandeze, pre
cum și muncitorii de la întreprinderile 
din Medana care aparțin capitalului străin. 
Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor da 
trai. '■

NEW YORK 26 (Agerpres). — Ziarul 
„Daily Worker" relatează că în semn da 
protest împotriva refuzului direcției so
cietății ,;American Safety Razor Compa
ny" de g încheia un nou "'Contract colec
tiv cu muncitorii întreprinderii sale din 
cartierul newyorkez Brooklyn, aceștia au 
declarat greva brațelor încrucișate. Mai 
multe sute de muncitori au ocupat fa
brica și au format pichete de grevă. Pen
tru a sili pe muncitori să cedeze, direc
ția a amenințat cu demontarea fabricii și 
mutarea ei în statul Virginia.

Greviștii sînt sprijiniți activ de mun
citorii din alte întreprinderi care le aduc 
alimente, țigări și pături.

ȘTIRI SPORTIVE
Turneul internațional de șah de la Bel

grad a continuat cu desfășurarea parti
delor din runda 4-a. Partida centrală a 
rundei s-a‘jucat între marii maeștri 
Bronștein (U.R.S.S.) și ‘ Pire (Iugoslavia).

în deschiderea Reti, Bronștein, care 
avea negrele, a căutat-încă de la înce
put să complice jocul, abătîndu-se de la 
căile teoriei. Totuși după cum a arătat 
desfășurarea ulterioară a partidei, inova
ția negrului nu a dus la rezultatul aștep
tat. Partida a trecut intr-un final de tur
nuri în care șansele au devenit egale, deși 
Pire avea un pic-n în plus. Șahistul iu
goslav a propus remiză care a fost accep
tată de Bronștein.

Și in celelalte partide lupta a fost deo
sebit de Încordată. După mari complica
ții, elvețianul Nievergelt a ctȘÎigat la 

| Ianosevici. Printr-un joc excelent, marele 
maestru maghiar Barcza l-a învins pe 
maestrul italian Porecca.

Partidele Rabar-Wade și Pilnik-Jop.pen 
s-au terminat remiză. Matanovici a cîști- 
gat la Djurasevici.

în partida Petrosian-Karaklajici șan
sele au alternat. Partida s-a întrerupt cu 
egalitate materială, dar Petrosian menți
ne șanse de victorie datorită unui puter
nic pion trecut. Trifunovici are un pion 
in plus la Milici și Gligorici avantaj po
ziționai la Nedelkoviei. Partida Czerniak- 
Ivkov s-a întrerupt într-o poziție aproxi
mativ egală.

In clasament'continuă 'să conducă ma
rele maestru sovietic D. Bronștein cu 31/j 
puncte, urmat de Barcza’și Gligorici cu 
cîte 3 puncte,

)★ 11 : ' A ;■
Astăzi se desfășoară în Capitală și în 

țară jocurile din cadrul celei de a XXI-a 
etape a returului campionatului catego
riei A la fotbal. Și în această etapă sînt 
programate o -serie de jocuri foarte im
portante pentru situația în clasamentul 
primelor echipe și pentru întrecerea care 
se dă pentru evitarea retrogradării.

In Capitală, ău loc două meciuri. Pe 
stadionul Giulești echipa Locomotiva Gri- 
vița Roșie va juca cu echipa colegilor lor 
de la Timișoara, care a învins duminică 
echipă campioană a țării C.C.A. Jocul care 
va începe la-ora 15,15 este așteptat cu 
interes deoarece" feroviarii bucUreșteni se 
află'în revenire de formă. Pe stadionul 
Dinamo, cu1 -începere de la aceeași oră, 
echipa Dinamo București va primi vizita 
echipei Minerul Petroșani. In țară sînt 
programate 5 jocuri și anume: Oradea: 
Progresul—Știința Cluj; Timișoara: Știin
ța—Flamura Roșie Arad ; Orașul Stalin : 
Dinamo—C.C.A. ; Ploești: Flacăra—Me
talul Cîmpia Turzii ; Hunedoara : Meta
lul—Locomotiva Tg. MUreș.
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TEATRE : ■ Teatrul de Stat de Operetă: Culegă
torii de stele; Național „L L. Garagiale" (Studio); 
Viață nouă; Național „I, t. Caragiale" (Comedia): 
Cei din Dangd'ard; Municipal: Dragoste in zor de 
zi; Studioul Actorului de Film „Cy Nottara" : Min
cinosul; Armatei (B-.dul Oral Magheru): ..Mașenka; 
Armatei (Calea 13 septembrie): Vlaicu Vodă; Mun
citoresc C.F.R. (Giulești): Slugă la doi stăpini; 
Ansamblul de Estradă al R.P.R.: Fără mănuși (sala 
din. Calea Victoriei); Teatrul „Țăndărică" : Artiștii 
pădurii (in sala din B-dul D.itiicu Golescu nr. 45); 
Ansamblul de păpuși aF Teatrului Armatei: Capra 
cu trei iezi (B-dut 6 Martie, nr. 2).

CINEMATOGRAFE: Patria, București: Descope
rire misterioasă; Republica, I. C. Frimu; înfrățirea 
între popoare : Școala curajului: Maxim Gorki : In 
riumele omului; Plante etero-uleioase. Circul vesel; 
Tineretului, Elena -Pavel.: inimă țînără;, Timpuri 
Noi: Pictorul Perqv, Sportul, nautic sport popular, 
Claca, Pisoiul heâscultătdr;' Lumina, Libertății: 
Examen de maturitate: Victoria: Intr-un port înde
părtat; .Gh. .Doja: Mi trea Gqcoj;..AI®x- Popov: Centru 
înaintaș; 8 Martie: O,mul cu 1000 de fețe; Vasile 
Roaită: In sat îa noi; Unirea: Tînăra gardă (am
bele serii); Cultural, Hie Pintilie: AFenâ. celor cura
joși; Constantin David: Brigade .lui Ionuț; Alex. 
Sabia: Agentul nr. 13; Flacăra: Keto șf Kote; T. 
Vladhnirescu: Agentul s'ecret: Aurel Vlaicu: Uzbekî- 
stantil Sovietic; Munca: .CÎntArețul stepelor; Arta: 
Poemul dragostei: Popular: Documentul misterios; 
M. Eminescu: Aleko, Frații. Liu: Miorița: Inima 
noastră: Moșilor:1 Oampionii noștri; 23 August: Un 
caz în taiga; Doncă Simo: Slugă ia doi stăpîni*


