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mai repede, mai bine!
Tineri ceferiști, transportați mai mult, SA ÎMBUNĂTĂȚIM 

MUNCA DE COLECTĂRI 
Șl CONTRACTĂRI

In cinstea zilei de 7 Noiembrie

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII - 
DATORIA PATRIOTICĂ A FIECĂRUI TÎNĂR

Băieții
de la între- 

O. T. A. U.- 
aflat că în

din brigada lui Duhanov

CĂLĂTORIND în aceste zile de 
toamnă pe drumurile de fier ale 
patriei, nu poți să nu admiri pri

veliștea ce ți se înfățișează prin stații: 
magazii doldora de bucate, trenuri în
cărcate cu rodul întinselor cîmpii. luînd 
grăbite drumul orașelor și al silozurilor. 
Privind această imagine, sentimentul de 
mîndrie patriotică îl încearcă pe țăranul 
muncitor care și-a predat la timp cotele 
de produse către stat, pe muncitorul 
care încarcă vagoanele, ca și pe mecani
cul care, aplecat peste ferăstruica marchi
zei locomotivei, scrutează neobosit zarea.

Pretutindeni, munca neobosită a ceferiș
tilor ■— cărora le revin sarcini deosebit 
de importante în lupta pentru întărirea 
economiei noastre naționale — contribuie 
la buna desfășurare a schimbului de măr
furi între oraș și sat, la creșterea nive
lului de trai al maselor muncitoare.

Tinerii ceferiști constituiți în brigăzi 
utemiste de tren, brigăzi utemiste de pro
ducție și de reparații de calitate, de bună 
deservire și în posturi utemiste de con
trol, aduc un aport însemnat la transpor
tarea la timp și în bune condițiuni a gar
niturilor de călători și de mărfuri. Una 
dintre sarcinile actuale ale tinerilor de la 
căile noastre ferate este problema trans
portării rapide a mărfurilor și a cerea
lelor.

Iniîmpinînd cu cinste ziua de 7 Noiem
brie, tinerii ceferiști sporesc rulajul va
goanelor prin încărcarea trenurilor și 
transportarea lor cu supratonaj, prin re
ducerea timpilor de staționare la încărcat 
și descărcat, prin eliminarea întîrzierilor 
de parcurs etc. Asigurînd tn felul acesta 
transportarea la timp a mărfurilor, se 
obțin însemnate economii de combustibil 
și se reduce totodată prețul de cost al 
transporturilor.

Succese de seamă a obținut astfel bri
gada utemistă de tren a tovarășului Lazăr 
Arpa din stația Cluj, care conduce trenuri 
cu supratonaj. Această brigadă a condus 
un tren încărcat cu cereale pe distanța 
Huedin-Cluj, cu un tonaj sporit de 290 
tone, reducînd timpul de oprire cu 10 la 
sută și îmbunătățind procesul tehnologic 
la manevră cu 15 la sută. Asemenea suc
cese au fost obținute și de brigada ute
mistă de tren din stația Iași, condusă de 
șefa de tren Veruzi Filomela, care a în
soțit mai multe trenuri marșrutizate cu 
tonaj sporit, pe distanța lași-București. 
La data de 27 octombrie această brigadă 
a condus trenul nr. 6526 cu un tonaj spo
rit de 150 tone.

Un rol deosebit de important în înde
plinirea și depășirea planului de transpor
turi pe calea ferată, în asigurarea unui 
transport rapid și economie din punct de 
vedere al vagoanelor și combustibilului, 
îl au posturile utqmiste de control din di
ferite ramuri de activitate ca, mișcare, 
tracțiune, vagoane, T.c., L. și altele. Sar
cinile posturilor utemiste de control sînt 
deosebit de însemnate în perioada actuală 
cînd vagoanele trebuie să circule rapid 
și cu o încărcătură corespunzătoare capa
cității lor maxime.

Tndrumat îndeaproape de către comi
tetul organizației

utemist de control din stația Cluj a sezisat 
că de patru zile stau în stația Cluj 5 va
goane încărcate cu cereale, în loc să fie 
atașate Ia primele trenuri. Același post 
utemist de control a sezisat că vagoanele 
cu numerele 128.410 și 146.521, din cauza 
slabei lor reparații au pierderi de cereale. 
Ca urmare a acestui fapt, au fost luate 
imediat măsuri de transportare a acestor 
5 vagoane cu cereale, iar vagoanele de
fecte au fost reparate.

Sezisări prețioase privind buna desfă
șurare a transportului de cereale și a altor 
produse, fac și posturile utemiste de con
trol din stațiile Ploești-Triaj, Timiș-Triaj, 
Mărășești, Iași și altele.

La asigurarea în bune condițiuni a 
transporturilor pe C.F.R., trebuie să con
tribuie fiecare tînăr ceferist, fie 
crează ca mecanic de locomotivă 
impiegat în stație, fie că lucrează 
iiere la reparații sau în magazii 
cărcător sau descărcător.

Comitetelor organizațiilor de

lnfr-o comună 
fruntașă

Schimb de

că lu- 
sau ca 
în ate- 
ca în-

bază 
U.T.M. din unitățile C.F.R. le revin sar
cini de mare răspundere în îndrumarea 
tineretului. Datoria lor permanentă este 
să întărească necontenit legătura cu ti
nerii, să desfășoare în rîndurile lor o in
tensă muncă politică de masă pentru ca 
ei să-și îndeplinească cu cinste sarcinile 
ce le revin în asigurarea transportului la 
timp și în bune condițiuni.

Organizațiile utemiste din stații și re
vizii de vagoane, sub conducerea organi
zațiilor de partid, trebuie să antreneze un 
număr tot mai mare de tineri în vederea 
formării și îndrumării trenurilor în cele 
mai bune condițiuni, pentru reducerea 
timpului de staționare la încărcare și 
descărcare, pentru îndrumarea vagoanelor 
încărcate, cu primele trenuri, spre des
tinație. file trebuie să mobilizeze și să 
sprijine tineretul în acțiunea de a încărca 
și descărca în mod voluntar vagoanele 
așa cum au făcut cu cîteva zile în urmă 
tinerii de la uzinele „23 August' și „Re
publica" din Capitală, care au descărcat 
într-un timp scurt, în mod voluntar, mai 
multe vagoane cu produse alimentare.

In această acțiune deosebit de însem
nată comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să ceară și să folosească 
din plin ajutorul organizațiilor de partid, 
al comuniștilor, pentru ca participarea 
tineretului la acțiunea de încărcare și 
descărcare a vagoanelor în mod volun
tar, să fie activă.

Posturile utemiste 
sarcina de a sezisa 
buna desfășurare a 
descoperi vagoanele

în comuna Făurești, 
raionul Oltețu, re
giunea Craiova, co
lectările sînt pe ter

minate. Pentru realizarea la timp a pla
nului de colectări au muncit cu însufle
țire și utemiștii.

Ca rezultat al acestui fapt s-a reușit ca, 
pînă la data de 25 octombrie, planul de 
colectări în comuna Făurești să fie reali
zat în întregime la lapte de vacă, lapte de 
oaie, lînă, grîu, alte boabe și să fie de
pășit cu 0,9 la sută la porumb. La floarea- 
soarelui, carne de porc și came de vită, 
cifrele arată că planul este aproape de a 
fi îndeplinit.

Agentul colector, utemistul Ștefan Pa- 
nait din satul Bungetani, comuna Făurești 
a fost ajutat în munca sa de numeroși 
utemiști care au fost exemple demne de 
urmat. Printre aceștia se numără : Maria 
Asproiu, Mihai Tudorașcu șl Eugenia Mă- 
ciuceanu, care este și deputată a sfatu
lui popular din comună șl alții.

Corespondent 
GH. DRAGOȘENEANU

In sat, 
la Mărașu

Pentru ca munca 
de colectări să mear
gă mai bine, din în
drumarea raionului 

de partid, sfatul popular raional Măcin a
trimis în comuna Mărașu un șlep în care, 
să se strîngă produsele colectate.

Totodată, echipele care duceau muncă 
de lămurire au pornit la acțiune în co
mună și în satele dependente de aceasta. 
Dintre cei care au făcut parte din aceste 
echipe s-au evidențiat tovarășii Preciputu 
Gheorghe, Trosculețu Dumitra și Vrăbescu 
Gheorghe, care au reușit să 
numai într-o singură zi 35.000 
rumb știuleți.

Fruntași la predarea cotelor 
Alexandru Dumitru, care a luat chitanța 
nr. 1 la porumb, Mihalache Bujor, Craio- 
veanu Marița, Petre Ivănescu, care a ob
ținut chitanța nr. 1 la floarea-soarelui, 
Dumitru Dobre și alții.

Au fost însă și elemente înapoiate care 
s-au sustras de la predarea cotelor ca : 
Bebi Angelescu salariatul cooperativei 

gestionarul 
cooperativei și Luca Grigore. Fapta 
trebuie analizată de cei în drept.

Corespondent 
MARCEL PLĂCINTĂ

Măcin, Gimbeșeanu Iordan

colecteze 
kg. po-

au fost :

lor

de control care au 
orice deficientă în 
transportului, de a 

care stau neutilizate 
prin stații, trebuiesc sprijinite cu toată 
seriozitatea de către comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. Posturile utemiste 
de control trebuie să devină factori activi 
în îmbunătățirea calității reparațiilor va
goanelor și a locomotivelor, în întărirea 
disciplinei muncii, în înlăturarea întîrzie- 
rilor la atașarea locomotivelor la cape
tele trenurilor.

Tinerii ceferiști trebuie să aducă o con
tribuție sporită la îmbunătățirea transpor
turilor pe C.F.R. sub lozinca „Mai mult, 
mai repede, mai bine".

In raionul 
Radaufi

In întîmpinarea zi
lei de 7 Noiembrie 
cooperativele din cu
prinsul raionului Ră

dăuți obțin importante succese în munca
de contractări și achiziții. Astfel, între 
1 și 20 octombrie, printre alte produse, au 
fost achiziționate 16.360 kg. porumb, 788 
kg. floarea-soarelui, 202.000 kg. cartofi, 
etc. De asemenea au fost livrate din con
tractări, 26 vite mari, 52 porci și altele.

Printre cooperativele care și-au înde
plinit încă din ziua de 20 octombrie pla
nul lunar se numără și cele din comunele 
Domnești, Calafindești, Grămești, Milșeuți 
și altele.

Corespondent 
SIGI SONNTAG

de bază U.T.M., postul
————— ♦♦♦♦♦♦♦♦--------------------

onoare în cinstea ‘zilei de 7 Noiembrie
de a 37-a aniversări aIn cinstea celei

Revoluției din Octombrie, minerii din ba
zinul carbonifer Comănești au organizat 
un schimb de onoare în ziua de 25 oc
tombrie.

Minerii de la exploatarea Galion și-au 
îndeplinit planul zilei în proporție de 
129,9 la sută, cei de la Asău au extras 
peste plan cu 17,9 la sută mai mult căr
bune, iar cei de la mina Lumina cu 5,6 
la sută.

Pe întreg bazinul, planul zilei a fost 
realizat în proporție de 114 la sută.

Succesele obținute de către minerii din

Valea Trotușului în ziua schimbului de 
onoare vin să se adauge realizărilor de 
pînă acum. De la luarea angajamentelor, 
colectivele minelor Lumina, Leorda și Asău 
au extras între 150 și 380 tone cărbune 
peste plan.

La realizările obținute au adus o con
tribuție de seamă Nicolae Vrînceanu, Gri- 
gore Miron, Ion Munteanu de la mina 
Leorda, Gh. Ciurlică și Ion Buzan de la 
mina Galion, fruntași în întrecerea so
cialistă.

Utemiștii 
prinderea 
Ploești au 
brigada lui Duhanov Ale
xandru există unele lipsuri. 
Comitetul U.T.M. a organi
zat o consfătuire, în care 
s-a analizat amănunțit cau
zele care fac ca brigada lui 
Duhanov să nu fie la nive
lul posibilităților. S-a con
statat atunci că în brigadă 
nu se aplică metode sovie
tice, nu se organizează con
sfătuiri de producție și că 
membrii ei nu trec cu lu
nile pe la cabinetul tehnic.

Utemiștii din brigada lui 
Duhanov au fost ajutați în 
mod tovărășesc și au hotă- 
rît să pornească o luptă 
necruțătoare împotriva lip
surilor.

Atenția 
mist era 
reducerea 
înlocuirea 
salt", dușmani ai îndepli
nirii sarcinilor de plan la 
timp și în bune condițiuni. 
Din rîndul utemiștilor din 
brigadă a izvorit ideea de 
a se împărți lucrul pe ope
rațiuni. Aceasta le-a dat 
posibilitatea să-și ridice 
calificarea profesională și 
să imprime răspunderea

fiecărui ute- 
îndreptată spre 

rebuturilor și 
muncii în „a-

mem-

dimi- 
scurte

personală fiecărui 
bru în parte.

Acum, în fiecare 
neață, brigada ține 
consfătuiri.

Aplicînd metoda Voroșin, 
întreținerea utilajelor se 
face cu multă atenție, iar 
ajutorul celor rămași în ur
mă se dă în mod organizat. 
Cu două luni în urmă bri
gada a început să aplice și 
metoda de muncă sovietică 
Kolesov de tăiere intensivă 
a metalelor. Succesele spo
reau de la o zi la alta.

Intr-una din zile, întrea
ga brigadă a mers la cine
matograful „Victoria" pen
tru a viziona un film.

în cadrul jurnalului de 
actualitate a fost prezen
tată experimentarea de că
tre un grup de ingineri și 
tehnicieni sovietici a unei 
noi metode intensive de aș- 
chiere a metalelor în dublu 
sens. A doua zi de dimi
neață, deși nu erau în 
schimb, membrii brigăzii 
s-au dus grăbiți la maistru.

— Am aflat despre o 
nouă metodă. Aplicînd-o 
vom spori cu mult produc
tivitatea muncii. Maistrul îl 
însoți pe tineri la cabine
tul tehnic.

Tinerii au întocmit schița 
unui cuțit cu trei muchii 
tăietoare. Experiența le-a 
îmbujorat fața de emoție. 
Strungul a început să func
ționeze și cu toții urmă
reau rotirea fulgerătoare a 
bucății de metal. Cînd a- 
junse cu degroșarea pînă 
la capăt, prin inversarea 
suportului longitudinal cu
țitul continua degroșarea 
cu un avans de 2 milimetri. 
Șl astfel, din ziua aceea 
brigada începu să aplice 
noua metodă. Aceasta do
vedește, că membrii brigă
zii au înțeles să muncească 
în fiecare zi tot mai bine, 
să caute necontenit noi re
zerve pentru ridicarea pro
ductivității muncii, pentru 
reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității 
pieselor. în aceste zile la 
gazeta de perete a apărut 
un nou articol. „Planul bri
găzii a fost depășit cu 197 
la sută". Și ca urmare, bri
gada condusă de Duhanov 
Alexandru, a primit pentru 
a doua oară steagul roșu 
de brigadă fruntașă.

Corespondent, 
NICOLAE Z. PETRE

FRUNTAȘELE

Iată o tînără cu care se mlndresc ti
nerii de la întreprinderea „Ionel Jora“ 
din Galați.

Lucrînd la mașina de Închis cutiile 
de conserve, utemista Volculescu Flo- 
rica depășește zilnic norma cU 1300— 
1400 bucăți.

Folosesc la maximum capacitatea de lucru 
a mașinilor

Tinerii din întreprinderea noastră, mun
cesc cu eforturi sporite alături de mun
citorii vîrstnici pentru îndeplinirea pla
nului.

Pentru ca munca să cunoască noi suc
cese, comitetul organizației de bază 
U.T.M. din întreprindere a reorganizat 
brigăzile de producție de tineret, le-a in
struit cum trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea.

Astăzi, brigada nr. 1 construcții, con
dusă de utemistul Vrînceanu Victor, a- 
plicînd metode înaintate de muncă ob
ține depășiri de normă de 150 la sută. 
De asemenea și tinerii din brigada ute- 
mistului Tofan Aralambie, care lucrează 
în secția bunuri de larg consum a înde
plinit planul lunar și a lucrat peste plan 
4 sobe de gătit.

O atenție deosebită a fost acordată fo
losirii la maximum a capacității de lu
cru a mașinilor și agregatelor.

Tînărul Mihălceanu Mircea, strungar de 
frunte în atelierele C.F.R. „Gheorghe 
Apostol" numai într-o săptămînă a ela
borat 4 dispozitive pentru diferite piese 
care măresc productivitatea mașinii sale. 
De asemenea, împreună cu tînărul strun
gar Dragomir Gheorghe a alcătuit mode
lul unor noi cuțite pentru așchierea bron
zului. Datorită folosirii acestor cuțite o

piesă este lucrată numai în 3 minute față 
de cele 40 de minute în care era lucrată 
înainte.

Brigăzile de tineret antrenate în între
cerea socialistă muncesc cu înflăcărare 
pentru a realiza importante succese pe 
drumul ridicării productivității muncii șl 
a-și depăși astfel sarcinile de plan.

APARCEA TEODOR
secretar al comitetului org. de bază U.T.M. 
la atelierele C.F.R. „Gheorghe Apostol"

Galați

Ajutind pe cei
zilnic 15-20 kg. fire peste 
plan.

în cadrul „schimbului de 
tineret" există o deosebită 
preocupare pentru ajutora
rea celor rămași în urmă. 
Astfel, tînăra Grășan Ma
ria în urma ajutorului pri
mit din partea utemistei 
Mînzat Cornelia, cea mai 
bună filatoare pe întreprin
dere, reușește să-și depă
șească cu mult sarcinile de 
plan.

Succese deosebite au ob-

Prin buna folosire a capacității de 
producție a ringurilor, tînăra Iordana 
Iorgu de la filatura de lină pieptănată 
„Alexandru Sahia“ din Capitală, dă 
zilnic peste plan 3 kilograme fire de 
lînă. 99,7 la sută din firele produse de 
ea sînt de calitate superioară.

râmați în urma
în noul sector de filatură 

al fabricii „Teba" Arad, 
s-au realizat în primele 20 
de zile ale lunii octombrie, 
peste plan 1.010 kg. fire. 
Deosebit de semnificative 
sînt succesele „schimbului 
tineretului". Numai la 4 
zile după înființare, tinerii 
au dat peste plan 295 kg. 
fire. Utemistele filatoare 
Chiș Florica și Scînteie 
Maria aplicînd cu succes 
inițiativa tovarășei Elena 
Chișiu s-au angajat să dea

ținut și tinerii de la secto
rul de țesătorie. în cadrul 
întrecerii pe profesii, pen
tru obținerea titlului de 
„cel mai bun tînăr țesător", 
tînăra Pall Irina, lucrînd 
la 4 războaie duble, a reali
zat peste plan 480 metri 
pînză, iar tînăra Mediș 
Hilda care lucrează la 16 
războaie automate a rea
lizat peste plan 415 m. 
pînză.

Corespondent, 
GRIGORE MIHAIESCU

BAIA MARE — (De Ia corespondentul nostru).
Muncitorii fabricii de ulei „Ardealul" din raionul Cărei au 

reușit să depășească pe luna trecută planul global cu 46,92 la 
sută, extrăgîndu-se o mare cantitate de ulei peste sarcina 
planificată.

Inovatorii fabricii s-au alăturat luptei pentru pentru îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor de plan. Printre ei se nu
mără și tînărul electrician Barath Francisc.

înainte, rezervoarele de ulei nu aveau automate de siguranță. 
Acest fapt făcea ca zilnic sa se piardă însemnate cantități de 
ulei. Analizînd această situație, tînărul Barath a întrezărit po
sibilitatea de a înlătura acest neajuns. Construind un dispo
zitiv de plutire deasupra uleiului în. interiorul rezervorului, el 
l-a pus în contact cu o membrană. Datorită vibrației țevii pe 
care se scurge uleiul, oprește automat electromotorul pompei 
de ulei. Risipa de ulei în felul acesta este înlăturată.

Din dorința de a spori producția și productivitatea muncii

Ludovic Keresztessy a propus pînă în prezent să se aplice cea 
de a patra inovație. E vorba despre aparatul semnalizator pen
tru determinarea centrelor de autoîncălzire a semințelor din 
magazii.

Utemista- Dobran Maria, -fruntașă a întrecerii socialiste, cu 
aparatul confecționat după indicațiile tovarășului Keresztessy 
cercetează în fiecare zi materia primă din magazii. Dacă peri
colul de supraîncălzire se ivește undeva, amenințînd să rînce- 
zească semințele, aparatul semnalizator aprinde în vîrful lui 
un bec. Semințele se aerisesc sau sînt mutate în alt loc și zeci 
de mii de kilograme de semințe sînt salvate la timp.

Dispozitivul protector contra supraîncălzirii motoarelor elec
trice a fost creat de tovarășul Keresztessy pentru a nu se mai 
defecta nici un motor din uzină. Inovația înlocuiește în buna 
condiții automatele electrice.

Inovațiile realizate aduc întreprinderii economii anuale de 
300.000 lei.

COTE I BIROC RATICE
In comuna Murgeni se realizase, pînă la 

25 octombrie, de-abia 7,8 la sută din plan. 
Acest lucru este datorat lipsei desfășu
rării unei intense munci politice în mij
locul țăranilor muncitori din această co
mună. Deși s-au format echipe de agita
tori pe fiecare circumscripție, acestea au 
rămas doar pe hîrtie. Deputății Savin 
Constantin, Cașu Anica și Baston Dumi
tru nu numai că nu au făcut nimic în 
circumscripțiile lor, dar nici ei înșiși nu 
au însămînțat nimic pînă la această dată. 
Nu este deci de mirare că nici ceilalți ță
rani muncitori nu au ieșit la însămînțări. 
Mai mult chiar, profitînd de lipsa de con
trol, chiaburul Gheorghe Tăriță zis Pue- 
țeanu a anunțat sfatul popular că el a 
terminat lucrările de toamnă și însămîn
țările, cînd în Tealitate pe pământurile 
lui mai există și astăzi coceni de porumb 
netăiați.

Situația este asemănătoare șl în comuna 
Fălciu. Secretarul organizației de bază 
U.T.M., tovarășul Olaru Ion, preocupat 
îndeosebi de problemele sale personale, nu 
a sprijinit cu nimic campania agricolă de 
toamnă. Din lipsă de grijă a organizației de 
bază U.T.M. in această direcție, numeroși 
utemiști — care dealtfel au fost fruntași în 
celelalte campanii — în această toamnă nu 
au pus încă plugul în brazdă. Așa sînt 
utemiștii Croitoru Vaslle, Mardare Elena, 
Hristu Filip și mulți alții.

în raionul Murgeni există 10 gospodării 
agricole colective. Pînă la 25 octombrie 
numai 5 au început muncile de toamnă 
și unele din acestea au realizat foarte pu
țin. _ Așa s-a întîmplat de pildă la gos
podăria colectivă din Fălciu, unde s-a în
sămînțat doar 8 la sută. De asemenea din 
cele 22 întovărășiri agricole, doar 5 
au început însămînțările.

De acest lucru se face vinovat în mare 
măsură S.M.T.-ul Bogdănești. în afară de 
faptul că 17 tractoare nu au ieșit încă în 
campanie, utemiștii de aici nici nu-și fac 
conștiincios datoria. Astfel, utemiștii Sme- 
lelinte loan care lucrează la gospodăria 
colectivă din Peicani. Uja Gheorghe la 
Găgești, Iovu Gheorghe și Proorocu Gh., 
care lucrează la Șuletea, au obiceiul de a 
lăsa tractoarele zile întregi în brazdă, 
plecînd acasă. Tovarășul Oprea Constantin, 
secretarul organizației de bază U.T.M. din 
stațiune se mulțumește cu faptul că bri
gada sa este fruntașă pe stațiune și nu 
ia nici un fel de măsuri pentru buna 
desfășurare .a muncii celorlalți utemiști.

de această stare de lucruri este 
comitetul raional U.T.M. care 
această stațiune nu există ad- 
problemele U.T.M. din luna

măsuri de remediere a acestei lipse, dar 
nici nu trimite activiști prin această or
ganizație decît la foarte mari intervale de 
timp.

In munca comitetului raional U. T. M. 
Murgeni s-a cuibărit munca birocratică, 
cu telefonul.

De aceea activiști ca tovarășii Coatu 
Ion și Badiu Gheorghe nu cunosc situația 
exactă a organizațiilor prin care merg, 
mulțumindu-se să aducă la raion situații 
luate de la sfatul popular. De aceea există 
organizații de bază cum sînt cele din co
muna Blăjești și din gospodăria colectivă 
Șuletea, care nu au mai ținut adunări ge
nerale încă de la alegeri și nici nu au 
trecut ceva In plan In legătură cu mun
cile agricole de toamnă.

Birocratismul s-a cuibărit șl în activita
tea comitetului executiv al sfatului popu
lar raional Murgeni. Este grăitoare ușu
rința cu care sînt întocmite situațiile la 
însămînțări. Așa de exemplu, pe situația 
întocmită la 22 octombrie, sfatul popular 
raional Murgeni avea trecută comuna 
Murgeni cu însămînțările executate în 
procent, de 13 la sută — în realitate era 
7,8 la sută. La Fălciu, deși se executase 
30 la sută din plan, pe situație apărea 
cu 25 la sută. Mai mult chiar, totalul pe 
raion era 30,1 la sută, iar la sfatul popu
lar regional puteai vedea, în aceeași zi, 
doar 24,74 la sută.

Lipsa de răspundere o dovedește și fap_ 
tul că la sfatul popular raional Murgeni 
este trecută comuna Cîrja cu 165 hectare 
arate din care... 189 hectare însămînțate. 
Cum s-au putut însămînța 24 de hectare 
fără a fi arate, asta numai tovarășul Mar
ton, președintele comitetului executiv al 
sfatului popular raional poate să ne spună.

Biroul comitetului regional U.T.M. Bîr- 
lad trebuie să ia și el urgente măsuri pen
tru îmbunătățirea activității comitatului 
raional U.T.M. Murgeni. De multă vreme 
activiștii regionali care merg în acest 
raion sezisează comitetului regional 
U.T.M. lipsurile existente la Murgeni. 
Este necesar ca tovarășul Adam Leica, 
prim secretar al comitetului regional 
U.T.M. Bîrlad să dea urmare propuneri
lor făcute de activiști, să analizeze neîn- 
tîrziat, în cadrul unei ședințe de birou, 
munca biroului raional U.T.M. Murgeni și 
să ia măsurile necesare.

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Sclntell tineretului" 

pentru regiunea Bîrlad

Chiar dacă nu ai privit tabela de urmă
rire a desfășurării campaniei agricole de 
toamnă (care este afișată chiar în centrul 
orașului Bîrlad), de cum intri în raionul 
Murgeni îți dai seama că lucrările agri
cole de toamnă nu se desfășoară deloc 
strălucit. Pe ogoarele țăranilor muncitori 
din comunele Stoișești, Dodești, Berezeni 
și chiar ale comunei de reședință Mur- 
gent, poți vedea încă bețele de floarea- 
soarelui și cocenii de porumb ce stau ne- 
tăiați. Acest lucru te face să vezi de la 
bun început că însămînțările de toamnă 
și ogoarele merg prost.

Este adevărat Insă că se pot vedea șl 
locuri întinse și verzi pe care grîul se
mănat acum, în toamnă, a răsărit și este 
de un lat de palmă. Din păcate însă 
exemple de acest fel sînt rare în raionul 
Murgeni.

Ritmul însămînțărilor de toamnă este 
slab. Majoritatea comunelor acestui raion 
de-abia au însămînțat 13—18 la sută din 
suprafața planificată și asta pînă la 25 
octombrie, dată cînd însămînțările trebu
iau să se apropie de sfîrșit.

în comuna Corun- 
ca din raionul Tg, 
Mureș, se desfă
șoară o acțiune pu- 

pentru. realizarea înainte de 
planului de colectări la toate 
In fruntea acestei acțiuni se 
muncitori Antal Erdoș, loan
Mihai Gherghișor care, după ce

Roadele unei 
munci susținute

ter- 
pro- 
află 
Ba-

temică 
men a 
dusele, 
țăranii 
lazs șl
și-au predat în întregime cotele anuale 
au îndemnat și pe alți țărani muncitori 
din comună să-și ducă cotele la bazele de 
recepție. Datorită acestei acțiuni planul 
de colectări al comunei a fost îndeplinit 
aproape în întregime la produsele vege
tale, iar la lapte în procent de 93 la sută.

Vinovat 
îndeosebi 
știe că în 
junct cu 
mai. Cu toate acestea nu numai că nu ia



Proletari din toate fârile, uni fi-vă ! In cinstea zilei de 7 Noiembrie
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DATORIA PATRIOTICĂ A FIECĂRUI TÎNĂR
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Băieții din brigada lui Duhanov
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Tineri ceferiști, transportați mai mult,
mai repede, mai bine!

SA ÎMBUNĂTĂȚIM 
MUNCA DE COLECTĂRI

Șl CONTRACTĂRI

CĂLĂTORIND în aceste zile de 
toamnă pe drumurile de fier ale 
patriei, nu poți să nu admiri pri

veliștea ce ți se înfățișează prin stații: 
magazii doldora de bucate, trenuri în
cărcate cu rodul întinselor cîmpii. luind 
grăbite drumul orașelor și al silozurilcr. 
Privind această imagine, sentimentul de 
mindrie patriotică îl încearcă pe țăranul 
muncitor care și-a predat la timp cotele 
de produse către stat, pe muncitorul 
care încarcă vagoanele, ca și pe mecani
cul care, aplecat peste ferăstniica marchi
zei locomotivei, scrutează neobosit zarea.

Pretutindeni, munca neobosită a ceferiș
tilor — cărora le revin sarcini deosebit 
de importante în lupta pentru întărirea 
economiei noastre naționale — contribuie 
la buna desfășurare a schimbului de măr
furi între oraș și sat, la creșterea nive
lului de trai al maselor muncitoare.

Tinerii ceferiști constituiți în brigăzi 
utemiste de tren, brigăzi utemiste de pro
ducție și de reparații de calitate, de bună 
deservire și în posturi utemiste de con
trol, aduc un aport însemnat la transpor
tarea la timp și în bune condițiurV a gar
niturilor de călători și de mărfuri. Una 
dintre sarcinile actuale ale tinerilor de Ia 
căile noastre ferate este problema trans
portării rapide a mărfurilor și a cerea
lelor.

Intîmpinînd cu cinste ziua de 7 Noiem
brie, tinerii ceferiști sporesc rulajul va
goanelor prin încărcarea trenurilor și 
transportarea lor cu supratonaj, prin re
ducerea timpilor de staționare la încărcat 
și descărcat, prin eliminarea întîrzierilor 
de parcurs etc. Asigurind în felul acesta 
transportarea ia timp a mărfurilor, se 
obțin însemnate economii de combustibil 
și se reduce totodată prețul de cost al 
transporturilor.

Succese de seamă a obținut astfel bri
gada utemistă de tren a tovarășului Lazăr 
Arpa din stația Cluj, care conduce trenuri 
cu supratonaj. Această brigadă a condus 
un tren încărcat cu cereale pe distanța 
Huedin-Cluj, cu un tonaj sporit de 290 
tone, reducînd timpul de oprire cu 10 la 
sută și îmbunătățind procesul tehnologic 
la manevră cu 15 la sută. Asemenea suc
cese âu fost obținute și de brigada ute
mistă de tren din stația Iași, condusă de 
șefa de tren Veruzi Filomela, care a în
soțit mai multe trenuri marșrutizate cu 
tonaj sporit, pe distanța lași-București. 
La data de 27 octombrie această brigadă 
a condus trenul nr. 6526 cu un tonaj spo
rit de 150 tone.

Un rol deosebit de important în înde
plinirea și depășirea planului de transpor
turi pe calea ferată, în asigurarea unui 
transport rapid și economic din punct de 
vedere al vagoanelor și combustibilului, 
îl au posturile utemiste de control din di
ferite ramuri de activitate ca, mișcare, 
tracțiune, vagoane, T.c., L. și altele. Sar
cinile posturilor utemiste de control sînt 
deosebit de însemnate în perioada actuală 
cînd vagoanele trebuie să circule rapid 
ți cu o tncărcătură corespunzătoare capa
cității lor maxime.

îndrumat îndeaproape de către comi
tetul organizației

utemist de eontml din stația Chij a senisit 
că de patrii zue stau ta stația Claj 5 Ta- 
goa.ne îacîrate a cereale. ta loc si fie 
atașate Ia primele trenuri. Același post 
uteciist de ccr.up! a sezisat că vagoanele 
cu numerele 128.410 și 146.521, dm cauza 
slabei tar reparații *□ pierderi de cereale. 
Ca urmare a acestui fapt, au fost toate 
Imediat măsuri de transportare a acestor 
5 vagoane cu cereale, iar vagoanele de
fecte au fost reparate.

Sezisări prețioase privind buna desfă
șurare a transportului de cereale și a altor 
produse, fac și posturile utemiste de con
trol din stațiile Pioești-Triaj. Tâniș-Triaj. 
Mărășești. Iași și altele.

La asigurarea în bune condițiuni a 
transporturilor pe C-F.R„ trebuie să con
tribuie fiecare tînăr ceferist, fie 
creazâ ca mecanic de locomotivă 
impiegat In stație, fie că lucrează 
liere la reparații sau ta magazii 
cărcător sau descarcă tor.

Comitetelor organzațiilor de 
U.T-H. din unitățile CF.R. le revin sar
cini de mare răspundere In îndrumarea 
tineretului. Datoria lor permanentă este 
să întărească necontenit legătura cu ti
nerii, să desfășoare in rîndurile lor o in
tensă muncă politică de masă pentru ca 
ei să-și îndeplinească cu cinste sarcinile 
ce Ie revin în asigurarea transportului la 
timp și în bune condițiuni.

Organizațiile utemiste din stații și re
vizii de vagoane, sub conducerea organi
zațiilor de partid, trebuie să antreneze un 
număr tot mai mare de tineri în vederea 
formării și îndrumării trenurilor în cele 
mai bune condițiuni, pentru reducerea 
timpului de staționare la încărcare și 
descărcare, pentru îndrumarea vagoanelor 
încărcate, cu primele trenuri, spre des
tinație. file trebuie să mobilizeze și să 
sprijine tineretul în acțiunea de a iqcărca 
și descărca în mod voluntar vagoanele 
așa cum au făcut cu cîteva zile în urmă 
tinerii de la uzinele „23 August" și „Re
publica" din Capitală, care au descărcat 
într-un timp scurt, tn mod voluntar, mai 
multe vagoane cu produse alimentare.

fn această acțiune deosebit de însem
nată comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să ceară și să folosească 
din plin ajutorul organizațiilor de partid, 
al comuniștilor, pentru ca participarea 
tineretului la acțiunea de încărcare și 
descărcare a vagoanelor în mod volun
tar, să fie activă.

Posturile utemiste 
sarcina de a sezisa 
buna desfășurare a 
descoperi vagoanele

că lu— 
sau ca 
In ale
ea la

bază

Schimb de

r Intr-o comună 
fruntașă

pre si uarmiștr
Ca rezultat al acestui fapt s-a reușit ca, 

pută la data de 25 octombrie, planul de 
colectări ta comuna Făurești să fie reali- 
::: -.a apte de vată '.apte de
oaie. Tină zriu. alte boabe și să fie de
pășit cu M la sută la porumb. La floarea- 
soarelui. came de porc și carne de vită, 
cifrele arată că planul este aproape de a 
fi îndeplinit.

Agrittul eo'.ector, utemistul Ștefan Pa- 
nait din satul Bungetani, comuna Făurești 
a fost ajutat ta munca sa de numeroși 
utemiști care au fost exemple demne de 
urmat. Printre aceștia se numără : Maria 
Asproiu. Jthai Tudorașcu ș: Eugenia Mă- 
ctuceanu. care este și deputată a sfatu
lui popular din comună și alții.

Corespondent
GH. DRAGOȘENEANU

Ii i Pentru ca munca
m de colectări să mear-

la Mărașu 3121 bine. d;n în* ------------——------ drumarea raionului 
de partid, sfatul popular raional Macin a 
trimis în comuna Mărașu un șlep ta care 
să se stringă produsele colectate.

Totodată, echipele care duceau muncă 
de lămurire au pornit la acțiune ta co
mună și ta satele dependente de aceasta. 
Dintre cei care au făcut parte din aceste 
echipe s-au evidențiat tovarășii Preciputu 
Gheorghe, Trosculețu Dumitra și 
Gheorghe, care au reușit să 
numai într-o singură zi 35.000 
rumb știuiețL

Fruntași la predarea cotelor 
Alexandru Dumitru, care a luat chitanța 
nr. 1 la porumb, Mihalache Bujor, Craio- 
veanu Marița, Petre Ivănescu, care a ob
ținut chitanța nr. 1 la floarea-soarelui, 
Dumitru Dobre și alții.

Au fost însă și elemente înapoiate care 
s-au sustras de la predarea cotelor ca : 
Bebi Angelescu salariatul cooperativei 
Măcin, Gimbeșeanu Iordan gestionarul 
cooperativei și Luca Grigore. Fapta 
trebuie analizată de cei în drept.

Corespondent 
MARCEL PLĂCINTĂ

Vrăbescu 
colecteze 
kg. po-

au fost :

lor

de bază U.T.M., postul
----------------w-e-w-

de control care au 
orice deficiență în 
transportului, de a 

_ care stau neutilizate
prin stații, trebuiesc sprijinite cu toată 
seriozitatea de către comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. Posturile utemiste 
de control trebuie să devină factori activi 
în îmbunătățirea calității reparațiilor va
goanelor și a locomotivelor, în întărirea 
disciplinei muncii, în înlăturarea întîrzie- 
riior la atașarea locomotivelor ia cape
tele trenurilor.

Tinerii ceferiști trebuie să aducă o con
tribuție sporită la îmbunătățirea transpor
turilor pe C.F.R. sub lozinca „Mai mult, 
mai repede, mai bine".

ln raionul 
Rădăuți

In întîmpinarea zi
lei de 7 Noiembrie 
cooperativele din cu
prinsul raionului Ră

dăuți obțin importante succese în munca
de contractări și achiziții. Astfel, între 
1 și 20 octombrie, printre alte produse, au 
fost achiziționate 16.360 kg. porumb, 788 
kg. floarea-soarelui, 202.000 kg. cartofi, 
etc. De asemenea au fost livrate din con
tractări, 26 vite mari, 52 porci și altele.

Printre cooperativele care și-au înde
plinit încă din ziua de 20 octombrie pla
nul lunar se numără și cele din comunele 
Domnești, Calafindești, Grămești, Milșeuți 
și altele.

Corespondent 
SIGI SONNTAG

onoare în cinstea zilei de 7 Noiembrie
de a 37-a aniversări aIn cinstea celei

Revoluției din Octombrie, minerii din ba
zinul carbonifer Comănești au organizat 
un schimb de onoare în ziua de 25 oc
tombrie.

Minerii de la exploatarea Galion și-au 
îndeplinit planul zilei în proporție de 
129,9 la sută, cei de la Asău au extras 
peste plan cu 17,9 la sută mai mult căr
bune, iar cei de la mina Lumina cu 5,6 
la sută.

Pe întreg bazinul, planul zilei a fost 
realizat în proporție de 114 la sută.

Succesele obținute de către minerii din

Valea Trotușului în ziua schimbului de 
onoare vin să se adauge zealizărilor de 
pină acum. De la luarea angajamentelor, 
colectivele minelor Lumina, Leorda și Asău 
au extras între 150 și 380 tone cărbune 
peste plan.

La realizările obținute au adus o con
tribuție de seamă Nicolae Vrfnceanu, Gri- 
gore Miron, Ion Munteanu de la mina 
Leorda. Gh. Ciurlică și Ion Buzan de la 
mina Galion, fruntași în întrecerea so
cialistă.

Utemiștii de la între
prinderea O. T. A. U.- 
Ploeșt: au aflat că ta
brigada lui Duhanov Ale
xandru există unele lipsuri. 
Comitetul U.T.M. a organi
zat o consfătuire, ta care 
s-a analizat amănunțit cau
zele care fac ca brigada Iul 
Duhanov să nu fie ia nive
lul posibilităților. S-a con
statat atunci că ta brigadă 
nu se aplică metode scv.e- 
tire. nu se organizează con
sfătuiri de producție si că 
membrii ei nu trec eu lu
nile pe la cabinetul tehnic.

Utemiștii din brigada Ini 
Duhanov au fost ajutați ta 
mod tovărășesc și au botă- 
rtt să pornească o luptă 
necruțătoare Împotriva lip
surilor.

Atenția 
mist era 
reducerea 
înlocuirea 
săli 
nirii sarcmilcr de plan Ia 
timp s- ta bune roed-ț-rm- 
Din rindul utemistuor din 
brigadă a izverft ideea de 
a se împărți lucrul pe ope
rațiuni. Aceasta le-a dat 
posibilitatea să-și ridice 
calificarea profesională și 
să imprime răspunderea

fiecărui ute- 
îndreptatâ spre 

rebuturilor și 
munci ta _a- 

, dușman: ai îndepli- 
sarciailor

mem—

dimi- 
scurte

personală fiecărui 
bru ta parte.

Acum, în fiecare 
ceață. brigada ține 
consfătuiri.

ApIIcind metoda Voroșin. 
întreținerea utilajelor se 
face cu multă atenție. Iar 
ajutorul celor rămași în ur
mă se dă ta mod organizat. 
Cu două luni în urmă bri
gada a început să aplice și 
metoda de muncă sovietică 
Kolesov de tăiere intensivă 
a metalelor. Succesele spo
reau de Ia o zi la alta.

Intr-una dm zile. întrea
ga brigadă a mers la cine
matograful -Victoria" pen
tru a viziona un film.

In cadrul jurnalului de 
actualitate a fost prezen
tau experimentarea de că
tre un grup de ingineri și 
tehnicieni sovietici a unei 
noi metode intensive de aș- 
chlere a metalelor ta dublu 
sens. A doua zi de dimi
neață. deși nu erau ta 
schimb, membrii brigăzii 
s-au dus grăbiți la maistru.

— Am aflat despre o 
nouă metodă. Aplicind-o 
vom spori cu mul: produc
tivitatea muncii. Maistrul îl 
Însoți pe tineri la cabine
tul tehnic.

Tinerii au trftocmlt schița 
unui cuțit cu trei muchii 
tăietoare. Experiența le-a 
îmbujorat fața de emoție. 
Strungul a început să func
ționeze și cu toții urmă
reau rotirea fulgerătoare a 
bucății de metaL Cind a- 
junse cu degroșarea pînă 
la capăt, prin inversarea 
suportului longitudinal cu
țitul continua degroșarea 
cu un avans de 2 milimetri. 
Și astfel, din ziua aceea 
brigada începu să aplice 
noua metodă. Aceasta do
vedește. că membrii brigă
zii au înțeles să muncească 
ta fiecare zi tot mai bine, 
să caute necontenit noi re
zerve pentru ridicarea pro
ductivității muncii, pentru 
reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității 
pieselor. în aceste zile la 
gazeta de perete a apărut 
un nou articol. „Planul bri_ 
gării a fost depășit cu 197 
la sută". Și ca urmare, bri
gada condusă de Duhanov 
Alexandru a primit pentru 
a doua oară steagul roșu 
de brigadă fruntașă.

Corespondent, 
NICOLAE Z. PETRE

FRUNTAȘELE

Iată o tînără cu care se mlndresc ti
nerii de la întreprinderea „Ionel Jora" 
din Galați.

Lucrînd la mașina de închis cutiile 
de conserve, utemista Volculescu Flo- 
rlca depășește zilnic norma Cu 
1400 bucăți.

Folosesc la maximum capacitatea de lucru 
a mașinilor

Tinerii din întreprinderea noastră, mun
cesc cu eforturi sporite alături de mun
citorii vîrstnici pentru îndeplinirea pla
nului.

Pentru ca munca să cunoască noi suc
cese, comitetul orga-v rație; de bază 
U.T.M din întreprindere a reorganizat 
brigăzile de producție de tineret, le-a in
struit cum trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea.

Astăzi, brigada nr. 1 construcții, con
dusă de utemistul Vrinceanu Victor, a- 
plictad metode înaintate de muncă ob
ține depășiri de normă de 150 la rută. 
De asemenea și tinerii din brigada ute- 
mistului Tofan Aralambie, care lucrează 
ta secția bunuri de larg consum a înde
plinit planul lunar și a lucrat peste plan 
4 sobe de gătit.

O atenție deosebită a fost acordată fo
losirii la maximum a capacității de lu
cru a mașinilor și agregatelor.

Tînărul Mihăiceanu Mircea, strungar de 
frunte in atelierele C.F.R. „Gheorghe 
Apostol" numai intr-o săptămtaă a ela
borat 4 dispozitive pentru diferite piese 
care măresc productivitatea mașinii sale. 
De asemenea, împreună cu tinărul strun
gar Dragomir Gheorghe a alcătuit mode
lul unor noi cuțite pentru așchierea bron
zului. Datorită folosirii acestor cuțite o

piesă este lucrată numai ta 3 minute față 
de ede 40 de minute ta care era lucrată 
înainte.

Brigăzile de tineret antrenate în între
cerea socialistă muncesc cu înflăcărare 
pentru a realiza importante succese pe 
drumul ridicării productivității muncii și 
a-și depăși astfel sarcinile de plan.

APARCEA TEODOR
secretar al comitetului org. de bază U.T.M. 
la atelierele C.F.R. „Gheorghe Apostol"

Galați

Ajutînd pe cei
zilnic 15-20 kg. fire peste 
plan.

In cadrul „schimbului de 
tineret" există o deosebită 
preocupare pentru ajutora
rea celor rămași în urmă. 
Astfel, tînăra Grășan Ma
ria în urma ajutorului pri
mit din partea utemistei 
Mînzat Cornelia, cea mai 
bună filatoare pe întreprin
dere, reușește să-și depă
șească cu mult sarcinile de 
plan.

Succese deosebite au ob-

1300—

capacității dePrin buna folosire a 
producție a ringurilor, tînăra Iordana 
Iorgu de la filatura de lînă pieptănată 
„Alexandru Sahia“ din Capitală, dă 
zilnic peste plan 3 kilograme fire de 
lină. 89,7 la sută din firele produse de 
ea stat de calitate superioară.

râmași în urmă
în noul sector de filatură 

al fabricii „Teba" Arad, 
s-au realizat în primele 20 
de zile ale lunii octombrie, 
peste plan 1.010 kg. fire. 
Deosebit de semnificative 
sînt succesele „schimbului 
tineretului". Numai la 4 
zile după înființare, tinerii 
au dat peste plan 295 kg. 
fire. Utemistele filatoare 
Chiș Florica și Scînteie 
Maria aplicînd cu succes 
inițiativa tovarășei Elena 
Chișiu s-au angajat să dea

ținut și tinerii de la secto
rul de țesătorie. In cadrul 
întrecerii pe profesii, pen
tru obținerea titlului de 
„cel mai bun tînăr țesător", 
tînăra Pall Irina, lucrînd 
la 4 războaie duble, a reali
zat peste plan 480 metri 
pînză, iar tînăra Mediș 
Hilda care lucrează la 16 
războaie automate a rea
lizat peste plan 415 m. 
pînză.

Corespondent, 
GRIGORE MIHAIESCU

Contribuția V»

BAIA MARE — (De la corespondentul nostru).
Muncitorii fabricii de ulei „Ardealul" din raionul Cărei eu 

reușit să depășească pe luna trecută planul global cu 46,92 la 
sută, extrăgîndu-se o mare cantitate de ulei peste sarcina 
planificată.

Inovatorii fabricii s-au alăturat luptei pentru pentru îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor de plan. Printre ei se nu
mără și tînărul electrician Barath Francisc.

înainte, rezervoarele de ulei nu aveau automate de siguranță. 
Acest fapt făcea ca zilnic să se piardă însemnate cantități de 
ulei. Analizînd această situație, tînărul Barath a întrezărit po
sibilitatea de a înlătura acest neajuns. Construind un dispo
zitiv de plutire deasupra uleiului în interiorul rezervorului, el 
l-a pus în contact cu o membrană. Datorită vibrației țevii pe 
care se scurge uleiul, oprește automat electromotorul pompei 
de ulei. Risipa de ulei în felul acesta este înlăturată.

Din dorința de a spori producția și productivitatea muncii

Ludovic Keresztessy a propus pînă în prezent să se aplice cea 
de a patra inovație. E vorba despre aparatul semnalizator pen
tru determinarea centrelor de autoîncălzire a semințelor din 
magazii.

Utemista' Dobran Maria, -fruntașă a întrecerii socialiste, cu 
aparatul confecționat după indicațiile tovarășului Keresztessy 
cercetează în fiecare zi materia primă din magazii. Dacă peri
colul de supraîncălzire se ivește undeva, amenințînd să rînce- 
zească semințele, aparatul semnalizator aprinde în vîrful lui 
un bec. Semințele se aerisesc sau sînt mutate în alt loc și zeci 
de mii de kilograme de semințe sînt salvate la timp.

Dispozitivul protector contra supraîncălzirii motoarelor elec
trice a fost creat de tovarășul Keresztessy pentru a nu se mai 
defecta nici un motor din uzină. Inovația înlocuiește în bune 
condiții automatele electrice.

Inovațiile realizate aduc întreprinderii economii anuale de 
300.000 lei.

SOCOT ELI BIROC RATICE
in comuna Murgeni se realizase, pînă la 

25 octombrie, de-abia 7,8 la sută din plan. 
Acest lucru este datorat lipsei desfășu
rării unei intense munci politice în mij
locul țăranilor muncitori din această co
mună. Deși s-au format echipe de agita
tori pe fiecare circumscripție, acestea au 
rămas doar pe hîrtie. Deputății Savin 
Constantin, Cașu Anica și Baston Dumi
tru nu numai că nu au făcut nimic în 
circumscripțiile lor, dar nici ei înșiși nu 
au însămînțat nimic pînă la această dată. 
Nu este deci de mirare că nici ceilalți ță
rani muncitori nu au ieșit la însămînțări. 
Mai mult chiar, profitînd de lipsa de con
trol, chiaburul Gheorghe Tăriță zis Pue- 
țeanu a anunțat sfatul popular că el a 
terminat lucrările de toamnă și însămîn
țările, cînd în realitate pe pământurile 
lui mai există și astăzi coceni de porumb 
netăiați.

Situația este asemănătoare șl în comuna 
Fălciu. Secretarul organizației de bază 
U.T.M., tovarășul Olaru Ion, preocupat 
îndeosebi de problemele sale personale, nu 
a sprijinit cu nimic campania agricolă de 
toamnă. Din lipsă de grijă a organizației de 
bază U.T.M. în această direcție, numeroși 
utemîști — care dealtfel au fost fruntași în 
celelalte campanii — în această toamnă nu 
au pus încă plugul în brazdă. Așa sînt 
utemiștii Croitoru Vasile, Mardare Elena, 
Hristu Filip și mulți alții.

In raionul Murgeni există 10 gospodării 
agricole colective. Pînă la 25 octombrie 
numai 5 au început muncile de toamnă 
și unele din acestea au realizat foarte pu
țin. _ Așa s-a întîmplat de pildă la gos
podăria colectivă din Fălciu, unde s-a în
sămînțat doar 8 la sută. De asemenea din 
cele 22 întovărășiri agricole, doar 5 
au început însămînțările.

De acest lucru se face vinovat în mare 
măsură S.M.T.-ul Bogdănești. în afară de 
faptul că 17 tractoare nu au ieșit încă în 
campanie, utemiștii de aici nici nu-și fac 
conștiincios datoria. Astfel, utemiștii Sme- 
lelinte loan care lucrează la gospodăria 
colectivă din Peicani. Uja Gheorghe la 
Găgești, Iovu Gheorghe și Proorocu Gh., 
care lucrează la Șuletea, au obiceiul de a 
lăsa tractoarele zile întregi în brazdă, 
plecînd acasă. Tovarășul Oprea Constantin, 
secretarul organizației de bază U.T.M. din 
stațiune se mulțumește cu faptul că bri
gada sa este fruntașă pe stațiune și nu 
ia nici un fel de măsuri pentru buna 
desfășurare a muncii celorlalți utemiști.

”* * de această stare de lucruri este
comitetul raional U.T.M. care 
această stațiune nu există ad- 
problemele U.T.M. din luna

măsuri de remediere a acestei lipse, dar 
nici nu trimite activiști prin această or
ganizație decît la foarte mari intervale de 
timp.

în munca comitetului raional U.T.M. 
Murgeni ș-a cuibărit munca birocratică, 
cu telefonul.

De aceea activiști ca tovarășii Coatu 
Ion și Badiu Gheorghe nu cunosc situația 
exactă a organizațiilor prin care merg, 
mulțumindu-se să aducă la raion situații 
luate de la sfatul popular. De aceea există 
organizații de bază cum sînt cele din co
muna Blăjești și din gospodăria colectivă 
Șuletea, care nu au mai ținut adunări ge
nerale încă de la alegeri și nici nu au 
trecut ceva în plan în legătură cu mun
cile agricole de toamnă.

Birocratismul s-a cuibărit șl ta activita
tea comitetului executiv al sfatului popu
lar raional Murgeni. Este grăitoare ușu
rința cu care sînt întocmite situațiile la 
însămînțări. Așa de exemplu, pe situația 
întocmită la 22 octombrie, sfatul popular 
raional Murgeni avea trecută comuna 
Murgeni cu însămînțările executate în 
procent, de 13 la sută — în realitate era 
7,8 la sută. La Fălciu, deși se executase 
30 la sută din plan, pe situație apărea 
cu 25 la sută. Mai mult chiar, totalul pe 
raion era 30,1 la sută, iar la sfatul popu
lar regional puteai vedea, în aceeași zi, 
doar 24,74 la sută.

Lipsa de răspundere o dovedește și fap. 
tul că la sfatul popular raional Murgeni 
este trecută comuna Cîrja cu 165 hectare 
arate din care... 189 hectare însămînțate. 
Cum s-au putut însămînța 24 de hectare 
fără a fi arate, asta numai tovarășul Mar
ton, președintele comitetului executiv al 
sfatului popular raional poate să ne spună.

Biroul comitetului regional U.T.M. Bîr
lad trebuie să ia și el urgente măsuri pen
tru îmbunătățirea activității comitetului 
raional U.T.M. Murgeni. De multă vreme 
activiștii regionali care merg în acest 
raion sezisează comitetului regional 
U.T.M. lipsurile existente la Murgeni. 
Este necesar ca tovarășul Adam Leica, 
prim secretar al comitetului regional 
U.T.M. Bîrlad să dea urmare propuneri
lor făcute de activiști, să analizeze neîn- 
tîrziat, în cadrul unei ședințe de birou, 
munca biroului raional U.T.M. Murgeni și 
să ia măsurile necesare.

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Scîntell tineretului" 

pentru regiunea Bîrlad

Chiar dacă nu al privit tabela de urmă
rire a desfășurării campaniei agricole de 
toamnă (care este afișată chiar în centrul 
orașului Bîrlad), de cum intri în raionul 
Murgeni îți dai seama că lucrările agri
cole de toamnă nu se desfășoară deloc 
strălucit. Pe ogoarele țăranilor muncitori 
din comunele Stoișești, Dodești, Berezeni 
și chiar ale comunei de reședință Mur
geni, poți vedea încă bețele de floarea- 
soarelui și cocenii de porumb ce stau ne- 
tăiați Acest lucru te face să vezi de la 
bun început că însămînțările de toamnă 
și ogoarele merg prost.

Este adevărat Insă că se pot vedea șl 
locuri întinse și verzi pe care griul se
mănat acum, în toamnă, a răsărit și este 
de un lat de palmă. Din păcate însă 
exemple de acest fel sînt rare în raionul 
Murgeni.

Ritmul însămînțărilor de toamnă este 
slab. Majoritatea comunelor acestui raion 
de-abia au însămînțat 13—18 la sută din 
suprafața planificată și asta pînă la 25 
octombrie, dată cînd însămînțările trebu
iau să se apropie de sfîrșit.

în comuna Corun- 
ca din raionul Tg, 
Mureș, se desfă
șoară o acțiune pu- 

pentru realizarea înainte de 
planului de colectări la toate 
în fruntea acestei acțiuni se 
muncitori Antal Erdoș, loan
Mihai Gherghișor care, după ce

Roadele unei 
munci susfinufe

ter- 
pro- 
află 
Ba-

tem: că 
men a 
dusele, 
țăranii 
lazs și
și-au predat ta întregime cotele anuale 
au îndemnat șl pe alți țărani njuncitori 
din comună să-și ducă cotele Ia bazele de 
recepție. Datorită acestei acțiuni planul 
de colectări al comunei a fost îndeplinit 
aproape ta întregime la produsele vege
tale, iar la lapte în procent de 93 la sută.

Vinovat 
îndeosebi 
știe că în 
junct cu 
mai. Cu toate acestea nu numai că nu ia



Spectacole ale Ansamblului de stat 
al R. S. S. Moldovenești

Duminică a sosit la Reșița Ansamblul 
de stat de dansuri populare al R.S.S. Mol
dovenești, laureat al celui de al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților de la București.

In cursul dimineții membrii Ansam
blului au vizitat diferite secții ale combi
natului metalurgic din Reșița.

Seara, în sala Casei muncitorești, An
samblul a prezentat un frumos spectacol 
executat cu o înaltă măestrie artistică. 
Fiecare număr al programului a fost 
răsplătit prin aplauze și ovații de către 
spectatorii reșițeni.

Ansamblul de stat de dansuri populare 
al R.S.S. Moldovenești a sosit luni în ora
șul Timișoara. Pe peronul gării, oaspeții au 
fost salutați în numele oamenilor muncii 
din Timișoara de către tov. Radu Dom
nește, președintele comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc. A răspuns S 
M. Stratulat, conducătorul ansamblului, 
care a mulțumit pentru călduroasa pri
mire făcută.

Seara, pe scena Teatrului de stat din Ti
mișoara, Ansamblul a prezentat un frumos 
spectacol de dansuri populare care s-a 
bucurat de o caldă apreciere din partea 
publicului timișorean.

Reuniune la Leningrad
I LENINGRAD 31 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Luna Prieteniei Romîno-Sovletice a pri
lejuit organizarea în cluburile și casele 
de cultură din Leningrad a unei serii de 
reuniuni — întîlniri între locuitorii Le
ningradului și studenții din Republica 
Populară Romină, care învață în institu
țiile de învățămînt superior din Lenin
grad.

La 30 Octombrie, sute de tineri șl tinere

au umplut sala împodobită sărbătorește 
a casei de cultură Viborg. A fost pre
zentat un referat pe tema „Prietenia tine
retului sovietic cu tineretul progresist a! 
lumii". După aceasta, Eugen Deatcu, se
cretarul Comitetului orășenesc al cercului 
studenților romîni de la Leningrad, a a- 
dresat asistenței cuvinte de salut.

Apoi a fost prezentat un bogat program 
artistic la care și-au dat concursul co
lective de artiști amatori ele tineretului 
romîn și sovietic.

Note bibliografice

Știința sovietică, slujitoare a vieții și păcii
„Știința sovietică este o știință nouă. 

Este o știință pe care poporul o înțelege, 
pe care poporul o folosește, o știință care 
este dătătoare de viață, care înaintează 
împreună cu poporul în timp de pace ca 
și în timp de război. Este știința la care 
ginditorii geniali ai trecutului puteau doar 
să viseze", scria în anii celui de al II-lea 
război mondial chimistul canadian Dyson 
Carter.

Aceeași concluzie se desprinde șl din 
lectura lucrării academicianului P. Con- 
stantinescu-Iași „Știința sovietică — des
chizătoare de noi orizonturi pentru știința 
din R.P.R", lucrare recent apărută în Edi
tura de Stat pentru literatură economică 
și juridică.

Uniunea Sovietică este prima țară din 
lume care a pus la baza organizării și dez
voltării sale știința, este țara în care au 
prins viată cuvintele lui I. V. Stalin, care 
prevestea patriei sale „un viitor măreț de 
citadelă și de pepinieră a științelor".

încă din primele zile ale construcției so
cialiste, Partidul Comunist al Uniunii So
vietice a acordat științei un rol de frunte 
în societatea socialistă, a creat condiții 
prielnice pentru progresul științei și teh
nicii sovietice, astfel incit astăzi știința 
sovietică a devenit cea mai înaintată 
știință din lume.

Analizînd trăsăturile caracteristice ale 
științei sovietice lucrarea acad. P. Con- 
stantinescu-Iași, scoate în evidență, marea 
ei forță de cercetare în descoperirea ade
vărului științific. Știința sovietică, știința 
înarmată cu dialectica materialistă a sfă- 
rîmat cătușele idealismului, inspiră oame
nilor de știință încrederea neclintită în pu
terea rațiunii umane, ajutîndu-i să cu
noască tot mai complet lumea și să o stă
pânească din ce în ce mai mult.

Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
dînd științei sovietice o orientare generală 
ideologică, îngrijindu-se în permanență de 
dezvoltarea științei, dînd oamenilor de 
știință condiții optime de cercetare, au 
creat posibilitatea punerii în practică a so
luțiilor celor mai complexe, au creat po
sibilități nemărginite dezvoltării mecani
zării și automatizării procesului de pro
ducție, făoînd zi de zi viața oamenilor so
vietici tot mai frumoasă, mai plină de 
bucurii.

Păstrînd o strinsă legătură între teorie 
șl practică, știința sovietică bazată pe con
cepția marxist-leninistă despre lume, este 
prin însăși esența ei o știință revoluțio
nară, care nu se mărginește să explice 
fenomenele și evenimentele din natură și 
societate, ci se străduiește să influențeze 
și să transforme natura și societatea.

Spre deosebire de țările capitaliste în 
care știința este silită să slujească intere
sele burgheziei imperialiste, știința sovie
tică, slujitoare a vieții și a păcii, strins 
legată de năzuințele poporului, pune 
toate cuceririle sale în slujba ridicării 
vieții omului.

Analizînd moștenirea tradiției sănătoase 
a muncii științifice, efectuată de savanții 
ruși cu vederi materialiste, și a mărețelor 
realizări ale savanților sovietici, lucrarea 
acad. P. Constantinescu-Iași analizează 
rînd pe fînd realizările obținute de savan
ții sovietici in domeniul geofizicii, radio- 
astronomiei, geografiei, glacioiogiei. mate
maticii, fotolumlniscenței, energeticii, acus
ticii, construcției, biologiei, medietnei și 
științelor sociale.

Pentru poporul nostru, pentru oamenii 
de știință din patria noastră, însușirea ma
rilor învățăminte pe care ni le transmite 
știința sovietică, reprezintă un lucru de 
mare importanță.

Știința sovietică ne ajută să legăm 
știința noastră de practică, de sarcina ri
dicării poporului nostru spre luminile cul
turii, ea ne ajută să formăm cadre de 
specialiști cu o înaltă calificare profesio
nală, cadre atît de necesare construcției so
cialiste din patria noastră.

Știința sovietică ne ajută să ne valori
ficăm tot ce a fost progresist în istoria 
științei romînești, ne ajută să zdrobim in
fluența nefastă a ideologiei burgheze, ne 
ajută să stimulăm nașterea unor noi va
lori creatoare în știința noastră.

Pentru tineretul patriei noastre lectura 
acestei lucrări, va fi un nou prilej de a 
sorbi noi învățăminte din mărețele reali
zări ale științei sovietice, va fi uri puternic 
imbold în lupta ce o ducem ca prin aju
torul științei sovietice să facem să în
florească tot mai mult și în patria noastră 
o știință nouă, pusă în slujba păcii, vieții 
și fericirii poporului.

I. SAVA

Se împlinesc 100 de ani 
de la moartea 

lui Anton Pann
Pentru a cinsti memoria lui Anton 

Pann, de la moartea - căruia se împlinesc 
100 de ani, Uniunea Scriitorilor din 
R.P.R. va organiza în cursul acestei luni 
o șezătoare festivă la „Casa scriitorilor". 
De asemenea vor avea loc conferințe des
pre viața și opera lui Anton Pann la 
București și în orașele mai mari ale 
țării.

Uniunea Scriitorilor se va îngriji de 
editarea operelor lui Anton Pann. Va 
apare și o monografie a operei și vieții 
poetului.

La casa în care a locuit poetul în 
București, se va pune o placă comemora
tivă. (Agerpres)

Corespondenții sezisează 
— organele iau măsuri

' ORAȘUL TINERETULUI A DEVENIT
MAI FRUMOS—

„Dacă faci o vizită în „Orașul tinere- 
’ tulul" din Hunedoara întilnești lucruri 
; noi, interesante, pe care nu le poți uita 
I ușor — ne scria nu de mult un corespon- 
i dent voluntar. Dar pe lingă toate acestea 

mai Intîlnești aici și unele aspecte de lip
să de spirit gospodăresc. Așa de pildă pe 
aleile străjuite de clădiri noi și frumoase, 
te izbești de gropi pline cu apă sau cu 

| buruieni. Grămezi de pietroaie și pămlnt
■ sint aruncate la intimplare, maldăre de 

sirmă și de alte materiale zac împrăștiate
! Toate acestea îți fac o impresie neplăcută. 
: Tovarășii din conducerea administrativă 

a I.C.S.H.-ului oare nu văd aceste as
pecte?"

In răspunsul primit din partea Comite
tului raic-nol P.M.R. Hunedoara, se erată 
că administrația I.C.SH. a trecut imediat 
la lichidarea lipsurilor semnalate. Ca re- 

I zultat al măsurilor luate s-au curățat și 
drenat șanțurile de scurgere pe o lun- 

I gime de 3.000 metri. Au fost nivelate cu 
| pămint și zgură gropile cărindu-se în 
| acesr scop peste 1.500 m. c. umplutură. 
. Deșeurile feroase au fost strinse și depo- 
i zitate. S-au luat măsuri pentru deparazi
tarea periodică cu insecticide și dezinfec- 

1 tante a instalațiilor și a unităților de sa- 
! lubritate etc.

ÎN FOLOSUL ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR

Cu cit va timp în urmă, un corespon- 
| dent voluntar al ziarului nostru ne-a st- 
i zisat că în munca personalului ce deser- 
| vește spitalul unificat din Pătîrlagele, ra- | 
. ionul Cislău, nu există o strinsă cclabo- 
I rare, lucru ce dăunează bunei îngrijiri a 

bolnavilor.
Comitetul raional P.M.R și Sfatul popu- 

i Iar raional Cislău ne răspund că cele
■ semnalate de corespondent au fost ade

vărate.
In vederea lichidării lipsurilor s-a orga

nizat o ședință de analiză a muncii cu în
tregul colectiv de conducere al spitalului. 
Cu această ocazie s-au scos în evidență 
lipsurile existente și s-au stabilit care sînt 
atribuțiile precise ale colectivului de con
ducere cît și ale personalului. Pentru a 
ridica simțul de răspundere în muncă al 
salariaților, s-a prelucrat regulamentul de 
ordine interioară și unele instrucțiuni 
ale Ministerului Sănătății care nu erau 
cunoscute de întreg personaluL

Printre măsurile luate se numără și re
organizarea colectivului de conducere al 
spitalului, întărirea muncii politico-edu
cative în rîndul salariaților, discutarea 
cazurilor de indisciplină în ședințele de 
grupă sindicală și în adunările generale 
de partid și U.T.M. etc.

Totodată directorul spitalului, dr. Som- 
nea Gheorghe, care a tolerat o serie de 
lipsuri în munca personalului a primit 
avertisment verbal

CULTURA FIZICA Șl SPORT
C. C. A. —Progresul Oradea 

1-0 (0-0)
In întîlnirea cu echipa C.C.A. jucătorii 

de la Progresul-Oradea deși învinși la 
mare luptă cu 1—0, au părăsit terenul în 
aplauzele spectatorilor. Ei au dominat cea 
mai mare parte de timp, au dovedit multă 
combativitate și voință. Este necesar ca 
jucătorii echipei Progresul-Oradea să îm
pletească combativitatea cu eficacitatea în 
fața porții.

Cum a jucat echipa C.C.A. ?
Jucătorii echipei C.C.A. au căutat să 

„scoată" un rezultat care să le asigure în 
continuare conducerea clasamentului — 
aceasta în dauna aspectului calitativ al 
partidei.

Jocul prestat de jucătorii echipei C.C.A. 
nu a satisfăcut publicul care cere mai 
mult de la o echipă ce aspiră la titlul de 
campioană.

Campionat fulger de șah
La Casa de Cultură a Sindicatelor din 

București s-a desfășurat duminică finala, 
campionatului de șah-fulger al Capitalei.

Titlul de campion de șah-fulger al Ca
pitalei a revenit maestrului Victor Cio- 
cîltea, care a totalizat 14'/i puncte, din 
19 posibile. Pe locurile doi și trei, cu cite 
14 puncte, s-au clasat L Bălanei și V. Ur- 
seanu.

C. Șandru, 
cîștigătorul etapei a ll-a

Competiția de ciclism pentru „Cupa 
7 Noiembrie" a continuat luni cu desfă
șurarea etapei a 2-a pe distanța Bucu
rești—Alexandria-București (162 km.),
în această etapă, victoria a revenit cu
noscutului ciclist C. Șandru de la „Fla
mura Roșie" care a parcurs distanța în 
4h25’ (timp cu bonificație 4h25’30”).

în clasamentul pe echipe conduce 
C.C.A. cu 22hl2’48” urmată de echipa 
„Dinamo" cu 22hl3’02”. Astăzi este zi de 
odihnă, iar miine se desfășoară etapa a 
3-a.
Turneul Internațional de șah 

de la Belgrad
BELGRAD 1 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 21 octombrie s-a desfășurat cea de 

a 9-a rundă din cadrul turneului interna
țional de șah de la Belgrad. Marele maes
tru sovietic Bronș.em s-a întîlnit cu ma
rele maestru iugoslav Gligorici. Partida 
s-a întrerupt intr-o poziție de ciștig pen
tru Bronștein.

Barcza a jucat foarte bine în partida 
cu Nievergelt și a ciștigat Ia mutarea 
32-a. Nece.kovtci a ciștigat la Wade, iar 
Mâtanovici la Rabar.

Partida Ivkov-Petrosian s-a întrerupt 
într-o poziție grea pentru Petrosian. Ce
lelalte partide s-au Întrerupt.

întrecerile finale ale crosiștilor
Duminică dimineața pe 

Stadionul Tineretului din 
Capitală, sute de tineri 
muncitori, elevi, studenți 
s-âu întrecut in întrecerile 
finale ale campionatului 
republican do cros pe 
echipe „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie".

întrecerile s-au ridicat 
la un înalt nivel tehnic, 
concurenții străduindu-se 
să obțină un rezultat cît 
mai bun. Ele au demonstrat 
buna pregătire, omogenita
tea precum și dorința tu
turor sportivilor de a re
prezenta cu cinste culorile 
asociațiilor.

Prima probă din cadrul 
întrecerilor finale a fost 
cea rezervată echipelor de 
junioare, care și-au dispu
tat intîietatea pe distanța 
de 1000 m. La stan sint 
prezente 23 de echipe din 
toate regiunile țării. De la 
început s-a dat o luptă 
deosebit de strinsă între 
echipele colectivelor spor
tive Rezervele de Muncă 
București, S.M.T.CJ. Ti
mișoara și Metalul Ener
gia București. In partea a 
doua a cursei, tînăra Ana 
Popa (S.M.T.C.F. Timi
șoara) reușește să se insta
leze in frunte și termină 
învingătoare. Pe echipe, 
proba rezervată junioarelor 
a fost ciștigată de echipa 
Rezervele de Muncă Bucu
rești. cu 34 de puncte. Pe 
următoarele două locuri 
s-au clasat in ordine 
echipele S M.T.CT Timi
șoara (35 puncte) și Metalul 
Energia București (35 
puncte).

S-a dat apoi plecarea în 
proba rezervată juniorilor 
(3000 m.). Și aici sînt pre
zente 23 echipe ; 18 din
regiunile țării și 5 din 
București. După o luptă 
dîrză, primul a trecut linia 
de sosire Ion Hiră (Meta
lul Roman) urmat de Stan 
Rizescu(Locomotiva P.T.T.). 
Primul loc pe echipe a re
venit colectivului Metalul 
Roman (Ion Hîră, Victor 
Pa’.ade, M. Dumitrescu, Ga_ 
vril Vicoveanu, Mihai Pan
ou) cu 53 puncte. Pe locul 
II s-a clasat echipa colec
tivului Flamura Roșie Con
stanța — 73 puncte, iar pe 
locul m Știința I.C.F. 
București — 95 puncte.

:T

ăi

Alpiniștii romîni, învingători
Duminică a luat sfîrșit în

tîlnirea internațională de al
pinism dintre echipele re
prezentative ale R.PJL și R. 
Cehoslovace.

întrecerile au avut loc pe 
traseul frontal și central din 
regiunea Horoabelor (munții 
Bucegi). Victoria a revenit 
alpiniștilor ramîni care au 
arătat că sînt bine pregătiți 
și posedă o tehnică supe
rioară de concurs. Cel mai 
bun rezultat a fost obținut 
pe traseul din Turnul Seciu- 
tai de alpiniștii romîni G. 
Udrea, A. Eremia și P. Faze- 
kas, cu 14’43” (cel mai bun

timp realizat pină acum pe 
acest traseu). Echipa R. Ce
hoslovace (I. Mlezak, G. Ma- 
sek, I. Andrasi) a realizat un 
timp de 32’24”.

De asemenea, in întrecerea 
care s-a dat pe cel de al doi
lea traseu al concursului (tra
seul central), alpiniștii ro- 
mini au realizat performanțe 
mai bune, timpul general al 
echipei RtP.R. (T. Flucuș, G. 
Petrescu, T. Hurubeanu) 
fiind de 22’10”. Din echipa 
R. Cehoslovace s-a remarcat 
în mod special la această 
probă maestrul aportului 
Kuchar Radovan.

„îmi pare bine că am 
reușit să mă clasez pe 
primul loc în proba de 
junioare. A fost o luptă 
foarte strinsă, în care 
alături de Georgeta Mo- 
goș, Ionescu Maria și 
celelalte concurente, am 
luptat din toate puterile 
pentru victorie. Dealtfel 
m-am așteptat la o luptă 
dîrză, de aceea m-am 
pregătit cu multă serio
zitate în cadrul antre
namentelor".

ANA POPA 
Școala medie tehnică 

de cultură fizică 
Timișoara

O probă foarte disputată 
a fost cea rezervată senioa
relor (1500 m.). Aicj s-au 
întrecut o serie de alergă
toare valoroase ca ; Florica 
Dumitru, Maria Miclea, 
Maria Piștea, Valeria Tăl- 
măceanu, Letiția Bardaș și 
altele. De la început, în 
frunte se instalează Maria 
Miclea (Știința I.C.F. Bucu
rești) care a și terminat 
prima cursa, urmată de 
Maria Piștea (Voința Bucu
rești). In imediată apro
piere, urmează echipierele 
colectivului Locomotiva 
Centru) Tehnic de formare 
a trenurilor — Florica Du
mitru, Valeria Tălmăceanu, 
Letiția Bardaș — care for
mează un tot omogen. De
altfel echipa Locomotiva 
C.T.F.T. datorită acestor 
calități, a reușit să ciștige 
cursa și astfel titlul de 
echipă campioană a R.P.R. 
pe anul 1954.

Ultima probă a întrece
rilor finale ale campionatu
lui de cros pe echipe „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie" a 
adus la start cele mai buna 
echipe de seniori ale țării. 
Fără îndoială că de la 
început lupta se anunța 
foarte pasionantă mai ales 
că participau o serie de 
alergători de frunte ca N.
Bunea (C.C.A.) C. Grecescu J;" 
(Dinamo), Dinu Cristea 
(Metalul), V. Firea (Dina- 
mo) Constantin Aioanei 
(C.C.A.) etc.

De la început conducere» 
o ia Dinu ■1-‘■
reușește un 
mențină în 
jumătatea cursei însă, din - 
urmă vine un grup corn- 
pact format din N. Bunea A 
O Grecescu, V. Pop, Du-

tun

Cristea care ’V. 
timp să se 

frunte. Pe la • .'

C. <
mitru Tîlmaciu. Lupta 
este foarte dîrză, pasio
nantă. Pe ultima porțiune 
de traseu Nicolae Bunea 
(C.C.A.) reușește să se de
tașeze și să treacă astfel 
orimul linia de sosire. Pe 
locurile II și III s-au clasat 
în ordine C. Grecescu (Di
namo) și Dinu Cristea (Me
talul).

Pe echipe, cursa a fost 
ciștigată de asociația Dina
mo cu 21 puncte, urmată 
de C.C.A. cu
Constructorul
49 puncte.

In general, 
pionatulul i 
cros pe echipe „Să întîm
pinăm 7 Noiembrie" s-a

26 puncte șl 
București cu

, finala cam- 
republican de

desfășurat în bune condi- ' 
țiuni.

Orele anunțate, în ceea 
ce privește desfășurarea 
probelor, au fost respectate ' 
întocmai, Iar stația de am- ’•"» 
plificare ținea tot timpul "" 
la curent spectatorii cu g 
desfășurarea probelor.

Foarte mulți concurențl 
au dovedit o bună pregă
tire fizică, confirmînd ■ 
grija cu care s-au antrenat. . 
Ana Popa, Ion Hîră, Maria ■ 
Miclea alături de alți aler- ■" 
gători au asigurat întrece
rilor din cadrul campio
natului republican de cros 
pe echipe „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" o luptă spor
tivă dîrză, foarte palpi
tantă. •’

R. CALARAȘANU

Victoria rugblștiJor noștri
Echipa de rugbi Dinamo Praga a susținut duminică pe sta

dionul Republicii al doilea joc de la sosirea în țara noastră. 
Rugbiștii cehoslovaci au întîlnit echipa Dinamo București. Ju- 
cînd cu multă însuflețire, echipa Dinamo București a terminat 
învingătoare cu 14—3 (3—0) la capătul unui meci spectaculos.

Despre rugbiul practicat tn Republica Populară Romină 
j am auzit numai cuvinte bune. Tocmai de aceea, sîntem feri- 
. ctți că avem posibilitatea să ne întîlnim cu rugbiștii romîni. 
, In pnmul meci, eu echipa C.C.A., am reușit să obținem un 
rezultat valoros dat fiind valoarea echipei romînești.

Acum, în fața rugbiștilor de la Dinamo București nu am 
putut să dăm mai mult. Am fost intrecuți de o echipă mai 
tehnică, mai bine pregătită.

Noi însă dorim să învățăm și vom fi fericiți, că vom pleca 
cu unele cunoștințe din țara dumneavoastră.

IOSEF STETINA 
conducătorul echipei Dlnamo-Praga

------------------------  Cronica dramatică ------------------------

„LICEENII" de C. Treniov 
pe scena Teatrului National .1. L Caragiale"

Concursul republican al tinerilor ar
tiști, eveniment fericit, care a stimulat 
nenumărate cadre tinere pe tărîmul crea
ției scenice, a dat între alte rezultate 
unul dintre foarte bunele spectacole ale 
actualei stagiuni a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale": „Liceenii", piesă în 4 
acte, 9 tablouri de C. Treniov.

Autorul minunatei piese „Liubov Iaro- 
vaia" atacă în piesa „Liceenii" cu aceeași 
vigoare, cu adîncă cunoaștere a realității, 
emoționanta temă a pătrunderii spiritu
lui revoluționar în școli în ajunul revolu
ției din 1905. Viața colectivelor școlare, 
rolul pedagogilor în educația tineretului 
școlar, raporturile acestora cu elevii, sînt 
redate de dramaturg cu finețe de spirit, 
cu o mare bogăție de amănunte semnifi
cative, cu o fantezie care a făcut posibilă 
desfășurarea în fața spectatorului a unui 
întreg șir de caractere bine conturate, 
fiecare cu o fizionomie proprie.

Conflictul se angajează puternic între 
elevii și profesorii unui liceu de provin
cie în perioada creșterii avîntului revo
luționar care a dus la istoricele eveni
mente din 1905.

Grevele muncitorilor, organizarea lor 
tn vederea revoluției apropiate, s-au răs- 
frînt și în concepția și atitudinea elevilor. 
Ei se organizează în cercuri, duc activi
tate ilegală, citesc publicații progresiste 
și opun rezistență fățișă pedagogi
lor vremii, slujbași ai țarului, care își 
împletesc năzuințele proprii de avan
sare în slujbă pe indiferent ce căi, 
cu așa zisele metode pedagogice care fă
ceau din liceu o închisoare, o ocnă. Ela
nurile patriotice ale elevilor erau stimu
late la cursul de istorie cu ocazia apari
ției unui nou vlăstar țarist, lecțiile tre
buiau să înceapă în atmosfera teroristă a 
unei rugăciuni bolborosite mecanic și 
monoton, învățătura era de-a dreptul uci
gătoare prin lipsa ei de conținut și de le
gătură cu viața adevărată.

Cît de strălucit sînt descrise în piesă 
tablourile din școală, cît de adevărate 
sînt tipurile profesorilor Sardanapalenco, 
Adamov, Leagușev, Carașeva I Ele evocă 
cu putere acea atmosferă care i-a făcut 
pe Cehov și pe frații lui, cu mulți ani in 
urmă, să considere liceul ca pe cel mai 
înverșunat dușman al libertății.

„Mulți dintre colegii mei au părăsit li
ceul cu amărăciune în suflet", spunea 
fratele scriitorului „în ce mă privește a- 
tinsesem aproape vîrsta de 50 ani și mat 
visam încă, noaptea, examenele severe,

Elena Negreanu

admonestările înfricoșătoare din partea 
directorului și persecuțiile profesorilor. 
N-am cunoscut o zl de bucurie în tot 
timpul cît am urmat liceul".

După douăzeci de ani, profesorii sînt 
la fel sau chiar mal răi I Dar în viața ele
vilor, a Intervenit o mare schimbare. S-a 
dezvoltat independența lor față de absur
ditățile profesorilor. Ei ripostează hotă- 
rît in grup sau individual, față 
de inepțiile pedagogice ale înăcritului 
Adamov — care se simte legat de școală 
ca vîscul de planta vie —, față de zaha- 
risitele efuziuni sentimentale ale lui Sar
danapalenco, care în afară de slugarnica 
efuziune pentru familia țaristă, n-are nici 
pasiuni nici sentimente. Cît de just este 
plasată In stima elevilor pedagoga Cara
șeva, botezată „știuca", această femeie — 
chintesență a imoralității, inumanității și 
a parventismului fără scrupule. Genera
țiilor foarte tinere de elevi de la noi ase
menea tipuri le sînt necunoscute. Concep
ția societății noastre, relațiile actuale și 
exigența față de cadrele pedagogice puse 
în slujba educării elevilor, nu permit 
menținerea unor asemenea exemplare 
antipedagogice. Dar ele au existat, și 
mărturie stau numeroasele noastre zile 
amare din vechea școală, ca și tipurile 
descrise în literatură.

Piesa „Liceenii" are valoarea de a fl 
condus acțiunea urmărind viața unui per
sonaj central — eleva Olga Cernicikina. 
fata unul mic funcționar, văduv, care 
se descurcă greu de tot cu cei trei 
copii ai lui și care este invadat de 
spiritul de rob caracteristic micului 
salariat din acea epocă. El se înclină 
în fața tuturor mărimilor de frică să 
nu-și piardă slujba, se simte grav amenin
țat în existența sa, prin atitudinea de li
bertate morală, de cinste, de combativi
tate a Oliei, fiica sa cea mai mare. Aceasta 
sub influența colegului ei Pavel Voronin, 
fiu de muncitor, este atrasă în cercul ile
gal al elevilor și are de suferit persecuții 
grele. Atît de departe merge tatăl Oliei 
cu spaima pierderii existenței, îneît cade 
în genunchi înaintea fiicei lui, rugînd-o 
să se ducă la școală să se pocăiască, îm
potriva credinței ei, pentru o vină pe 
care nu o are.

T- Cum să mă pocăiesc? întreabă fata 
disperată, neînțelegind, In cinstea el, cum 

se poate cere iertare cînd n-ai greșit. Iar 
tatăl, nebănuind cum va reacționa carac
terul puternic al Oliei (mulți părinți pă
cătuiesc față de copiii lor neînțelegîndu-le 
și nesusținîndu-le — de frica urmărilor
— laturile lor noi, curajoase,) îl răs
punde :

— Cum vrei... numai »alvează-m! co
piii.... Și apoi, izolat, neajutorat, își ex
primă sentimentul de singurătate, de ne
siguranță în fața vieții, care era atît 
de neîndurătoare în vremea aceea cu oa
menii simpli, modești:

— Furtuna a doborît și pe bătrînul, 
putredul copac și pe tînărul mesteacăn. 
Fiindcă sîntem singuri, în bătaia vîntu- 
lui. Cum am putea să rezistăm ?

Dar ceea ce n-a priceput o viață în
treagă, bătrînul tată a înțeles într-o clipă
— atunci cînd Olea se sinucide în loc să 
se ducă la școală să ceară iertare: că 
fiica lui purta în sufletul ei un ideal ade
vărat, luminos: lupta pentru eliberarea 
definitivă din „închisoarea popoarelor", a 
oamenilor cinstiți și muncitori. Tatăl 
Olgăi a reușit să vadă însfîrșit pe adevă- 
rații vinovați de nenorocirea sa și a co
piilor săi. Bătrînul găsește în acest mo
ment forța de a lupta împotriva uliilor 
blestemați care erau să-i răpună copilul. 
El este sprijinit în această dureroasă în
cercare de profesorul Braghin, singura 
figură luminoasă dintre pedagogi, tipul 
intelectualului cinstit, care se alătură cu 
tot sufletul mișcării înnoitoare și care-1 
lămurește pe bătrîn Că dorința Iui de a 
răpune ulii blestemați va izbîndi dacă nu 
va mai rămine izolat.

Acesta este un tablou culminant al pie
sei, de un dramatism emoționant, în care 
relațiile dintre tată și fiică capătă în 
urma zguduitoarei întîmplări un caracter 
nou. Suferințele lor se unesc într-o dra
goste umană, firească, numai pentru că 
Olea a reușit cu intransigența caracteru
lui ei să-i arate tatălui pe adevărații vi
novați, ridicîndu-1 peste necazurile zil
nice materiale, la o nouă atitudine față 
de viață.

★
Ideile mari și frumoase ale piesei și-au 

găsit o exprimare artistică remarcabilă 
în spectacolul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale". Spectacolul a demonstrat în
țelegerea matură a textului de către cel 
doi tineri regizori Iulian Necșulescu și 
Virgil Sacerdoțeanu care au pus în va
loare aceste idei.

El au dat viață pe scenă cu inteligență 

atmosferei caracteristice din școala ța
ristă. Profesorii, care deși foarte asemă
nători au fiecare trăsături individuale, 
puternice și tacîlcite relații contra
dictorii, au fost cu umor redați atît în 
concepția regizorilor cît și in interpreta
rea actorilor. Merită subliniat aci în mod 
deosebit aportul actorilor virstnici în a- 
cest spectacol de tineret, căruia i-au dat 
un serios fundament datorită îndelunga
tei’ și prețioasei lor experiențe scenice. 
Creațiile actorilor Ion Mânu, Jenică Con- 
stantinescu, Mircea Constantinescu, Ser
bau Holban, sînt cu atît mai importante, 
cu cît ele au fost puse în slujba unui 
spectacol avînd menirea specială de a 
valorifica tinerele cadre. Modestia și se
riozitatea cu care acești actori și-au dus 
la bun sfîrșit munca creatoare, subliniază 
pe lingă meritele lor artistice, latura ce
tățenească, etică a activității lor.

Ion Mânu a realizat rolul profesorului 
Sardanapalenco cu un umor fin și de pe 
o justă poziție critică. El a reușit să su
gereze în așa măsură tipul mucegăit și 
lipsit de pasiune al vechiului pedagog, 
îneît îți dă impresia că în jurul lui zboară 
molii și că ele emană din însăși ființa 
lui. In rolul lui Adamov (Cain), Jenică 
Constantinescu, a adus toată uscăciunea 
intelectuală și de caracter a pedagogului 
înrăit, care vede în școală un sprijin pen
tru el și nu o instituție care are nevoie 
de aportul unui educator care să iubească 
tineretul. Cu un ton sec, cu gesturi ri
gide, cu o expresie înghețată a figurii, el 
poartă de-a lungul spectacolului spaima 
și dușmănia împotriva tinereții elevilor, 
împotriva năzuințelor lor luminoase spre 
o altă viață care reprezintă pentru el o 
amenințare a propriei sale existențe.

De asemenea, actori ca Virgil Popovici, 
Mihai Berechet, Ion Henter au avut în 
acest spectacol posibilitatea de a atinge 
noi etape de dezvoltare a meșteșugului 
lor. Virgil Popovici, în rolul profesorului 
comunist Braghin, demonstrează serioase 
desprinderi de formulele convenționale 
care caracterizau jocul său în trecut, a- 
bordînd cu sobrietate un nou stil de joc, 
mult mai interesant, mai viu și — desi
gur — mai realist. El a adus în scenă un 
personaj complex care în relațiile cu 
elevii este cald, apropiat, sever .cînd tre
buie, iar cu directorul reacționar al șco
lii — demn șl intransigent. Tatălui Olgăi, 
el îi este povățuitor și sprijin. Și toate 
aceste aspecte au fost realizate fără os
tentație.

In ce privește personajul Hreasciov — 
„dulăul" — dificultățile acestui rol n-au 
fost în totalitate depășite de actorul Ion 
Henter. Drama conștiinței „dulăului" că 
el a ajuns să fie considerat de proprii săi 
copii un cîine de pază al școlii reacțio
nare, n-a fost dezvăluită pe tot parcursul 
rolului, din care cauză personajul suferă 
de un oarecare schematism. Momentul 
cînd el se destăinuie liceenilor care au 
pus mina pe el, nu vine astfel să încunu

neze întreaga evoluție ■ personajului, d 
pare o „loviturii de teatru" inexplicabilă. 

Actorul Mircea Constantinescu în rolul 
foarte greu al tatălui Olgăi a adus o 
valoroasă contribuție spectacolului. Sce
nele dintre tată și fiică au fost realizate 
emoționant de actor, cu simplitate și căl
dură. Actorul a descifrat drama acestui 
mic-burghez cinstit, dar temător și șovă
ielnic și a făcut sensibilă participarea și 
răspunderea lui de tată față de soarta 
Olgăi, cu toate rigiditățile șl ideîle pre
concepute pe care le mai vădește. Trece
rile de la înverșunarea împotriva fiicei 
lui, la implorarea profesorilor, de la că
derea ta genunchi ta fața fetei și pină la 
revelația adevărului și schimbarea bruscă 
și definitivă a poziției sale față de viață, 
au fost izbutit valorificate de interpret, 
care a ținut mereu seama de esența per
sonajului

O mare parte din piesă este consacrată 
scenelor dintre elevi. Aici se angajează 
nu numai lupta de poziții între profesori 
și elevi ci și inevitabilele ciocniri dintre 
elevi

Olga Cernicikina, Pavel Voronin stat 
cele mai înaintate elemente din rfndurlle 
liceenilor. Ei atrag toată ura și răzbuna
rea profesorilor, dar totodată și un mare 
număr de elevi care prin ei se alătură 
luptei ilegale.

Este extrem de interesant realizată în 
spectacol ciocnirea celor două categorii 
de elevi: de o parte cel atașați luptei 
greviste a muncitorilor din uzine, de cea
laltă parte tocilarii, pîrîtoril, iscoadele 
cancelariei, elementele slabe, șovăielnice. 
Regia a subliniat cu multă fantezie aces
te deosebiri de atitudini ca de altfel șl 
diferențele de comportare chiar ta staul 
grupului de elevi organizați ta cercul 
Ilegal.

Atmosfera veridică, a clasei (actul I ta
bloul II), freamătul de pe culoarele li
ceului, clocotul revoluționar care se răs- 
pîndește vertiginos, au fost viu prinse pe 
scenă, dînd posibilitate unor elemente ti
nere ca Mircea Cojan, Matei Gheorghiu, 
Stamate Popescu, Igor Bardu, Didona Po
pescu, C. Giura, Hie Iliescu, Șerban Con
stantinescu să se remarce. Imaginea ex
presivă a liceului, starea de spirit trepi
dantă, neliniștită a elevilor, subtila sati
rizare a învățămîntului țarist searbăd și 
găunos, în special în tabloul din clasă și 
în actul final, au dat spectacolului o 
strălucire, scenică pentru care regia me
rită toată lauda.

Rolul Olgăi Cernicikina, unul din cele 
mai grele din piesă, a fost realizat de 
două actrițe tinere : Elena Sereda și Eva 
Pătrășcanu. Apariția Elenei Sereda în- 
tr-un rol de întindere și complex ca cel 
al Olgăi a dat o mare satisfacție publi
cului spectator care a sezisat. talentul ar
tistei chiar și’în puținele roluri episodice 
jucate in alte piese. Regia are-meritul de 
a fl valorificat calitățile acestei tinere 

artiste plină de temperament și de a o fi 
scos din inexplicabilul anonimat de pină 
acum.

Elena Sereda a trecut cu succes prin 1 
gama variată a vieții Oliei. Iat-o la în
ceput — o fetiță veselă, jucăușă, deschi
să ; apoi o tînără frămîntată de mari 
probleme de conștiință, de simțul de răs
pundere în fața legăturilor ei politice, ne
mulțumită de atitudinea slabă a tatălui ei 
rămîntad totuși caldă și iubitoare; iat-o 
mai departe, disperată în fața eventualității 
de a se înjosi in proprii ei ochi dacă ar 
cere scuze pe nedrept profesorilor, demnă 
ta fața acestora, chiar agresivă; iar în ' " 
final, minunat de curajoasă, sugerînd o 1 
viitoare eroină a luptei revoluționare. Ca- “ 
litățile principale ale actriței — drama- " ’' 
tismul puternic, simplitatea, căldura șl 
mai ales modestia se vădesc în întreaga ’ 
ei creație scenică. E de așteptat pe par- i1'" 
cursul spectacolelor ca Elena Sereda să în
lăture stringăcia și debitul pripit de la 
începutul piesei, să dozeze mai just des
fășurarea roiului, punînd ta valoare 
chipul Olgăi cu mal multă știință a gra- *. 
dării rolului.

Pe altă linie de interpretare, Eva Pă
trășcanu realizează interesant acest rol, cu 
mai multă experiență în privința mișcării •_ 
ta scenă, a debitului. Ea subliniază însă " 
mai ales latura romantică a personajului, 
tn dauna adînclmli și complexității. Rea
lizarea Evei Pătrășcanu este totuși valo
roasă, ținînd seama de tinerețea actriței, 
de creșterea ei de la un rol la altul.

Regizorii piesei — după cum am pu
tut vedea — și-au ciștigat o meritată au- c 
toritate artistică, atît prin rezolvarea pro
blemelor grele ale interpretării, ale mun
cii cu actorul, cît șl prin reușita dinami
zare a întregului spectacol, într-un cadru ~ 
scenografic ingenios, găsit împreună cu 
talentatul pictor decorator M. Tofan. Un 
panou încadrat de perdele, și cîteva mo
bile au creat un decor interesant al casei 
Olgăi Cernicikina; un panou și cîteva ele
mente au constituit podul casei. Cu ace
lași procedeu simplu au fost realizate te
rasa casei lui Jugov, bucătăria Voroni- 1 ' 
nei, clasa etc. Decorul și-a îndeplinit ast- " 
fel funcția sa dramatică și a economisit ■ 
mult din durata spectacolului, dînd posi
bilitatea unor schimbări rapide, care 
mențin ritmul viu ai piesei.

Spectacolul „Liceenii" a fost primit pa 
bună dreptate cu căldură de către publi
cul spectator, mai ales de către tineri. 
„Liceenii" vine să răspundă cu succes 
nevoii crescînde de piese pentru tineret 
pe scenele noastre, prilejuind totodată ' 
afirmarea ta viața noastră artistică a __
unor tineri artiști și regizori de talent 
care merită toată atenția și prețuirea.
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Cuvîntarea tovarășului 
dr. Petru Groza 

la aeroportul din Pekin
PEKIN 1 (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
La 30 octombrie, dr. Petru Groza, pre

ședintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Romine, a 
rostit la aeroportul din Pekin, înainte de 
plecarea spre țară, următoarea cuvîntare: 

Tovarăși și prieteni !
Invitația primită din partea președinte

lui Mao Țze-dun, marele conducător și 
strălucitul învățător al poporului chinez, 
a constituit o mare onoare pentru mine. 
Am venit în China cu dorința sinceră de 
a lua cunoștință de realizările multilate
rale ale poporului chinez în cei cinci ani 
care au trecut de la eliberarea sa.

După o ședere de cinci săptămîni, a so
sit timpul să părăsesc frumoasa și ospita
liera dv. țară.

în Republica Populară Chineză am vă
zut un popor harnic și inteligent, cu o 
veche tradiție națională. El s-a eliberat 
odată pentru totdeauna de sub jugul im
perialist și feudal și și-a dobîndit liber
tatea. Acum, el își construiește o viață 
nouă, fericită, cu un entuziasm fără sea
măn, sub conducerea Partidului Comunist 
Chinez.

Am fost profund impresionat de sărbă
torirea Zilei naționale a Chinei, la 1 Oc
tombrie, și de tot ce am văzut în cursul 
călătoriei mele prin țară.

Am văzut cu proprii mei ochi forța 
uriașă cu care luptă poporul chinez pen
tru pace, încrederea și dragostea pe care 
o nutresc pentru partid, guvern și con
ducătorul său — președintele Mao 
Țze-dun.

în același timp, am văzut unitatea 
strînsă a poporului chinez, mărețele lui 
realizări pentru cauza construcției socia
liste și hotărîrea sa fermă de a apăra 
aceste realizări. El se opune cu hotărire 
oricăror încercări ale imperialiștilor de a 
submina suveranitatea, independența și 
Integritatea teritorială a Republicii Popu
lare Chineze.

Poporul romîn este legat printr-o mare 
prietenie de nezdruncinat cu marele po
por chinez căruia îi revine un rol de o 
importanță deosebită în lupta pentru 
apărarea păcii în Asia și în întreaga lume.

La plecarea mea, pernsiteți-mi să-mi 
exprim profunda recunoștință pentru 
grija și ospitalitatea pe care mi-au ară
tat-o guvernul Republicii Populare Chi
neze șl președintele Mao Țze-dun.

Tot ceea ce am văzut și toți oamenii pe 
care i-am întîlnit în China, vor rămine 
pentru totdeauna în amintirea mea.

Trăiască poporul chinez și marele său 
conducător '■— președintele Mao Țze-dun 1

Trăiască prietenia de nezdruncinat din
tre popoarele romîn și chinez !

Trăiască Uniunea Sovietică — marea 
prietenă a popoarelor romîn și chinez !

Trăiască pacea în întreaga lume'.
★

PEKIN 1 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : Din Ulan Bator se anunță că 
la 30 octombrie dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Remine. în 
drum spre patrie, a sosit în capitala R. 
P. Mongole.

------ •-------

Victoria docherilor englezi
LONDRA 30 (Agerpres). — La 30 oe- 

tombrie, docherii greviști din Londra șî 
docherii din alte șapte mari porturi en
gleze — Liverpool, Manchester. H-’.l. 
Birkenhead, Southampton, Tilbury și 
Garston, care dec’araseră și ei grevă in 
semn de solidaritate cu tovarășii lor de 
muncă londonezi, au hotărît sâ înceteze 
greva care a durat timp de o lună și să 
reia lucrul la 1 noiembrie. Această hetă- 
rîre a fost luată-după ce a fost satisfă
cută principala revendicare a docherilor 
cu privire la anularea obligației de a 
presta ore suplimentare.

Conducătorii greviștilor au declarat că 
greva va fi reluată în cazul cind partici- 
panții la grevă vor fi supuși unor perse
cuții pentru refuzul de a presta ore supli
mentare.

Greva celor 8.000 muncitori de la șan
tierele navale din portul Londra, care a 
început cu aproape două luni în urmă în 
semn de protest împotriva concedierii a 
cinci muncitori, continuă.

Conducătorii Partidului Comunist din China 
despre expoziția sovietică de la Pekin

PEKIN >1 'Agerpres' — Chi* NwJ 
trenxmlto: Fină iczm Expecțla reaLză- 
rilor economice $i eulturtue ale Uai=2 
Sovietice, deeeh-sâ ta Pekss. •- faat «txi- 
tată de peste 1.300 OM perscaze.

La 15 octombrie. expcztpa a fost vie
tăți de conducător.; Part Cnrar—'st
Chinez — tovarăși: Mao Țae-&=. I_z 
Șao-U, Cin En-lai, Ci De. Cea lua, Lta 
Bo-țiui, Dun B:-u. Pin De-h-i- Pta Cea. 
Den Siao-pin.

După ce au vizitat exprntia. ecodacâ- 
toril Partidului Comtoj: fh'nea aa oc-.at 
următoarele in cartea da hnpveiS:

.Vizitarea Expoziției realizărilor econo
mice și culturale ale Unimtii Scr.r.<» 
ne-a produs o mare bucurie și sa~ rfae- 
ție. Expoziția înfățișează la mz*d gzăriar 
și convingător creșterea impetuoasă a in
dustriei și agriculturii srv.e'.re. xrinelul 
înalt al dezvoltării științei și t»-- so
vietice, înflorirea învățămlrriulu. culturi 
și artei în Uniunea Sov.etd, viata feri
cită a poporului sovietic. Exper: s eees- 
tituie de asemenea o dovadă a
activității nelimitate și ir.iLi'.irei crea
toare desfășurate de poporul sc-r-tlc 
munca sa. o dovadă a solidarității gf Mi
tă ții Partidului Comunist al Un. —So
vietice. Guvernului Sovietic și Uimi* To
poarelor Uniunii Sovietice, o dovedi • 
conducerii juste a Comitetului Centrai al

O importantă inițiativă a Adunăm Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 31 (Agsprta. —TASS taan*- 
mite: După cum enunți peanri S» -i i.» 
Phenian, cea de a 8-a sesăooe a Adnadrt 
Populare Suprem» a Bețr-ric_ Pro-an» 
Democrate Coreene, după ce • asc—Sat r 
a discutat raportul m r stmiu. Afacer . m 
Externe. Nam Ir. ea provire b am—-joea 
desfășurată de deiecatii £-■ ornamentali 
a Republicii Populare Dr ax.at; Ceceeae 
la conferința de la Geneva b vederea re
glementării partite a probleme, mreene. 
a hotărât:

rea pașa.oă a patos.
2. Guvernul rep-blmi. banat >ier ■ X 

pe politica sa rusii, va depune s. de arjra 
înainte mate eforturile și va eaoriasto să
dură o luptă perseverentă pentru rre'ag
rea cauze: mărețe a umf rin pașnice jc 
a indeoendenjei patriei, ceea ce consti
tuie dorința un an.mă a Întrecutei ptpcr
coreean.

X Să adreseze îs numele cefei d: e 8-a 
sesiuni • Prpcuare Supreme •
Republicii Populare Democrate Coreene 
un mesaj Adunăm Xaționate a Coreei de 

' sui partidelor poLtioe și "T~=r»V de 
' masă, fruntașilor pclitieî ai diferimlor pă

turi ele populației și întregului poper al 
Coreei de sud. In scopul rezol viril pașnice 
a problemei coreene de către coreeni în
șiși și a grăbirii unificări: pașnice Fi rea
lizării independenței țării noastre, ceea ce 

' constituie dorința unanimi a întregul—
j popor coreean.

In mesaj se arată !a continuare ei cea 
de e 2-a srsrune a Adunăm: Populve Su
preme a BepobUcu Populare Democrate 
Coreene, exp. unind vmnța întregul3. P»-

Scurte știri
• în ajunul zilei de 7 Noiembrie se va 

Inaugura la Sztâlinvâros unul din cele 
mai frumoase hoteluri din R. P. Ungară. 
El va avea trei etaje cu 90 camere ți șase 
apartamente de cîte două camere. O gră
dină de iarnă, un bar și o sală de lectură 
vor fi puse la dispoziția vizitatorilor.

o Greva celor 2.000 de actori și cintă- 
reți de la posturile de radio șl televi
ziune din Franța, începută la 28 octom
brie, continuă. Greva a fost declarată 
pentru a impune Societății franceze de 
radio și televiziune (R.T.F.) luarea de 
măsuri care să ducă la îmbunătățirea 
situației grele in care se găsesc actorii și 
cîntărețli.

• Din inițiativa comitetului național al 
păcii, la 31 octombrie a fost organizată în 
întreaga Franță „Ziua națională de luptă 
împotriva înarmării Germaniei occidentale 
și pentru pace".

• După cum reiese dlntr-o știre apă
rută în ziarul „Suddeutsche Zeitung" care 
apare la Miinchen, într-un viitor apro
piat industria construcțiilor din Germania 
occidentală va căpăta din partea guver
nului Adenauer comenzi pentru construi
rea a 400 de noi cazărmi în valoare to
tală de 6 miliarde ^mărci și pentru con
struirea de aerodromuri militare, baze 
navale și căi de acces la ele, în valoare 
de 3 miliarde mărci.

• Conform relatărilor presei, patru 
sergenți americani în stare de ebrietate, 
care aparțin cartierului general al forțe
lor armate din zona de sud-est a Europei 
ale Uniunii nord-atlantice care se gă
sește la Ismir, la 9 octombrie — sărbă
toarea națională a Turciei (ziua procla
mării Republicii Turce), — au smuls un 
drapel turc pe care l-au rupt și l-au a- 
runcat la pămînt. Comportarea militari
lor americani a provocat indignare în 
rîndurile populației din Ismir. Sergenții 
americani au fost duși de locuitorii ora
șului la circumscripția de poliție.

o Agențiile de presă anunță că primul 
ministru al Indiei, Nehru, care in mo
mentul de față se găsește în drum spre 
patrie dună vizita sa în R. P. Chineză, a 
sosit la Pnom Penh, capitala Cambodgiei. 
venind de la Saigon

„Scînteia tineretului'1
Pag. 4-a 2 noiembrie 1954
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Funeraliile lui A. N. KuzmlnApelul secretariatului F.M.T.D. -------
cu prilejul zilei de 10 Noiembrie

TINERI ȘI TINERE DIN TNTREA GA LUME !
Zba de 10 NaăebMe ebd ae MpUaeae aaaă ani de la înființarea Federației 

a Tberetulcl Deaocrat va ti marcată, ca și In alț! ani, ca Ziua interna- 
posalâ a tîBcretalaL

|a acest an. Zlaa bteraațloaală a tineretului «e sărbătorește sub semnul 
■bOor rtcorfi rezumase de popoare : a fost restabilită pacea in Indochina, a 
ămt ronăMă ^eamenritaăea deaesmtvd ewepeaaă**. Voința die pace șl spiritul tra- 
l*.-.elm »- tra'u laciodată. Datorită lupte: partizanilor păcii, în fața popoa. 
relx se desck'd no. speracțe șl perspectBe ale onor virtorii șl mal mari.

Dar terșefe răiMrial o-aa captata*. Utad atitudine împotriva acestor forțe 
£ -u—— ier Federația Mondială a Tineretului Democrat vă cheamă
b acetad rt k Mtarte b îapta pentru drepturile voastre, pentru prietenie șl pace.

Încercărilor de a reissta mfllartaMl gemea In Europa, blocurilor șl pac- 
tetar ndEbee b Asta șl in Întreaga lame, laeereărOor de a atenta la drepturile 
topoarelor _ «păaețl-le unitatea soastră de necliz'.it In lupta pentru rezolvarea
re' tal: ras:.:. ■ tz-:—.ru îf.’erzicerea armelor de 
rrlr rata iu b mană. psMio ladependeața naționala șl pace In întreaga lume.

]■ n^oefe aeetar Ideabrl tamdaooșe. ta numele dreptului vostru la o viață 
fcrtcMu WMinado-v* sab steagul F.M.T.D. pentru cel de al 5-lea Festival 

• al fteerer«l«l șl Stadeo^lar care va avea loc la Varșovia în anul 1955, 
anta trt — ta aztae. pe ogoare, ta școli, la orașe șt sate, In adunările voastre, 
l» c^nl MalfrPirTlirt voastre culturale și sportive afirmați din nou prin toate 
mUtanceie saBdmtaăea voastră frățească cu frații voștri din toate țările I

la nomele a 85 taltaane de tineri șl tinere, F.M.T.D. trimite Întregului 
tatrrt aMatal ada cald șl II urează no! succese.

THbmeâ KUdmtatea I il i ri a tineretului $1 Ziua Internaționala a
tlaerrtaîx11

Trăiască Federația Mondială a Tineretului Democrat!
Trăiască pacea! ____
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MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 31 octombrie au avut loc ■ 
la Moscova funeraliile lui A, N. Kuzmin, ■ 
ministrul Siderurgiei al U.R.S.S., — unul J 
din remarcabilii organizatori al industriei "8 
metalurgice din Uniunea Sovietică. ’

Accesul oamenilor muncii în sala Co
loanelor din Casa Sindicatelor a Început 
la ora 10. Aici, în mijlocul coroanelor de 
flori, a fost așezată urna cu cenușa de
functului.

Timp de patru ore nu a Încetat șuvoiul 
de oameni, care au venit să aducă ultimul 
salut lui A. N. Kuzmin. La ora 14,30 urna 
a fost coborîtă de pe postament de mem
brii Comisiei guvernamentale pentru or
ganizarea funeraliilor și scoasă din sală. 
Profund îndurerați, rudele și prietenii 
defunctului, membri ai C.C. al P.C.U.S. șl 
al Guvernului Sovietic, activiști de partid 
și sovietici s-au îndreptat spre Piața Ro
șie, unde erau aliniate unitățile militare 
cu steagurile în bernă.

Urna cu cenușa Iul A. N. 
așezată In fața Mausoleului 
Stalin.

M, G. Pervuhin a deschis 
doliu, consacrat memoriei 
Kuzmin.

Tovarășii K. E. Voroșilov, L. M. Kaga- 
novlci, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Sa
burov, N. S. Hrușclov, N. M. Șvernlk, 
M. A. Suslov, N. N. Șatalin șl membrii 
Comisiei guvernamentale pentru organi
zarea funeraliilor au ridicat urna. Corte
giul funebru s-a îndreptat spre zidul 
Kremlinului. Urna cu cenușa Iul A. N. 
Kuzmin a fost așezată într-o nișă care a 
fost acoperită cu o placă de marmoră.

Au răsunat trei salve de artilerie. A 
fost Intonat Imnul de Stat al Uniunii So
vietice. Prin fața Mausoleului au defilat 
unități ale Armatei Sovietice.

---- •-----

Kuzmin este 
Iul Lenln șl

mitingul de ■
Iul A. N. W

Declarația lui Joliot-Curie în legătura cu acordurile 
de la Londra și Paris

PARIS I (Agerpres). — TASS trans- 
măta: Frader e Jel.m-Czrie. presed.rriela 
QawiT Tir U ai Păcii, a fâcm o
declarație ta jegărizră cu acordurile de la 
Lcodra șt Pans, cu privire la Înarmarea

Uriașa primejdie pe care o reprezintă 
pe=tm mentoerea pârii acordurile de Ia 
Dmdra si Paris, face imperios necesară o 
pmeemcă mișcare a opuriei publice mon
tase. Cetățenii țămtr direct interesate 
treb-e să aeriene» imediat. deoarece 
r.vemele care aa încheiat aceste acor- 
dm-. încearcă să obțină ratificarea lor dt 
maz grabr -d.

Frdderic Jrimt-Curie subliniază că ra- 
•—Urarea amrdurnior de la Izmdra șl Pa
ris de către parizmeate ar însemna apro
barea pcUriril de .pace armată", de

creare de blocuri vrăjmașe, adică a poll- 
rici: care nu poate decît să agraveze în- 
cordarea internațională și să mărească

; niu:rl::i unui nou război.
Ir. Încheiere, Frederic Joliot-Curie de- 

L-. țrezent există toate condițiile 
pentru:

— reglementarea problemei unificării 
Germaniei pe cale pașnică și democrată;

— organizarea unui sistem de securi
tate colectivă, la care să participe toate 
țările E-uropei fără nici o excepție, indi- 
ferent de regimul lor economic și social;

— dezarmarea generală;
— eliberarea omenirii de groaznica pri- 

m-:. f e legată de folosirea armelor de ex
terminare în masă și îmbunătățirea con
siderării) a condițiilor de viață ale po
porului. datorită folosirii energiei atomice 
in scopuri pașnice.

Două ceasuri, o singură mină

Desen de L. DARIAN

Revista presei de tineret
SZABÂD ÎFJUSÂG

Brigada celor corajoșl

Sub acest titlu, ziarul UMJetsdx unr»r 
^zabad If;usag~ pabuză un .epueta. în 
care vorbește despre ernfsvwi' une. bri
găzi de tineri m-j-x-tori.

Lucrurile e-au petrectri Ia fabrica de 
plăci metal.ee din Barsadnodsad. Pe ne
așteptate. muie de transport oe la canalul 
de nisip al cuptcrul— pentru 'wălr-e-a 
plăcilor metal:re au sânt de pe «-pceturu 
Asta însemna ca product - să 9e tțmtă. 
cuptorul să se răcească st sâ se la—ere 
la repunerea re suporturi a rtriîor ds 
transport. Dar membrii brițăzu de trejet 
de la lăcătușerie și-au luat angajamesml 
să repună în funcție roțile de trznsptrt 
fără ca produc'ia să înceteze măcar un 
moment Si iată cum descrie -Szabad 
Ifjusag" acțiunea eroică a tnerilcr :

„Prunul a coborât in canal Istvan P»- 
lacsek șeful brigărit Au urmat sper. Iozsef 
Schmidt Sander Szallal și Endre Szabo. 
Toți patru purtau haine de azbest De
asupra lor era cuptorul încins la o tem
peratură de 1000 grade. în canal teove- 
ratura era de "0 grade. Tinerii lucrau 
stînd în genunchi, cu miinUe ridicate de
asupra capetelor, pentru a dementa rcțre 
de 120 kg. Ochii îi usturau e.nr.p—t di> 
cauza căldurii infernale. La lurrina lăm
pii de carbid ei au potrivit la loc seper- 
turile, după care au montat cu prerirte 
roțile. N-au trecut nici două ore șă ;u- 
mătate cind primele cinci roți au și fast 
reparate. Urma acum partea mai grea a 
muncii. Trebuiau să pătrundă mai ad'ue 
în canal, exact sub vatra cuptorului- Gri
lajul pentru protecția ochilor deși acope
rit de gluga de azbest se încinsese și a 
frigea la obraji. Aici temperatura era 
deja de 90 grade PerechJe de rito doi ti
neri se schimbau la cile trei minute de
oarece mai mult nu suporta n.c; uaol din 
ei. Sudorile curgeau șiroaie de pe frun
țile tinerilor. Pe măsură ce Înaintau !n 
canal, temperatura creștea si gazele de
veneau tot mai insuportabile Lampa de 
carbid din mina tovarășului Sza"a: se a- 
coperi de flăcări, apoi se stinse repede 
Apa din lampă începu să clocotească Ia 
temperatura mare El s-a îndreptat spre 
ieșire, pe dibuite și a căzut in nesmțire 
pentru aproape o oră. Tcvarâsi: lu: erau 
neliniștiți- Dar după vre-o oră SzaHai 
deschise ochii:

— Nu vă supărați. dar am obosit peste 
măsură. Acum mă simt mai bine. în 
schimbul următor cobor neapărat Tre
buie sâ ne ducem la capăt angajamentuL

Asta a fost sîmbăta seara. Tinerii au 
lucrat toată noaptea de simbâtă spre du
minică.

de apă. căci pri
rad amic.
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Recordul Vasiikâi Atanasova

Zlaml tmeretului bulgar „Narodna 
MLadei" pubbcă numeroase știri, articole 
și reportaje deepro munca avântată a ti- 
aeretulu; in campania agricolă de toam
nă. Aflăm astfei eâ :n R. P. Bulgaria s-a 
desfășerat o ir.treeere intre ceie mai bune 
:mere culegătoare d» bumbac. Iată ce 
relatează ziarul Jtazodaa Mladej“ des
pre desfășurarea acestei întreceri:

.Lste o dimineață răcoroasă de octom
brie. La ora 8 fix o împușcătură de pis
tol tulbură liniștea. E începutul între
cerii. Cele 58 tinere culegătoare de bum
bac care participă la întrecerea pe țară 
se apleacă asupra rândurilor albe de 
bumbac. Pionierii d;n detașamentul „Li
liana Dimitrova" din Resen, raionul Tîr- 
nova aduc culegătoarelor sacii goi. Prin
tre tinerele culegătoare se află Kera 
Gheorghieva de la Gospodăria agricolă 
cooperatistă de muncă din satul Uzund- 
jovo, raionul Haskovo. Ea este inițiatoa

re» aplicării metodei renumitei culegă
toare sovietice, Basti Naghirova. în apro
piere de Kera culege prietena ei Penka 
Grisreva, fruntașă pe țară in anul trecut 
E>rAa a cules anul trecut în opt ore 112 
kg bumbac, iar anul acesta la întrecerea 
pe regiune a reușit să culeagă in opt ore 
122 kg. bumbac din varietatea „S-460". 
Ma; departe, culege tinăra Farie Hasa- 
ncva din salul Sllvopole, raionul Ruse.

Trate se grăbesc. Cea mai Indeminatecă 
dintre ele este Vasilka Atanasova din sa
tul Cemodib. rs.-mul Svilengrad. mem
bră în ccmctetul raional al U.T.P.D. 
(Uniunea Tineretului Popular al lui Di- 
m-trrv — n. Se t).

— Parcă n-ar E om, ci combină I spuse 
cineva.

Toate mișcările Vasilkăl sînt ritmice, 
liniștite Ea își umple pumnii de bumbac, 
atît ct poate să cuprindă. Nu pierde nici 
o clipă. Fiecare mișcare este calculată In
cit ea muncește cu un minim de efort.

După o oră de odihnă la amiază, Între
cerea se încheie Responsabilii se pregă
tesc să - umbuiască sacii.

O nouă împușcătură de pistol anunță 
Încetarea întrecerii. începe să cînte mu
zica. Toată lumea este nerăbdătoare să 
a£e cine a cîștigat, cine a cules cel mai mult 
bumbac. Rezultatul e comunicat curînd: 
Vasilka Atanasova din Cernodib a umplut 
opt saci. In opt ore ea a cules 155 kg. 
bumbac. Vasilka este fericită. Ea a bătut 
toate recordurile din Bulgaria la culesul 
bumbacului din varietatea „915“ care se 
culege cu mult mai greu decît varietatea 
^-460". Ea a întrecut pe toți și a căpă
tat pe merit titlul de „fruntașă pe țară". 
A doua s-a clasat Marinka Toneva din 
satul Cerkovo, raionul Polianovgrad, care 
a cules 148,7 kg Aproape toate partici
pantele la întrecere au cules între 100— 
140 kg bumbac. Primele opt au fost pre
miate".

wfadfl fontii
Povestea unui om adevărat

Unul din cei mai cunoscuți tractoriști 
din Republica Cehoslovacă este tînărul 
Allois Scheiner care are ambele picioare 
retezate și umblă in proteze. Un reporter 
al ziarului tineretului din Cehoslovacia 
„Mlada fronta" l-a vizitat deunăzi pe 
Scheiner și a împărtășit cititorilor ziaru
lui povestea vieții acestui Meresiev ceho
slovac. Iată povestea simplă și minunată 
a lui Aîlois Scheiner publicată de curînd 
în „Mlada fronta".

„în fragedă tinerețe Allois a suferit un 
accident oribil. A trebuit să-i fie retezate

ambele picioare. în primele luni după ce 
începuse sâ umble în proteze era chinuit 
de ginduri negre. I se părea că viața va 
fi pentru el un chin insuportabil... într-o 
zi. fratele său, tractoristul Frantișek 
Scheiner a venit acasă cu tractorul pe 
care-1 conducea. Allois a privit cu mare 
curiozitate și atenție tractorul și în min
tea lui a încolțit un vis mare : să devină 
tractorist, să fie un om folositor patriei 
și poporului. De undeva a făcut rost de-o 
broșură despre motoare și a început să 
învețe. Odată, reuși să-și înduplece fra
tele să-i permită să conducă puțin trac
torul. Prima încercare n-a reușit. Prote
zele nu-i permiteau să manevreze bine, 
în acele momente Allois se întreba : se va 
Îndeplini dorința ori va rămîne un vis 
neînfăptuit ? ._I-a căzut apoi în mină 
cartea lui Boris Polevol „Povestea unul 
om adevărat". Cu cît se adîncea în lectura 
cărții cu atît devenea mai sigur că-și va 
îndeplini visul. Nici o carte nu ia fost mal 
aproape de suflet. Nici o carte nu i-a in- 
sufiat atita speranță și încredere în vii
tor ca romanul lui Polevoi. A continuat să 
învețe cu perseverență : despre motoare, 
despre tractoare, și într-o zi s-a dus la 
doctor să-și facă vizita medicală pentru a 
da examen de tractorist. Doctorul, n-a 
vrut să-i dea aprobarea :

— Prea fără chibzuință ți-ai ales dru
mul spre tractor !

Allois nu s-a dat însă bătut. S-a dus 
de la un doctor la altul pînă ce a găsit 
unul dispus să-i aprobe cererea. Nici azi 
nu poate uita Allois. figura plină de mi
rare și uimire, a președintelui comisiei de 
examinare atunci cînd, înmînîndu-i car
netul de conducere a aflat că băiatul 
avea proteze în loc de picioare. Ziua pri
mirii carnetului de conducere a fost o zi 
nespus de fericită în viața lui Allois. Dar, 
de-abia de-aici au început încercările și 
greutățile mari. A stat zile întregi la vo
lanul tractorului căutînd să găsească cele 
mai bune posibilități de a conduce tracto
rul folosindu-se de proteze, suplinind 
lipsa picioarelor. A izbutit în strădania 
lui fermă. A devenit nu un tractorist oa
recare, ci unul din cei mai buni tracto
riști ai Republicii. A obținut depășiri de 
plan de 360 la sută. A fost decorat cu me
dalia Pentru merite în construcție" și 
cu „Ordinul Muncii". Acum, Allois are o 
mare dorință : vrea să devină primul 
tractorist al Republicii, să bată toate re
cordurile de pînă acum ale tractoriștilor 
cehoslovaci. Și mai are o dorință : „în 
timpul muncilor agricole — spune el — 
cîștig lunar pînă la 3000 de coroane. Am 
auzit că în curînd se vor pune în vînzare 
auto-turisme populare. Și am socotit că 
după anul nou îmi voi putea cumoăra și 
eu un auto-turism"... Terminăm aici po
vestea lui Allois Scheiner. Este povestea 
vieții unui om ce trăiește într-o țară unde 
munca este o cinste și unde nu se în- 
tîmplă ca viața omului cu o invaliditate 
oarecare să se termine la ușa bisericii sau 
pe marginea drumului. Este povestea omu
lui dintr-o țară de democrație populară 
care dă oamenilor o nouă viață .

Schimbări în componența 
guvernului maghiar

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — M. T. I. 
transmite:

Prezidiul Republicii Populare Ungare, 
în urma propunerii Prezidiului Frontului 
Popular Patriotic, a eliberat pe Andrâs * 
Hegedus, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, din funcția de ministru al 
Agriculturii, iar pe Istvan Hidas din func. 
ția de ministru al Industriei Chimice șl 
Energetice, numindu-1 vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Prezidiul Repu
blicii Populare Ungare a numit pe Bela 
Szalay, ministru al Industriei Ușoare, eli- 
berîndu-1 din funcția de președinte al Di
recției de Stat a Planificării. Prezidiul a 
numit pe Arpad Kiss ministru al Indu
striei Chimice și Energetice, eliberindu-1 
din funcția de ministru al Industriei 
Ușoare. Ferenc Erdei, a fost eliberat din 
funcția de ministru al Justiției și a fost 
numit ministru al Agriculturii, iar Erik 
Molnâr a fost numit ministru al Justiției 
fiind eliberat din funcția de președinte al 
Tribunalului Suprem. Georgy Pogacsas a 
fost numit ministru al Gospodăriilor de 
Stat, Andor Bekei — președinte al Di
recției de Stat a Planificării, iar Jozsef 
Domokos — președinte al Tribunalului 
Suprem al Republicii Populare Ungare.

Prezidiul R. P. Ungare a dat un decret 
prin care se înființează Ministerul Gos
podăriilor de Stat și Direcția generală a 
gospodăriei forestiere a Ungariei.

-------•--------

Succesele Armatei Populare 
Chineze de Eliberare 

împotriva ciankaișiștilor
FRONTUL FUȚZIAN 31 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: între 26 septem
brie și 22 octombrie, unitățile de artilerie 
pentru apărarea litoralului ale Armatei 
Populare Chineze de Eliberare de pe 
frontul Fuțzian au bombardat în 23 rin- 
durl pozițiile unităților ciankaișiste si
tuate pe insulele Quemoy, Micul Quemoy, 
Dadan șl Erhtan.

Pe Insulele Quemoy și Micul Quemoy, 
numărul răniților șl morților a_ fost atît 
de mare in rîndurile forțelor trădătoare 
ciankaișiste îneît aceste trupe nu au mai 
îndrăznit să riposteze.

—e—

Congresul brifanic 
pentru apărarea securității 

internaționale
LONDRA 1 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 31 octombrie s-a deschis la j 
Londra Congresul britanic pentru apăra- 
rea securității internaționale. La lucrările 
Congresului participă reprezentanți al 
diferitelor organizații politice, obștești, 
culturale și religioase.

Deschizind Congresul, Gordon Shaffer 
care îl prezidează, l-a caracter* a „ret 
mai larg și mai reprezenta''/ J -'e—gree 
al partizanilor păcii din Jt-rt.-.a mișcării 
pentru apărarea păcii din A-.g: a.

SPECTACOLE
Marți 2 noiembrie 1954

TEATRE: Teatrul de Operi B«M al ■ F Jt : 
Rigoleilo; Teatrul de Stat de OpereU.
să clnt : National „|. L. Car ar La k* :
Schimbul de onoare: Național .1. L Casa^iale** 
(Comedia); Matei M; .o Gt'-’.r ; 7. *te Mu
nicipal: Pădurea: Sîudiorl Actom*w de Rhn ..C. 
Nottara": Mincinosul: Armatei (B ir G-ral Ma- 
gheru): Avarul: Armatei !î Se^’embrte) :
Viaicu Vodă: Muncitoresc C F R {Giuteșlir Vino- 
vali fără vină: Ansamblul de Estrada ai R.P.R.s 
Fără mănuși (în sa’a oîn Ca’.ea Victoriei). I

CINEMATOGRAFE- Fatrta. I. C Pimu: Desco
perire misterioasă Republica. București, înfrățirea 
între popoare. Volga. Libertății- Răsare soarele (Ne
poții gornistului — a II a) : Maxim Gorki, Lu
mina. Vasile Roaită; Cu Marincea . e ceva. Printre 
marinarii noștri. Oameni de oe valea Bistriței. Flue- 
rașul fermecat: Elena Pavel: Tinerețe* lui Maxim; 
Timpuri Noi: Colhozul V. I. Lenin. Piscul priete
niei. Aventuri’» unu: pinguin: Alex. Popov, M. Emi- 
nescu: Inimi tiriră: 8 Martie: Spre cei: Gh. Doja, 
1 Mai; Școala curajului; Cultural: Colț alb; Con
stantin David: Cind trandafirul înflorește; Unirea: 
Republica Populară Romînă și filmul de desen ani
mat „Marinică**; Tineretului; Mitrea Cocor; Alex. 
Sahla: Destinul Marinei Vlasenko: Flacăra: In sat 
la noi; T. Vladimirescu; Ruslan șl Ludmila;
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