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O nouă contribuție concretă a R. P. R. 
la cauza menținerii păcii

Poporul nostru a primit cu 
deplină satisfacție Comunicatul 
dat publicității ieri, de către 

Consiliul de Miniștri al R.P.R.
„Ca o urmare a rezultatelor Confe

rinței de la Geneva care au contribuit 
la o anumită slăbire a încordării în 
relațiile internaționale — se arată în 
Comunicat — Consiliul de Miniștri al 
R.P.R., dorind să-și aducă aportul 
Ia continua slăbire a încordării în re
lațiile între state, a hotărît reducerea 
pînă |a 1 decembrie 1955 a efectivu
lui Forțelor Armate ale R. P. R. cu 
40.000 de oameni.

Fondurile devenite disponibile vor 
fi utilizate pentru construcții de lo
cuințe și alte nevoi social-culturale”.

Hotărîrea -adoptată de guvernul 
P.P.R. se află în concordantă depli
nă cu politica externă de pace a tăvii 
noastre. Ea constituie o expresie con
cretă a dorinței statului nostru de a-și 
aduce neîncetat, prin fapte concrete, 
rportul la obținerea de noi succese în 
îmbunătățirea situației internaționale. 
Această botărîre se adaugă la șirul 
clă initiative întreprinse de țările la
gărului democrat în frunte cu Uniu
nea Sovietică, în interesul slăbirii în
cordării internaționale, pentru crearea 
unui climat de încredere în relațiile 
dintre state.

Poporul romîn acordă o deosebită 
atenție rezolvării unor probleme in
ternaționale fundamentale, care pînă 
în prezent n-au putut fi soluționate — 
problema securității colective în Ewo- 
I a, problema germană, problema de
zarmării și a interzicerii armei ato
mice. De asemenea, tara noastră este 
interesată în reglementarea proble
melor păcii în Asia.

Hotărîrea guvernului R.P.R. de a 
reduce pînă la 1 decembrie 1955 efec
tivul Forțelor Armate ale R.P.R. cu 
40.000 de oameni este o nouă 
dovadă a politicii consecvente de pace 
a statului romîn, pe calea înlăturării 
primejdiei războiului pentru elibera
rea de resurse materiale care pot fi 
folosite în dezvoliarea economică. 
Această hotărîre arată că fiecare tară, 
mare sau mică, este în măsură să-și 
dea contribuția la atingerea acestui 
scop,

Principiile fundamentale ale poli
ticii externe a statului nostru demo
crat-popular pornesc de Ia afirmarea 
posibilității și necesității coexis
tenței pașnice între tari cu orînduiri 
diferite și coincid cu cele 5 princ'pii 
care stau la baza relațiilor din
tre China si India precum și dintre 
alte state. Potrivit acestor principii, 
noporul romîn este ferm în hotărîrea 
sa de a nu se amesteca în treburile 
interne ale niciunui stat, de a nu per
mite, în același timp, nici un amestec 
în treburile noastre interne. Guvernul 
romîn consideră drept o premiză im
portantă a unei păci trainice, lichida
rea bazelor militare de pe .teritorii 
străine, dintre care unele se află în 
■apropierea țării noastre,

Republica Populară Romînă contri
buie activ la dezvoltarea legăturilor 
economice și culturale cu alte țări. 
R.P.R. și-a dezvoltat an de an legătu
rile cu alte state. In 1950 Romînia 
întreținea legături comerciale cu 29 
de state, iar în 1955, cu 55 de țări, 
volumul schimburilor sporind cu 88,8 
la sută. Pe lîngă creșterea comerțului 
nostru cu U.R.S.S. și țările de demo
crație populară. R.P.R. și-a dezvoltat

schimburile comerciale cu alte țări, 
de peste 2'/2 ori.

Toate acestea dovedesc că guvernul 
R.P.R. desfășoară în permanență o 
activitate concretizată prin măsuri 
efective, reale în slujba păcii, pentru 
continua slăbire a încordării interna
ționale. Țara noastră în care poporul 
muncitor construiește o viață liberă, 
fericită, are nevoie de pace, luptă pen
tru menținerea și consolidarea păcii.

Țările lagărului democratic. în 
frunte cu Uniunea Sovietică, au mi
litat din totdeauna pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a tuturor problemelor 
internaționale, pentru realizarea în
crederii între state pe baza faptelor, 
a dovezilor concrete. Pe această linie 
se. află importantele propuneri sovie
tice în problema reducerii armamen
telor, prezentate încă la 10 mai a.c. 
în fața subcomitetului comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. Propunerile sovie
tice, venind în întîmpinarea propune
rilor occidentale în problema dezar
mării, cuprind cifre concrete cu pri
vire la plafonul la care urmează să 
fie stabilit nivelul forțelor armate ale 
marilor puteri. La Geneva, opinia pu
blică.a apreciat eforturile Uniunii So
vietice de a muta rezolvarea proble
melor dezarmării pe terenul măsuri
lor concrete. Acționînd potrivit poli
ticii sale consecvente de pace, Uniu
nea Sovietică a hotărît să-și reducă 
forțele armate cu numărul trupelor 
retrase de pe teritoriul Austriei, pre
cum și cu încă 640.000 de oameni. 
Trebuie ținut seama de asemenea că 
după terminarea războiului, guvernul 
sovietic a efectuat o demobilizare ra
dicală și amplă a trupelor sale, lă- 
sînd la vatră 33 de contingente, re- 
ducînd încă din 1951 efectivul tutu
ror genurilor de arme la nivelul anu
lui 1939. $i Republica Cehoslovacă a 
luat zilele trecute hotărîrea de a-și re
duce forțele armate cu 34.000 de oa
meni pină la 28 decembrie a.c.

Anumiți gazetari' și politicieni oc
cidentali, luîndu-și propriile dorințe 
drept realități, încearcă să vînture 
ideea ,cum că rezultatele conferinței' 
de la Geneva s-ar rezuma la un 
schimb oficial de amabilități, și că în 
realitate nu s-ar fi rezolvat nimic. 
Hotărîrile guvernului sovietic și ale 
unor țări de democrație populară de 
a reduce efectivele forțelor lor ar
mate dovedesc că aceste țări sînt ho- 
tărîte să facă tot ce depinde de ele 
pentru îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale, pentru stabilirea încre
derii între state pe bază- de fapte 
reale

In aceste zile, popoarele lumii ur
măresc cu interes lucrările subcomi
tetului comisiei O.N.U. pentru dezar
mare de la New York. Ele așteaptă 
obținerea unor rezultate pozitive pe 
calea reducerii armamentelor și a in
terzicerii armelor de exterminare în 
masă. Opinia publică mondială con
sideră că acum e rîndul puterilor oc
cidentale să dovedească prin fapte 
concrete dorința de a pune capăt 
cursei înarmărilor.

Poporul nostru, a cărui dorință de 
pace este exprimată prin politica ex
ternă de pace a guvernului romîn, 
privește cu simpatie orice acțiune 
concretă al cărpi scop este întărirea 
păcii, înlăturarea primejdiei unui 
nou război.

Rezultatele 
primelor zile

CRAIOVA (de la corespondentul no
stru). — 63 de întreprinderi din regiunea 
Craiova s-.au angajat să realizeze, pină la 
data de 23 August, acumulări socialiste în 
valoare de 17.268.281 lei.

Datorită muncii desfășurate, colectivele 
acestor întreprinderi au realizat suma 
de 19.500.000 lei.

Numai constructorii de mașini și apa
rate electrice ai fabricii „Elec roputere ' 
au dat aproape 3.242.000 lei acumu'ări 
socialiste peste plan. O contribuție însem
nată la realizarea acestui succes au adu
s-o tinerii, cane au gospodărit cu grijă 
materialele și au folosit la maximum ca
pacitatea de lucru a mașinilor.

în zilele ce au urmat marii sărbători 
naționale a poporului nostru, întrecerea 
s-a desfășurat cu aceeași intensitate, în 
cadrul fabricii „Electroputere't în prima 
zi, de pildă, brigada condusă de utemls- 
tul Dumitru Dănăricu, din secția mașini 
rotative, și-a depășit planul de lucru cu 
120 la sută, situîndu-se în fruntea între
cerii. Și brigăzile conduse.de Florea Di- 
nuț, Ștefan Iosu, Paul Dinu au obținut 
succese de seamă. Ele eu depășit planul 
cu 40—50 la sută.

Când brigada a IX-a de la S.M.T. Coba- 
din, condusă de Marin Cerviș, s-a instalat 
pe lanurile gospodăriei colective din Vi:- 
șoara, grinele nu erau încă date în pî.rgă. 
Tractoriștii erau totuși gata pentru recol
tat. Așteptau numai semnalul pentru a 
intra în marea aurie a grânelor...

Vestea mult așteptată — „începem sece
rișul“ — a umplut de bucurie inimile ti
nerilor tractoriști. Motoarele au început 
■de îndată să duduie ritmic. Grâul mare 
și des ca peria îngreuna mersul .secerăte
rilor. în urma lor însă, snopi grei de rcd. 
cădeau unii lingă alții. Colectiviștii din 
satul Viișoara, raionul Negru Vodă, au o 
recoltă cum nici nu se așteptau. Produc
ția medie, pe unele parcele, a sărit cu 
mult peste 2000 kg. la hectar.

Munca a fost bine organizată ân brigadă. 
Unii tractoriști mai lucrau încă la sece
riș oînd alții au trecut să dezmiriștească 
printre clăi. In câteva zile au dezmiriștit 
peste 200 de hectare. Au trecut apoi la 
executatul arăturilor de vară, la 20-22 cm. 
adâncime.

nici un motdr n-a „căzut“ vreodată pe 
ogor.

— Ești gata cu gresatul, să începem ali
mentarea ? —■ se adresă utemistul Ion

Construcții noi în Delta Dunării
în Delta Dunării s-au ridicat în anii 

regimului democrat-popular noi construc
ții, iar întreprinderile piscicole au fest 
înzestrate cu noi ambarcațiuni și unelte 
pescărești de mare productivitate care 
asigură o producție de pește de 5 cri 
mai mare decît în anul 1948.

în anul 1951, de pildă, s-a început con
strucția barajelor și digului de la Stipov 
și Chilia Veche pentru amenajarea bazi
nului Pardina. La toate secțiile piscicole 
au fost construite ghețării de suprafață. 
La Jurilcvca a fost construită o cherhana 
modernă, iar alta a fost începută de cu- 
rind la Sf. Gheorghe. Două complexe pis
cicole formate din cherhana, grup social, 
uzină electrică, ghețării și magazii sînt 
în curs de construcție la punctele pisci
cole Mila 23 și Perișoru.

întreprinderile piscicole din Deltă au 
fost înzestrate cu peste 100 de ambarca
țiuni motorizate și aproape 1500 de am
barcațiuni simple, cu numeroase unelte 
de mare productivitate, cu taliene tip 
gigant și semi-gigant, pe pari și pe flo- 
tori tip Habarov, unelte de nylon fabri
cate pentru prima dată în țară la atelie
rele de plase pescărești din Tulcea.

Odată cu schimbările aduse întreprin
derilor s-au schimbat și condițiile de via
ță ale pescarilor. în secțiile piscicole au 
fost construite 7 cabane cu o capacitate 
de 500 de paturi si 18 cabane demonta- 
bile. La întreprinderea piscicolă Sf. 
Gheorghe se construiesc 11 locuințe in
dividuale dintre care 7 au și fost termi
nate în cinstea celei de a 11-a aniversări 
a eliberării patriei. Tot aici, se lucrează 
la terminarea unui mare club muncito
resc, prevăzut cu sală de cinematograf, 
de spectacole, vestiare.

Pentru construcțiile din Delta Dunării, 
în anul acesta au fest alocate fonduri cu 
aproape 10 milioane mai mari decît în 
anul trecut. (Agerpres)

----- <►-----

Un nou spital rural 
în regiunea București

Acum cîteva zile s-a dat în folosință 
încă un spital rural în regiunea Bucu
rești. Noul spital de circumscripție din 
comuna Ciolpani, raionul Snagov, a fost 
amenajat cu mijloace locale și în mare 
parte prin muncă voluntară, economisin- 
du-se astfel o mare sumă de bani, care 
vor fi folosiți la alte lucrări. Spitalul cu
prinde două secții cu cîte 16 paturi fie
care, o secție de boli interne și alta de 
pediatrie, o maternitate, o sală și cabinet 
de consultații, farmacie etc.

GREUTĂȚILE AU FOST ÎNVINSE
Nici nu răsărise bine soa

rele că în curtea fabricii de 
pitne, centrul nr. 16 din 
Iași se și dezlănțuise forfota.

— Făina, făina. Ia uite ce 
intrăm în 

nu-i pregă- 
Dumitru Bîscă,

drăcie. Acușica 
schimb și făina 
tită, se agita 
responsabilul unei brigăzi de să-și lase 
tineret.?*1^*- ................- - - -

Brigadierii 
rați. Nu 
m c. Aduseseră o 
mare de făină, dar Bîscă spu
nea că tot nu-i deajuns.

Bîscă, un- tînăr chipeș 
ochii ca albastrul cerului, 
părul negru și chipul ars 
soare, mai întrebă odată răs
picat :

— Gata-i totul ?. Atunci... 
la treabă, r ■ ■1-J . '- 1

Ora șase. E așa de bine cu
noscută ora aceasta, de parcă 
fiecare tînăr are in preajma 
sa o pendulă care-i vestește 
începutul lucrului. Nimeni nu 
lipsește, cu alte cuvinte „bri- < 
gada-i în formă". Motorul 
malaxorului duduie din plin 
iar utemistul Petre Sfichi ali
mentează ceaunul mașinii 
cu făină, sare, drojdie și apă. 
Malaxorul macină într-una. 
Petre are grijă ca să nu 
nici măcar două clipe.

Bîscă are o idee cu 
vărat genială. Vrea să

se priveau vii- 
înțelegeau mai ni- 

cantitate

cu 
cu 
de

stea

ade- 
facă

ca în cuptoare, Un schimb să 
producă mai mult cu 2.500 
kg. de pîine. Ideea aceasta nu 
i-a dat de loc pace. Plecau 
băieții acasă, iar el rămînea înșelat însă, 
lîngă cuptor. I-au spus oa
menii in glumă „gelosul". Se 
zice că din gelozie nu cutează

Zimbea 
culoarea - 
sufletul

Totodată, o parte din tractoare au'în- ȚurcăriTui'Ciontii'

ceput desițelenitul islazului din comună, 
care nu mai era atît de productiv. în câ
teva zile tractoriștii au desțelenit astfel 
40 hectare și au executat arături de vară 
pe o suprafață de 60 hectare în vederea 
reînsămânțării islazului.

Brigada n-ar putea obține asemenea 
succese dacă n-ar folosi cu pricepere în
treaga capacitate de 'lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole precum și fiecare 
clipă din timpul prielnic de lucru. Un rol 
deosebit îl prezintă, din acest punct de 
vedere, regulile de ’ 
s-au statornicit in 
de față reprezintă 
aceste reguli.

Zorii de abia au mijit, iar soarele n-a dat 
■încă „bună dimineața“... Harnicii tracto-

îngrijire zilnice ce 
brigadă. Fotografiile 
tocmai citeva din

riști s-au și sculat 
însă șj au început să 
trebăluiască în jurul 
taberei.

Viața mașinilor de
pinde în mare măsu
ră de strictețea cu 
care sînt făcute în
grijirile tehnice pre
văzute de normativ. 
In brigadă se obiș
nuiește ca îngrijirile 
tehnice să se facă di
mineața, înainte de 
a pomi la lucru. O 
atenție deosebită a- 
cordă tractoriștii mai 
ales îngrijirii și con
trolului motoarelor. 
Iată-i (în fotografia 
nr. 1) la lucru. Du
mitru Paraschiv (în 
planul II) controlea
ză nivelul uleiului la 
motor, Vasile Brăi- 
lescu și Ion Țurcan 
gresează motorul,' iar 
Ion Ciontu încearcă 
ambreiajul. îngrijirile 
supravegherea și controlul atent al șefu
lui de brigadă. Marin Cerviș..

—• Pînă ce nu văd că motorul merge ca 
ceasul, nu-i dau drumul pe brazdă — 
spune tov. ( erviș. Procedînd în acest fel

— Gata !
Deîndată ce Țur

can așeză pâlnia, cu ■ 
s'ita ei deasă, in re
zervorul tractorului: 
și pregăti furtunul, 
Ciontu începu să 
pompeze la pompa 
instalată pe cisternă 
(fotografia nr. 2).

— Pînă la începe
rea acestei campanii, 
alimentatul cu moto
rină îl făceam cu gă
leata — se grăbi să 
dea lămuriri șeful 
brigăzii. Nu prea era 
bine. Se mai strecu
rau în motorină, de 
pe găleată, fel de fel1 
de impurități, care 
■uneori ne împiedicau 
la lucru, apoi se mai:

brazdă, întregul teren de lucru este ja-* 
lonat.

Sub supravegherea șefului de brigadă, 
fiecare tractor a luat direcția jalonului din 
față și trage primele brazde (fotografia 
nr. 4). Jalonul oferă tractoristului posibili-

făcea și risipă. Ajungea risipa pînă pe la 
5-7 la’sută. Pompa e însă mult mai avan
tajoasă și mai practică. Prafuie complett 
împiedicat de a mai âmbîcsi motorina Și 
se înlătură cu totul risipa.

Tinerii tractoriști acordă toată grija re
glării și întreținerii mașinilor agricole1 cu 
care lucrează. La dezmiriștit sau arături, 
plugul trebuie să funcționeze în cele mai 
bune condițiuni. De buna lui funcționare 
depinde doar calitatea lucrării. Și orice 
șurub slăbit, orice brăzdar prins neregle
mentar duce la executarea unor lucrări 
de calitate necorespunzătoare. Asta o știe 
bine utemistul Ion Ciontu. Tocmai de 
aceea (fotografia nr. 3), înainte de a porni 
pe brazdă, el controlează cu atenție plu-

-:f: :■

«Aso»..
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se fac numai sub gul, strânge fiecare șurub slăbit, gresează...
Pontatorul, care s-a sculat odată cu 

tractoriștii, și-a început și el munca. Pre
gătește terenul pentru arătură, jalonează. 
Când tractoarele sânt gata de intrat în

tatea d.e a executa brazdele drepte, fără 
cotituri.

Tractoarele tralg din plin, Iar ân urma 
plugurilor se aștern, netede șl drepte, 
brazde lungi. încet-încet, suprafața arată 
sporește...

Pămîntul reavăn e 
bogat în umezeală 
din cauza deselor 
ploi ce au căzut în 
ultimul timp. Cîm- 
pul își schimbă ia
răși înfățișarea. El 
devine negru, apoi 
brun-cenușiu. Peste 
puțin timp pe aici 
vor trece din nou 
semănătorile, lăsând 
sub brazdă sămînța 
unui rod bogat pen
tru anul viitor.

...Seara a început 
să se lase încet... 
Suprafața înegrită 
de brazde s-a mărit 
mereu, incit n-o mai 
poți cuprinde cu 
ochii. După ce a . 
măsurat cu grijă a- 
râturile, pontatorul 
Gheorghe Pascu a 
complectat graficul 
fiecărui tractorist în 
parte. Astfel ci știu

în fiecare zi ce loc ocupă în cadrul 
întrecerii.

...La brigadă a venit agronomul șef — 
tovarășul Vasile Marinescu. Tractoriștii 
vor și ei să afle ce mai este prin stațiune, 
pe la alte brigăzi. Dar agronomul șef vrea 
să 'știe mai ântîi cum merg treburile pe 
la ei. Iată-i discutând despre munca trac
toriștilor din ziua aceea. Graf cui are cu
vîntul ! (fotografia nr. 5).

— Vedeți ce oglindă bună aveți în față?, 
le spune .inginerul agronom. Astăzi, în loc 
de 3 hectare, cît e norma, utemiștii Du- • 
mitru Paraschiv și Ion Ciontu au arat 4,5 
hectare. Vasile Brăilescu și Ion Toma au 
realizat însă numai sarcina de plan. Ia să 
vedem cum au muncit unii și cum au 
muncit ceilalți ? N-ar fi putut și ei d2pă_și 
norma ?

Discuția devine tot mai înflăcărată. 
Fără a fi o consfătuire de producție or
ganizată, se analizează de fapt munca fie
căruia, șe face, un bogat schimb de expe
riență. Fără îndoială că ân ziua următoare 
cei doi tractoriști vor depăși și ei norma, 
vor obține rezultate mai mari...

Așa s-a întîmplat ci 
Bîscă și cu tovarășii săi de 
muncă la sfîrșitul unei săp- 
tămîni au 
schimb să 
kg. de pîine 
planului.

Frămîntătorii 
piida „șefului" 
să economisească 
de 2.3 August 
mare de făină.

— Cum vom face ? E sim
plu — și-au spus, ei — nu 
vom mai risipi făina în jurul 
malaxorului.

Roadele acestor harnici 
muncitori sînt grăitoare. In 
luna iulie și în primele 10 
zile ale lunii august, brigada 
lui Bîscă a dat peste plan 
22.000 kg. pine de cal'tate 
superioară.

Și utemistul Bucătaru Con
stantin și-a ținut cuvîntul 
dat. In loc de 200 kg. de fămă 
cît prevedea 
el a economis 
de 10 august, 
tre Sfichi a 
kg. motorină.

Munca le-a 
răsplătită. in 
care membru 
primit un sa’ariu de 1.050 lei, 
dar și mai de preț e cinstirea 
de care se bucură.

rîs. Chipul lui - Bîscă se po
somori. „Mîine — gîndea el— 
și ceilalți muncitori din fa
brică vor rîde de mine". S-a

Secretarul de 
partid, ca și mulți muncitori, 
i-a apreciat străduința, fră- 
mîntarea, asigurîndu-l că 
primi ajutorul de care 
nevoie: .

începutul încercărilor 
fost greu, cu amărăciune în 
suflet și cu nopți de nesomn. 
In prima zi depășirea abia 

t de 200 kg. A

va 
arecuptorul. 

flăcăul cu ochii de 
mării nesfîrșite, dar 
îi era frămîntat.

Unde să găsească 
la gîndurile pare-l 
dacă nU tot la tovarășii ală- ;anngea xifra „„„ ,~ .
turi de care muncea ? lnțr-o doua zi s-au mai"adăugat 300 

~ ~ de kg. Mai mult de 500 kg. nu
se putea obține și pace.

Bîscă nu mai era vesel. I 
se întunecase parcă și privi
rea Ochilor, atit de senină 
altădată. Începuse să dea 
dreptate celor ce rîseseră 
atunci cînd el le-a spus ceea 
ce gîndea.

Secretarul de 
cîte ori Bîscă 
dat... „iar 500 
„In curînd vor 
de 2.000 kg. Muncește și nu 
da înapoi. Greutățile trebuie 
învinse". 11 sfătui să aplice 
metoda de preluare a lucrului 
din mers, să-și organizeze 
mai bine munca. In zilele ur
mătoare brigada lui Bîscă ob
ținu peste plan 800 kg. de 
pîine.

răspuns 
chinuiau

zi ș'-a adunat brigada și le-a 
vorbit băieț lor,:

— Știu că rîdeți de mine. 
Mi-ați spus gelosul, dar eu 
nu mă supăr. Dacă t>-aș fi 
spus mai dinainte păsul meu, 
desigur că m-ați fi înțeles și 
m-ați fi ajutat. E o problemă 
mare la care mă gîndesc și ea 
ne privește 
trivă-i

11 scoase 
Sfichi cu 
noasă.

— Spune-ne păsul. Ai în
credere în noi.

Bîscă se mai înveseli.
— Băieți — zise el — mă 
bate gîndul că am putea scoa
te din cuptoarele noastre, în
tr-un schimb, cu 2.500 kg. de 
pîine mai mult.

Cîțiva tineri se porniră pe

pe

din 
vocea

a

toți deopo-

încurcătură 
sa priete-

partid, ori de 
spunea înciu- 
kg." adăuga: 
veni și restul

reușit ca într-un 
producă cu 2.500 
peste prevederile

urmatau 
angajîndu-se 
pînă la data 
o cantitate

angajamentul, 
‘t, pină la data 
850 kg., iar Pe- 
econom’s’.t 1.800

plin 
fie-

fost din 
luna iulie 
dm brigadă a

Corespondent
ELIȘCA DAN

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Constanța

Se intensifică treierișul
GALAȚI. — Aici, ritmul muncilor de 

treierîș s-a intensificat.
Pînă la 28 august 35 de gospodării co

lective, 82 de întovărășiri agricole și 29 de 
comune din regiunea Galați au terminat 
treierișul pă'.oaselar. Cult'.vatorii din acea
stă regiune au obținut producții mari de 
cereale. Colectiviștii din comunele Ciocile 
și Tătaru eu realizat o producție medie 
de 2.400 kg. de grîu la hectar.

Țăranii muncitori din comunele Tătaru. 
raionul Călmățui, Tudor Vladimîrescu din 
raionul Liești, Robească din raionul Fili- 
mon Sîrbu și alții, care au terminat tre
ierișul păroaselor au început însămînțarea 
rapiței de toamnă.

★
Arad. — La cele peste 1100 de arii d'n 

regiunea Arad s-a treierat pînă la 28 au
gust mai bine de 75 la sută din recolta de 
păioase. în raioanele Ineu, Sînnicolaul 
Mare și Arad s-a treierat pînă la această 
dată recolta de păicase în procent de peste 
80 la sută.

Pînă la 28 august, în întreaga regiune 
au terminat treierișul 5 gospodării agri
cole de stat, 67 gospodării agricole colec
tive, 86 de întovărășiri agricole și 34 de 
comune.

★
Suceava. — Și în regiunea Suceava 

treierișul păioaselor s-a terminat în 20 de 
gospodării agricole colective și în peste 
130 de întovărășiri; agricole. Anul acesta, 
colectiviștii și țăranii muncitori întovără
șiți din reg'unea Suceava au obținut pro
ducții mari la hectar. Astfel colectiviștii 
din comuna Vlăsinești au realizat peste 
4300 kg. orz la hectar, cei din Socrujeni 
— 2900 kg. de grîu la hectar, iar cei din 
Bălușeni 3200 kg. de grîu la hectar. De 
asemenea întovărășiții din Dobîrceni au 
strâns de pe fiecare hectar cîte 2009 kg. 
de grîu și cei d’n satul Manoleasa-Volovăț 
2630 kg. grîu la hectar.

★
Orașul Slalin. — Muncitorii din gos

podăria agricolă de stat Dumbrăveni

și Jidveiu, regiunea Stalin; au terminat în 
ziua de 28 august treierișul păioaselor. In 
gospodăriile agricole de stat d'n Seleuș, 
Axente Sever, Gănești, Valea Lungă și 
Saschiz treierișul păioaselor șe apropie de 
sfîrșit.

Pînă la această dată, muncitorii d'n gos
podăriile de stat din regiunea Stalin au 
treierat mai bine de 70 la sută din recolta 
d- păioase. '

★
Timișoara. — Zece gospodării agri

cole de stat din regiunea Timișoara au 
terminat zilele acestea treierișul păioase- 
lor. Printre primele care au terminat tre
ierișul sînt gospodăriile agricole de stat 
din Jimbolia, Peciu Nou, Recaș ți Ee- 
șenova Nouă. Muncitorii de la gospodăria 
de stat Jimbolia au obținut de pe supra
fața de 3281 ha. cultivată cu grîu o pro
ducție medie de 1800 kg. boabe la heoter, 
iiar de pe o suprafață de 323 ha. cultiva" â 
cu orz, o producție medie la hectar Ce 
2909 kg. orz.

(Agerpres;

conduse.de


? Valea Jiului, ținut 
5 al minerilor, era de- 
) numită altădată „Va- 
E lea plîngerli“ 
f Alt tablou ne pre- 
t zlntă Valea Jiului as- 
? tăzl. Iată doar citeva 
3 crîmpeie din noua 
\ istorie a acestei văi 
f și a locuitorilor ei.
< Pentru prima oară 
? în țara noastră a fost 
j terminat la Petro- 
i șanj în anul 1952 un 
j institut de mine care 
c la cererea studenților 
? a luat numele tovară

șului Gh. Gheorghlu- 
Dej. Institutul, nu
mără printre altele 
8 amfiteatre, 7 săli 
pentru seminaril, 9 
laboratoare înzestra
te cu utilaj mo
dern, 4 săli de desen

? etc. In minele Văii 
} Jiului studenții leagă 

in condițiile cele mai 
bune cunoștințele teo
retice de practică.

In luna iulie constructorii au termi-

? ?? ?
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l
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?
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i
1
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? _________
1 tru a satisface cerințele tot mai mari 

ale populației. Noua fabrică de pîine
) are o capacitate de 30 tone pe zl.
t Gîndiți-vă la Valea Jiului de acum 
< 10 ani și vă veți aminti de șirurile de 
? cocioabe în care locuiau minerii. Lo- 

cui cocioabelor l-au luat astăzi sute 
) de blocuri muncitorești. Iată, cifre 
, grăitoare : din 1950 pînă în prezent 
( au fost date în folosință locuitorilor 
? Văii Jiului 3802 apartamente.
2 ~ .................................. ’
l

i

l
1
2 
t
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AZI, PRIN VALEA JIULUI

nat ultimele lucrări de finisare și la că. , 
minul institutului, astfel că anul acesta ' 
din cei peste 800 studențl care frec- c 
veniează cursurile Institutului, 500 vor ? 
fi găzduiți în noul cămin. Căminul e 
înzestrat cu vestiare, săli de lectură 
spațioase, băi, iar în camere vor locui 
cîte 2—4 studențl.

De curînd în Valea Jiului s-a termi
nat o nouă construcție: o fabrică mo
dernă de pîine. Ea a fost construită la 
Petroșani în cursul anului trecut pen-

Văii Jiului s-aù dezvol- 
Urlcanl șl Lonea. 
acesta locuitorilor 

dat în folosință

Activitatea culturală 
la arii

Pretutindeni pe întinsul patriei noastre 
oamenii muncii de pe ogoare își Înzecesc 
eforturile pentru a termina în cel mai 
scurt timp treierișul.

In raionul Tg. Jiu, regiunea Craiova, ac
tivitatea culturală ce se desfășoară la 
multe arii de treier contribuie într-o mă
sură însemnată la mobilizarea mal activă 
a țărănimii muncitoare în lupta pentru 
terminarea în cel mai scurt timp a 
rișului recoltei de păioase.

PROGRAME ARTISTICE

treie-

co-în
ființă

Un satelit artificial al pămîntului
în ultimele zile, 

presa americană și 
europeană discută cu 
însuflețire comuni
carea în legătură cu 
intenția Statelor Unite o® 
propiatului an geoflzic

G. I. Pokrovski
doctor în științe tehnice

în decursul 
internațional, 

care va dura din iulie 1957 pînă în de
cembrie 1958, să lanseze în spațiul cos- 
mic sateliți artificiali al pămîntului, care 
se vor roti în jurul lui.

După cum anunță ziarele străine, oa- ajutorul unei instalații de radioloeație.
Pentrit ca un astfel de satelit să poată_ 

fi văzut cu telescopul aproximativ la fel 
cum este văzută planeta Pluton — cea 
mai îndepărtată planetă din Sistemul so
lar ■ A* este'.suficient ..câtaă.telitur artificial::- 
să aibă un diametru de numai cîțiva cen
timetri, adică să aibă mărimea unei bile 
de biliard.

în mod practic, este indicat ca,primul; 
satelit care va fi -creat să aibă un dia
metru de cîțiva zeci de centimetri.

Etapa următoare în această direcție 
constă în crearea' unor sateliți ai pămîn
tului care să fie prevăzuți cu diferite a- 
parate. Acești sateliți hu vor mai putea 
fi lansați cu viteza necesară printr-o ex
plozie. în acest caz trebuie folosită o ra
chetă în mai multe trepte,' folosind idee a > 
de mult cunoscută a lui K, E. Țiolkov- ’ 
ski. Noilor sateliți, ai' pămîntului . li se 
pot. imprima mișcări în diferite direcții.' ’ 
Aceasta va permite ca'' observarea niișcă- ' 
rii lor să poată fi efectuată din orice parte • 
a globului, pămîntesc. . . '<

Menirea acestor sateliți al .pămîntului" 
este de a . asigura .efectuarea, observațiilor1;; 
fizice-, geografice, și astrofizice în pătu-; 
rile superioare ale ațmpșfere.i,. în prezent , 
încă inaccesibile cerceț^țprilor. Pentru re-; 
zolvare'a problemelor dezvoltării pașnice,' 
a științei și tehnicii, spre bîhele tuturor' 
popoarelor, vă fi interesant sa șe cunoas
că fenomenele care au loc la o altitudine • 
de cîteva sute de kilometri. .2

Ulterior,, va fi posibilă, .lansarea unei 
rachete fără i;oameni, spre lună. Ca sem-,. 
nai al căderii sale pe suprafața lunii ar. 
putea sluji o explozie atomică sau cu hi-, 
drogen. Fulgerarea produsă de această 
explozie poate fi fotografiată prlntr-un 
telescop.

Oamenii de știință din Uniunea Sovte 
tică urmăresc cu mare interes comuni-:, 
cările 
către 
mice, 
avînd 
cetări

In U.R.S.S. se desfășoară de asemenea^ 
pregătiri în vederea lansării . Uțiui sate
lit artificial al pămîntului. în Uniunea' 
Sovietică s-a ajuns la realizări serioase 
în domeniul balisticii, ai dinamicii gaze
lor, al tehnicii mișcării reactive și al' 
orientării exploziei. Au și-fost. realizate; 
etapele premergătoare ale cercetărilor . ’ 
științifice în vederea creării unor sate
liți artificiali ai pămîntului. Toate cer-,, 
cetările în domeniul comunicațiilor in-ț 
terplanetare sînt coordonate de Comisia 
interdepartamentală specială de pe lîngă ’ 
Academia de Științe a U.R.S.S., -alcătuită’ 
din oameni de știință' de diferite specia
lități. ' :

Există în prezent temeiuri serioase pen-l 
tru a afirma că nu va mai trece mult' 
timp pînă la înfăptuirea visului de veacuri. 

decît cele necesare : ,nave Xor P^a
In' prezent, regularitate de pe pămînt m curse 
a ridica cu ^planetare.
aceste mij- (După „Izveștia")

a-

: loace de laborator 
(încărcături cumula
ti ve - ale -unor sub
stanțe explozive o- 
bișnuite) la "o altitu

dine de 300—400 km., la care 4ă se pro
ducă explozia. Pe această cale poate fi 
creaț un satelit artificial, de dimensiuni 
reduse care să nu poarte nici un fel de 
aparate, dar a cărui mișcare să poată fi 
observată cu ajutorul telescoapelor sau cu

menii de știință americani concep acești' 
sateliți artificiali sub forma unor mici 
sfere lansate la o înălțime considerabilă 
cu ajutorul rachetelor. La fiecare 90 de 
minute aceste sfere vor' efectua o rota
ție complectă în jurul pămîntului, cu o 
viteză de 18.000 de mile pe oră, la o alti
tudine de 203—300 de mile deasupra su
prafeței pămîntului. '

★
în prezent, lansarea în spațiul cosmic . 

a unui satelit. artificial al pămîntului 
este pe deplin posibilă. Realizările știin
ței și tehnicii în etapa actuală'permit să 
se treacă la înfăptuirea practică a aces
tei Idei. ,< ,

Prima problemă constă în aceea ca sa
telitul să se poată smulge din straturile 
dense ale atmosferei pămîntului și să 
ajungă în spațiul cosmic, unde nu există 
aer. Aceasta înseamnă că un aparat co
respunzător, să zicem o rachetă — tre
buie să se ridice mult deasupra stratu
rilor compacte ale atmosferei, la o alti
tudine de 300—400 km. de la. suprafața 
pămîntului. Ridicarea la o asemenea al
titudine este obligatorie, întrucît aerul, 
chiar dacă are o densitate foarte- mică, 
împiedică mișcarea, ceea ce ar face ca 
satelitul să se coboare treptat și Să cadă 
pe pămînt sau să ardă ca un. meteorit-/

Problema ieșirii din atmosferă în spa
țiul cosmic a fost, rezolvată de știință pe 
deplin. Rachete cosmice dirijate de pe 
pămînt prin radio, au atins deja o altitu
dine de aproape 500 km. în cabine speciale, 
lansate în spațiul cosmic, au fost ridicate- 
cîteva animale, care apoi au fost readuse 
cu bine pe pămînt.

Cea de a doua problemă constă în a 
lansa pe o orbită care să înconjoare glo
bul pămîntesc un corp corespunzător, că
ruia să i se imprime o viteză de ordinul a 
8 km. -pe secundă. Viteza mișcării satelitu
lui pămîntului trebuie să fie atît de mare 
încît el să poată parcurge distanța de 
la Moscova la Leningrad în aproximativ 
un minut.

Oamenii de știință au rezolvat cu suc
ces această problemă, deocamdată însă 
numai în condiții de laborator. Personal, 
am obținut în anul 1944 o viteză de 25 
km. pe secundă, adică de trei ori mai 
mare decît viteza de care este nevoie 
pentru un satelit al pămîntului.

Lucrarea mea a fost publicată în 1945 
în ..Comunicările Academiei de Științe a 
U.R.S.S.’’ în anul 1952, oamenii de știință 
americani V. S. Kcski, F. A. Lasy, R. J. 
Shreffler, F. J. Willing, au realizat vi
teze pînă la 90 de km. pe secundă. Lu
crările lor au fost publicate în decem
brie 1952 de către revista americană 
„Journal of Applled Fizics1”.

In experiențele de laborator efec
tuate atît de oameni de știință -sovietici, 
cît și de cei americani,-, s-au realizat vi
teze mult mai mari. cl.L , 
pentru un satelit artificial, 
toată problema se reduce la 
ajutorul unor rachete toate

în multe întreprinderi din oraș și 
munele raionului Tg. Jiu au luat 
brigăzi artistice de agitație care și-au pre
gătit programe legate de campania de 
strîngere a recoltei. Astfel de formații ar
tistice au fost create la : casa de cultură 
raională „M- Eminescu”, U.RC.C. coope
rativ® meșteșugărească „23 August“ din 
orașul Tg. Jiu și la căminele culturale din 
comunele Peștișoru, Curtișoara. Roșîa-Jiu, 
Peșteana-Jiu ș. a.

Dintre brigăzile artistice de agitație 
fruntașe care desfășoară în prezent o in
tensă activitate la ariile de treier trebuiesc 
menționate: cea de la casa de cultură raio. 
nală „M. Eminescu” și de la U.R.C.C.

...E vremea prînzului. La aria întovărăși- 
ților din comuna Bălești. oamenii au înce
tat lucrul pentru scurt timp ca să mănînce- 
ceva, să se odihnească un pic, pentru 
ca apoi să reînceapă munca mai cu spor. 
Tocmai la vremea asta ajung la arie și ti
nerii din brigăzile artistice de agitație ale 
casei de cultură raionale, U.R.C.C. și ale 
altor întreprinderi. La așa o bucurie puțini 
se așteptau. Pentru că timpul e prețios, 
este anunțat îndată programul brigăzii co
mune. Spectatorii își ocupă locurile. De
corul — liziera de pomi cu umbră răco
roasă, lanurile de porumb din jur și_ al
bastrul cerului limpede cu soare dogoritor.

Programul începe cu, cântecul „Spic de 
grîu“, apoi urmează monologul „Pățania 
lui Păun“, o poezie și altele. Cântecele 
„Jieneasca“, „Măi fetițo de la Jll”, „Mîn- 
dra mea“ și „Perinița“, interpretate cu 
mult „foc“ de tinerii din brigadă, au înve
selit pe spectatori, plăcîndu-le în mod 
deosebit. Programul scurt, variat și plin 
de învățăminte, a fost aplaudat de toți, 
fiecare din cei prezenți manifestîndu-și 
bucuria de a fi auzit cântece, poezii, cu
plete, despre viața nouă, fericită, despre 
munca celor de pe ogoare.

Nu s-a terminat bine programul că 
munca la arie a început cu șl mai mult 
spor. Zumzetul batozei e parcă mal vioi, 
munca mai spornică și sacii cu grîu parcă 
se umplu mai repede...

Brigada artistică de agitație își ia rămas 
bun de la țăranii muncitori întovărășiți 
plecînd mai departe, la ariile din comu
nele Șomănești și Ceauru, să ducă și acolo 
voie bună, bucurie și îndemn la muncă 
neobosită pentru terminarea bătăliei 
asigură pâinea poporului...

UN TÎNĂR COMPOZITOR
l 
l 
l 
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„Pe Argeș în sus, 
P’în cel alunlș, 
Plimbă-mi-se plimbă 
Meșterul Manole 
Cu nouă zidari, 
Nouă meșteri mari“.

De-a lungul 
tat noile orașe

Numai anul 
Uricanî li s-au 
apartamente.

Aceasta este 
cuitoril Văii Jiului îșl închină toate 
forțele lor }n slujba vieții noi, transfor- 
mînd Valea Jiului într-o adevărată 
„Vale a fericirii“.

In fotografie: Un aspect al că- 
mlnulul Institutului de mine „Gheorghe 
Gheorghlu-Dej“.

?

Valea Jiului astăzi.
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Grădina botanică a spitalului
Grădina botanică a laboratorului Spitalu

lui unificat din Tîrnăveni a fost creată în 
primăvara lui 1954 din inițiativa dr. chi
mist Andrei Scheitz, cu ajutorul întregu
lui colectiv al laboratorului. De pe supra
fața de 150 metri pătrați, cît are grădina, 
atît anul trecut cît Și anul acesta, co
lectivul laboratorului a recoltat însem
nate cantități de chimion — necesar regi
murilor alimentare pentru secțiile pedia
trie, contagioasă și medicală, mac — pen
tru unele experiențe ale laboratorului, 
mentă pentru ceai și altele. „Datura ma- 
ede“ s-a cultivat pentru a se prepara o 
nouă otravă contra șobolanilor și șoareci
lor — otravă al cărui preparat îl experi
mentează în prezent doctorul chimist An
drei Scheitz.

Plantele grădinii botanice a laborato
rului au fost bine îngrijite. Multe din ele 
vor fi prezentate în toamna acestui an la 
expoziția agricolă raională. Plante ca chi
mionul, de pildă, care a atins înălțimea 
de 1,20 metri, ca valeriana cu 2 metri înăl
țime și altele cultivate aci, sînt cunos
cute și în alte părți.

Cele de mai sus arată fără îndoială po
sibilitățile pe care le are grădina botanică 
pentru a deveni un exemplu în raionul 
nostru-

Corespondent 
ION TARIȚA

Cu versurile acestea începe una din cele 
mai frumoase legende ale poporului nos
tru, o legendă despre iscusința meșteri
lor și vanitatea domnilor, despre dragoste 
și eroism — legenda meșterului Manole. 
Mai toți am auzit-o și îndrăgit-o cuprin- 
zîndu-ne un fior cînd ascultam sau citeam 
dramaticele întîmplări de care poporul 
leagă zidirea mănăstirii de la Curtea de 
Argeș.

Uneia dintre minunatele balade despre 
meșterul Manole i-a dat glas nou, într-un 
chip original și măiestru tînărul compo
zitor Theodor Grigoriu în lucrarea sa pen
tru cuartet de coarde „Pe Argeș în sus..." 
Grigoriu înmănunchează în ea o serie de 
teme muzicale din popor cu altele de cre
ație proprie, dezvoltîndu-le și prelucrîn- 
du-le în patru piese — tablouri despre me
leagurile Argeșului și oamenii din partea 
locului. Cine a ascultat în sala de concert 
sau la radio aceste piese nu se poate să 
nu fi fost impresionat de sensibilitatea 
care e dezvăluită în ele, de calitățile 
scrierii instrumentale. Aceasta și explică 
în bună măsură succesul de care lucra
rea „Pe Argeș în sus..." s-a bucurat atît 
la noi în țară cît și peste hotare. In ea se 
cuprind și sugestiva „Baladă" plină de 
evocări ale eroilor cîntecelor noastre bă- 
trînești și „jocul din fluier" pitoresc și 
șugubăț, meditativul popas „la izvoare", 
ca și dansul „Sălcioara" scrise cu talent, 
migală dar și spontaneitate. Lucrarea se 
numără printre realizările de seamă ale 
tinerilor noștri compozitori.

Dar cine este Theodor Grigoriu ?
El s-a născut la Galați acum 29 de ani, 

într-o familie modestă. Tatăl său vădise în 
tinerețe talent la pictură dar, ca atîția 
alții din acele vremuri, n-a avut condiții 
pentru realizarea visurilor sale. Mama lui 
Theodor Grigoriu era o bună cunoscătoare 
a folclorului nostru, doinind adesea la lea
gănul celor trei fii ai ei, cîntîndu-le me
lodii de haz sau de jale. Ea a remarcat 
foarte curînd sensibilitatea pe care Theo
dor o avea pentru muzică. La vîrsta de 
trei ani l-a pus în mină prima vioară. Se 
pare că progresele au fost rapide din mo
ment ce la cinci ani Theodor Grigoriu 
venea la București să cînte la sala 
Dalles Un an mal tîrziu, micul violonist 
intră la conservator unde începe un stu
diu mai sistematic și dă la iveală primele 
încercări de compoziție. Dar pe la 8-9 ani 
el întrerupe studiile la școală din cauza 
greutăților materiale și nu le reia decît

la vreo doi ani după aceea. Calităților în
născute vin să li se adauge acum, in urma 
unei munci susținute, noi însușiri pe calea 
dobîndirii măiestriei și Theodor Grigoriu 
este distins cu o mențiune a „Premiului 
Enescu" pentru un cuartet de coarde.

In cadrul avtntului continuu al creației 
noastre muzicale din anii regimului de
mocrat-popular, talentul lui Theodor Gri
goriu a găsit toate condițiile să înflo
rească. Evident, drumul lui nu a fost lip
sit de greutăți. Dar eforturile personale, 
sprijinul maestrului său Mihail Jora, în
drumările generale ale partidului în pro
blemele de artă ca și înseși realitățile re
voluționare pe care le trăiește și care ali
mentează mintea și sufletul cu gînduri și 
sentimente noi, l-au făcut pe Grigoriu 
să-și croiască un drum al său în arta 
nouă. Ințelegînd însemnătatea unor ge
nuri ca muzica cu text și muzica cu pro
gram în educarea artistică a maselor, 
Theodor Grigoriu s-a dedicat aproape 
exclusiv acestor genuri. Astfel el a com
pus o cantată pentru cor de copii, cor 
mixt și orchestră în cinstea zilei de 23 
August și a repurtat un frumos succes cu 
cantata sa închinată celei de a XXX-a 
aniversări a partidului. De asemenea s-au 
bucurat de aprecierea oamenilor muncii 
lucrări vocale ca „Strungarul deputat", 
„in livadă", „Dansul tătar" pentru or
chestră simfonică-

O nouă afirmare 
telor lui Theodor 
lucrarea „Pe Argeș BIBLIOTECI SEZONIERE

cu privire la plănuita lansare de' 
americani a cîtorva proiectile cos-t. , 
ca sateliți artificiali ai pămîntului,. 
ca scop efectuarea diferitelor cer- 
științifice.

care

parcă 
conti- 
culte. 
în lu

muzicii

a talentului șl meri- 
Grigoriu o constituie 
în sus...", despre care 

am vorbit. In ea, Grigoriu încearcă
să se alăture cîntărețului popular, 
nuîndu-l cu mijloacele 
Aceeași încercare o face Grigoriu și 
crarea „Variațiuni pe o temă de Anton
Pann" unde, pornind de la o melodie a 
„fiului Pepelei", cel isteț ca un proverb" 
(cum îl numea Eminescu pe poetul nostru 
din veacul trecut) evocă viața, obiceiurile 
și oamenii din vremea lui Pann.

Apreciind talentul lui Theodor Grigoriu, 
statul nostru democrat-popular i-a acor
dat o bursă de studii în Uniunea Sovietică 
pentru a-și desăvîrși studiile. Ca aspirant 
la Conservatorul Aram Ilici Haciaturian, 
sub îndrumarea eminentului muzician, 
Theodor Grigoriu termină lucrarea sa pe 
o temă de Anton Pann. Intr-un autograf 
dat tînărului compozitor, Aram Haciatu
rian vorbește de talent, de excepționale 
calități. Apreciere înaltă ce implică și 
mari răspunderi din partea lui Theodor 
Grigoriu. De acest lucru e conștient. 
Școala înaltă sovietică nu pregătește nu
mai compozitori stăpîni pe meșteșug, ci și 
artiști exigenți față de creația proprie, 
plini de spiritul răspunderii înalte pe care 
o au.

CORNEL STANCA

Odată cu amenajarea ariilor de treier, 
căminele culturale din multe comune ale 
raionului Tg. Jiu sprijinite de organ'za- 
țiile de partid, sfaturile populare, orga
nizațiile U.T.M. și de pionieri au organi
zat aci biblioteci sezoniere oferindu-le 
astfel posibilitatea țăranilor muncitori să 
citească cărți sau broșuri în pauzele de la 
prînz. La multe arii. în vremea prinzului, 
oamenii se adună grupuri, grupuri și în 
răgazul scurt pe care-1 au citesc în colec
tiv articole din ziare din care află vești 
despre ce se petrece în țară și peste ho
tare, ori vreo broșură, vreo povestire, vreo 
poezie... Munca este mai spornică du.pă o 
astfel de odihnă în care și-au găsit o în
deletnicire plăcută și folositoare.

Bibliotecile sătești din comunele Turci- 
nești, Peșteana-Jiu, Runcu și Peștișani, au 
organizat cîte 2-3 astfel de biblioteci 
la arii care funcționează permanent fiind 
deservite de utemiști și pionieri și care 
sînt înzestrate cu numeroase cărți, bro
șuri. reviste și ziare.

De asemenea „Librăria noastră“ nr. 1 
din Tg. Jiu, a organizat și ea standuri 
de cărți la gospodăriile agricole colective 
din comunele Pinoasa și Sîmbotin și la 
întovărășirile agricole din comuna Iași și 
satul Rovinari, înzestrîndu-le cu nume
roase cărți și broșuri, sprijinind astfel ac
tivitatea culturală ce se desfășoară la arii 
pentru grăbirea trelerișului.

Corespondent
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| Cititorii ne scriu : {

-•O1

IUBIM CĂRȚILE
Dealurile care înconjoară ca un brîu 

verde satul Mustești din raionul Gura- 
honț arată privirilor spinările bogate în 
vii.

Ici, colo, dînd roată butucilor, se văd 
țăranii muncitori cu pompele în spate, 
stropind cu grijă. E vremea stropitului 
viilor contra manei. Munca este în toi. 
De' la apusul soarelui și pînă tîrziu 
noaptea, zgomotul căruțelor cu butoaiele 
albastre de soluție nu mai încetează.

E seară. La căminul cultural s-au aprins 
becurile. Lumina lor parcă cheamă pe ci
titori la cercul de citit.

întorși de la muncă, țăranii muncitori 
s-au adunat în sala căminului cultural.

— In seara aceasta se citește din „Mi- 
trea Cocor” — romanul maestrului Mihail 
Sadoveaniu.

— Romanul face parte din bibliografia 
prevăzută în regulamentul pentru orga-

au 
in-

I

nizarea concursului permanent pentru ci», 
tirea literaturii de către tineret — a ex
plicat învățătorul Mlhal Mariș.

După_ aceasta a început să citească. Ce!' 
din sală stat numai ochi și urechi. în de-1 
cursul lecturii, învățătorul Mariș se oprea' 
și povestea în continuare pasaje din ro-, 
man. Sfîrșitul romanului a adus multe dis- ■ 
cuții.

— Vreau să citesc încăodată această 
carte și să particip și eu la concursul 
„Iubiți cartea“ — a spus tînărul Goritău 
Columb.

Alături de el s-au mai înscris la concurs 
și alți cititori din sală.

Mihai Buda, Constantin Ander, Ilie Ples. 
cutan, au plecat de la cămin cu cîte o 
carte de citit pentru concursul „Iubiți" 
cartea". Corespondent

IOAN COȚOI

Din experiența Comsomolului

11Instructorul comitetului raional 
și organizația de bază

(Urmare din n?- 1968)

In colhozul „Lemn*
Primul colhoz pe care l-a vizitat Stepa- 

nova, îndată ce a devenit instructor în 
zona S.M.T.-ului Siverski, a fost colhozul 
„Lenin”. Aici, organizația comsomolistă 
avea numai cinci membri. Comsomoliștii 
nu puteau fi găsiți nicăieri. Instructorul 
hotărî să stea de vorbă cu președintele 
colhozului, Pavel Semionovici Terioșenko, 
despre ceea ce ar putea face comsomoli
știi pentru colhoz.

— La noi paiele n-au fost strînse de 
pe. 100 de hectare — îi spuse el. Mă tem 
că acest fapt va întârzia arătura de toam
nă. Dacă ne-atr ajuta comsomoliștii, ar 
fi foarte bine.

După ce se înțelese cu secretarul orga
nizației comsomoliste, Vera Kirilova, ca 
aceasta să pregătească o adunare comso
molistă închinată participării tineretului 
la strînsul palelor. Valea plecă la S.M.T. 
Ea se întoarse cu puțin înainte de adu
nare și primi o lecție: tineretul nu se 
prezentase la această adunare. A fost 
nevoie să se amîne pentru altă zi. Vera 
Kirilova îi înștiințase pe comsomoliști 
despre adunare, dar fără rezultat. Acum. 
Valea luă parte personal la pregătirea 
adunării. împreună cu Vera ea colindă 
prin toate brigăzile, făcu cunoștință cu 
tinerii. Și atunci Valea a avut o discuție 
care i s-a întipărit în minte. împreună cu 
Vera ea s-a dus la .Tenea Șabașeva, care 
nu fusese la adunare.

— Tu de ce n-ai venit, Jenea ? — o în-

„Scînteia tineretului“
Pag. 2-a 31 august 1955

L. Graciova, l. Demin

trebă Valea pe Șabașeva. Din cauza ta 
n-am putut ține adunarea. Nu ți-e rușine 
să te porți astfel, ești doar comsomolistă?

Multe alte cuvinte aspre i-a mai spus 
atunci Valea comsomolistei. Jenea n-a 
răspuns nimic și n-a încercat să se justi
fice. Ea și-a scos carnetul de membru și 
i l-a dat Stepanovei. Valea nu se aștepta 
nicidecum la o astfel de întorsătură. Să-i 
dea o comsomolistă carnetul, ei, instruc
torul comitetului raional.., Dar de ce ? 
Probabil că nu s-a purtat bine, a vorbit 
cu prea multă asprime și lipsă de delica
teță. Și rușinea era cu atît mai mare, cu 
cît toate acestea s-au petrecut în prezen
ța secretarului organizației comsomoliste. 
„Frumos am învățat-o cum să vorbească 
cu tineretul!“ — acest gînd îi trecu ca 
un fulger prin minte.

Valea încercă să schimbe tema discu
ției. începu să întrebe cum lucrează Je
nea la însilozare, cu cine locuiește. Și de
odată Jenea se porni pe plîns. Aflară ast
fel că ducea o viață foarte grea, că ta
tăl ei și mama sa vitregă se poartă rău 
cu ea. Fetele se străduiră să o consoleze 
Convorbirea se termină foarte pașnic. Je
nea recunoscu că nici ea nu procedase 
bine înapoind carnetul de Comsomol și 
promise să vină neapărat la adunare.

în ziua și la ora fixată, adunarea avu 
loc. De data aceasta veniră nu numai toți 
comsomoliștii, ci și rnulț* tineri tracto
riști. Prima a vorbit Valea. Vizitînd toate 
brigăzile ea cunoscuse bine starea de lu
cruri, văzuse cum muncesc comsomoliștii. 
îi critică pentru lipsurile lor.

După o astfel de critică nu se mai pu
tea tăcea și tineretul începu să vorbească.

Discutară totul, făcură multe propuneri 
bune. Comsomoliștii hotărîră să dea aju
tor colhozului la strînsul paielor și la în- 
sflozarea nutrețului. Ei au făcut aceasta 
seara și ta zilele de duminică. Tinerii col
hoznici își dădură seama cît de mult pot 
face dacă se apucă de treabă organizat.

Această adunare a constituit un mo
ment de cotitură în viața tinerilor și ti
nerelor din colhozul „Lenin“. Acum nu 
le mai poate reproșa nimeni atitudinea in
diferentă față de colhozul lor. Ei ajută cu 
pricepere conducerea și organizația de 
partid la rezolvarea tuturor problemelor. 
Duminicile de muncă voluntară se desfă
șoară bine. Tineretul este activ și partici
pă la întreceri. Mulți tineri și tinere în
vață la școala de tineret sătesc. In colhoz 
se desfășoară o bogată activitate artis
tică de amatori. Există un colectiv drama
tic și unul coregrafic. Brigada de concer
te a devenit un oaspete dorit al colhoz
nicilor.

Cei mai buni tineri colhoznici au intrat 
în rîndurile Comsomolului. Acum organi
zația comsomolistă are 22 de membri.

După sfatul secretarului organizației de 
partid a colhozului, P. A. Simireaghin, co
mitetul de Comsomol a organizat o inte
resantă adunare a tineretului. S-a discu
tat problema „Prin ce ne este scump col
hozul nostru ?” Vera Kirilova a devenit 
un conducător activ al tineretului colhoz
nic. Privind-o, instructorul comitetului ra
ional zîmbește eu satisfacție : eforturile 
sale nu au fost zadarnice 1

In sovhozul „Lumea nouă“
Organizația comsomolistă a sovhozului 

„Lumea nouă“ era cunoscută în raio« nu
mai după nume. în toamna anului tre
cut ea avea numai patru membri dintre

care trei trecuseră de vîrsta comsomolistă. 
Trebuia să se întărească această organi
zație, dar cum ? Să stal^le vorbă așa deo
dată cu tineretul despre intrarea ta Com
somol nu este de nici un foloe : tinerii și 
tinerele nu vor veni într-un colectiv atît 
de lipsit de viață.

— Vom începe altfel, — hotărî instruc
torul comitetului raional. Trebuie să tre
zim interesul tineretului printr-o acțiune 
folositoare.

Sosind ta sovhoz, Valea se duse împre
ună cu secretarul organizației comsomo
liste, Stanislav Șidlovski, la directorul 
A. S. Pecionkin să se sfătuiască. A venit 
vorba despre faptul că tinerii muncitori se 
plictisesc, că n-au unde să se adune seara, 
neavînd nici măcar un colț roșu.

— Aceasta se poate remedia, — spuse 
directorul. Avem ta satul Maloe Zamos- 
tie o casă părăsită. Reparați-o. Brațele de 
muncă vor fi ale voastre — ale comsomo. 
liștilor, iar noi vă vom da material.

Despre această propunere hotărîră să 
vorbească cu tineretul. Valea cercetă 
casa și stătu de vorbă cu tinerii și tine
rele. I-a fost dat să audă multe plîngeri.

— Veniți la adunare șl rezolvăm noi 
acolo totul.

La ora fixată se adunară 35 de tineri. 
Cînd veni vorba despre reparația casei 
destinată clubului, fetele și flăcăii răspun
seră cu înflăcărare :

— Dați-ne lemn și muncind seara vom 
repara această casă.

Brigada de tineret a fost condusă de 
secretarul organizației comsomoliste, dul
gherul Stanislav Șidlovski. Se apucară de 
lucru începtad chiar de a doua zi. La pro
punerea uneia din fete, Sașa Petrova, se 
înființă în sovhoz un cerc artistic de ama
tori. Valea Stepanova le povesti tinerilor 
despre luna de strîngere a recoltei orga
nizată de comsomoliștii din raion.

— Ați putea să ajutați și voi sovhozul 
vostru. Zilele trec dar n-a fost strîns încă 
tot finul. Nu vă stă oare în putere să fa
ceți aceasta ? Sînteți destul de mulți 1

Un grup' de tineri în frunte cu Serghei 
Popov se apucă să strîngă finul.

Valea plecă din sovhoz mulțumită. Se 
vedea că tineretul se însuflețise. Dar pen
tru cît timp ? A doua zi ea îi telefona di
rectorului sovhozului :

— Cum merge treaba, tovarășe Pecion
kin?

— Binișor. Băieții noștri au început să 
se miște. Au și pornit să repare, casa.

Cînd peste o săptămână sosi în sovhoz 
secretarul comitetului raional, Kapitolina 
Dobrtaa, i se raportă ; că tot ftaul fusese 
strîns și clubul reparat. O bucură și ves
tea că unii tineri muncitori se pregătesc 
șă intre în Comsomol.

De fiecare dată, cînd venea în sovhoz, 
Valea afla despre noi realizări ale tinere
tului : comsomoliștii organizaseră o dumi
nică de muncă voluntară pentru strînsul 
cartofilor, pentru care' au primit mulțumiri 
din partea directorului, a început' să func
ționeze biblioteca volantă, colectivul de 
redacție a scos gazeta de perete „înainte”, 
au început lecțiile în cercul politic.

Iar cînd Stanislav Șidlovski a trebuit să 
plece la studii, la adunarea de alegeri, 
pentru prima dată ta ultimii cîțiva ani, 
munca comitetului de Comsomol a fost 
recunoscută satisfăcătoare.

Un om necesar
Astfel, cu fiecare zi Instructorul comite

tului raional șe apropie de țelul său. Ceea 
ce vrea eâ să obțină cu orice preț, este 
ca toate organizațiile comsomoliste din 
zona S.M.T. să fie pline de inițiativă. Pen
tru aceasta Valea Ștepanova nu precupe
țește nici forțe, nici timp. La comitetul ra
ional ea vine rar: numai în zilele cînd au 
loc ședințe de birou și consfătuirile apa-. 
râtului. Restul timpului instructorul se 
află în mijlocul tineretului. Ea se grăbe
ște să vină în ajutorul activiștilor la pri
ma lor chemare. Pentru tineret ea este, 
un om necesar.

La seminarul de la comitetul raional, 
comsomolistă colhoznică Klavdia Guseva 
i s-a plîns Valei Stepanova că o îngrijo
rează angajamentul luat de echipa pentru 
cultivarea porumbului. Pînă în prezent 
conducerea nu i-a alocat echipei un lot, 
nu se transportă îngrășăminte. După cî- 
teva zile, Valea se și afla la fața locului, 
rezolvtad cu șeful brigăzii toate aceste 
probleme.

Secretarul organizației comsomoliste din 
colhozul „Stalin“, Antonina Boltunova, îi 
spusese odată Valei că cercul lor politic 
are o activitate slabă. Tineretul este ne
mulțumit de propagandist.. Unii cursanți 
nici nu mai vin la lecții pentru că propa
gandistul nu explică materia pe înțelesul 
lor, Valea veni la o lecție, stătu de vorbă

cu propagandistul, cu cursanțit După 
aceea, ea propusese să se discute ac
tivitatea cercului politic la .ședința birou- 
lui comitetului raional. Se descoperiră ăst* 
fel următoarele fapte: ta cercul de BttH 
diere a istoriei partidului, anul II, studiau 
oameni cu patru pînă la opt clase. Biroul 
i-a arătat și propagandistului greșdlile 
sale. Lucrurile au început să meargă mal 
bine ta acest cerc.

Stepanova urmărește cu atenție activita
tea organizațiilor comsomoliste din zona 
șa. O bucură fiecare succes al lor, spri
jină imediat orice inițiativă. Echipa de 
cultivatori de porumb compusă din comso
moliști și tineret din colhozul „Stelin” a 
hotărît să pornească o întrecere. Dar cu 
cine? Tonea Boltunovia a dat ideea să se 
cheme la întrecere tinerii cultivatori de 
porumb din colhozul „Stalin” din raionul 
Lujski. S-au sfătuit cu Stepanova. Valea 
a sprijinit călduros această inițiativă, 
arăttadu-le cum e mai bine să facă acea
sta. Din însărcinarea adunării comsomolis
te, membrii comitetului de Comsomol al 
colhozului au trimis o scrisoare tineretu* 
lui din Lujski.

Curînd după aceea a venit răspunsul1! 
primim chemarea! Acum cultivatorii de 
porumb din Lujski și Siverski poartă o 
corespondență permanentă, povestindu-și 
reciproc cum se desfășoară îngrijirea se
mănăturilor.

Instructorul are acum ajutoare foarte 
bune — organizațiile ta care treburile 
merg bine. Valea a făcut cîte ceva, pen
tru a-i apropia pe activiștii, din zona sa. 
In decembrie a avut loc un seminar el 
instructorilor extrabugetari, al secretarilor 
organizațiilor comsomoliste și al organiza
torilor de grupe din S.M.T., colhozuri și 
sovhozuri. Au fost organizate cîteva seri, 
la care s-au adunat tinerii din diferite 
sate. La pregătirea acestor seri, ca și în 
alte acțiuni, Valea a fost ajutată foarte 
mult de instructorii extrabugetari. Ei sînt 
sprijinul Valei. •

Grea este sarcina Valei Stepanova, dar 
foarte necesară comsomoliștilor, tineretu
lui. Iată, de ce instructorul se află tot tim
pul în deplasare, împărtășindu-lo activiști- 
lor cunoștințele, experiența sa. Iar cînd 
acestea aduc roade, instructorul este satis
făcut. Și îi plaqe sarcina grea pe care și-a 
luat-o.

(Dm „Molodol Comunist")



Toată grija recrutării propagandiștilor
‘Acum, în organizațiile U.TM se desfă

șoară pregătiri intense . în vederea deschi
derii noului an școlar în învățământul po
litic. O deosebită însemnătate are în le
gătură cu aceasta îmbunătățire-a prin toate 
mijloacele a muncii de selecționare și ca
lificare a cadrelor de propagandiști.'

Una din măsurile cele mai importante 
în această direcție este organizarea în 
timpul verii a cursurilor de pregătire a 
propagandiștilor. în primele serii ale aces
tor cursuri au fost cuprinși un număr în
semnat de propagandiști cu scopul de â-î 
ajuta in înțelegerea problemelor politicii 
actuale a partidului nostru și a-i învăța 
să facă;o mai strînsă legătură între teorie 
și practica construirii socialismului;' în 
așa fel ca învățământul politic să aibă o 
mai mare eficacitate în antrenarea tine
retului la. activitatea practică.

O parte a programului acestor cursuri 
esțe consacrată schimbului; de experiență 
în domeniul muncii propagandistice- Ast- 
'el propagandiștii au posibilitatea , să în
vețe pe bază de fapte concrete cum să 

iâțlnă lecții și semi-narii vil, interesante, în 
strînsă legătură cu cele mai actuale pro
bleme economice șl .politice, cu sarcinile 
concrete ale cursanților.

Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
au acumulat o. .experiență însemnată în 
organizarea cursurilor de vară pentru ca
lificarea .propagandiștilor.. Folosind ' acea
stă experiență s-au .organizai în. acest an 
cursuri de’ vară pentru calificarea' propa
gandiștilor la un nivel și mai înalt.

Era de dorit ca acum comitetele U.T.M. 
să nu repete greșelile care s-au manifes
tat, cînd la aceste cursuri au fost trimiși 
unii oameni recrutați. Ia întâmplare și care 
n-ar fi fost în Stare — ca propagandiști 
•— să asigure predarea unor lecții și con- . „ .... ... . ___T--
ducerea semlnariilor la nivelul corespun-. Orașul Stalin spre pildă aii fost trimiși 
zător. ' ' . -----" ■“ ' -1..■ - ■,.,-

Trebuie spus că anul acesta' îh raionul 
Stalin, regiunea Stalin, o bună parte din
tre propagandiști act fost recrutați pen-, 
tru cursurile de vară așa cum trebuie. Bi
roul’ comitetului raional a cohfirmât majd- 

tatea propagandiștilor trimiși la cursuri. 
- aptele dovedesc însă că la comitetul raio
nal U.T.M. Stalin n-au dispărut încă me
todele administrativ-birocratice din mun
că. Interesîndu-se în primul rînd de re
crutarea propagandiștilor pentru cursuri 
de- calificare, tovarășii de aci au. trecut pe 
plan secundar cea mai importantă proble
mă : calitatea, acestor propagandiști.

Iată câteva fapte care dovedesc superfi
cialitatea de care s-a .dat dovadă in recru
tarea. propagandiștilor.. Pierzând cu totul 
legătura cu unii propagandiști, în. ajunul 
și chiar in zi.ua deschiderii celui de al doi. 
lea curs, comitetul raional s-a văzut pus 
în fața unei situații, grele- O. bună parte 
dintre propagandiștii recrutați plecaseră, 
în concediu, alții • în interes de serviciu, 
în fața unui asemenea fapt biroul comite
tului raional a dispus în unele organizații 
de bază „recrutarea“ altor utemiști care 
să meargă la cursul de zece zile. O aseme
nea măsură nu e de mirare că a dus. la 
unele grosolane greșeli-

De la întreprinderea „Țesătura Codlea“, 
' spre.pildă, 'trebuiau să vină la cursul care 

se ține acum doi propagandiști. Deplasîn- 
du-se pe teren cu o zi înainte de 
derea cursului;, tovarășul Aurel' 
secretar al comitetului raional șl 
S’eceleanu, membru în. comitetul 
nesc U.T.M. Codlea, au constatat 
doi propagandiști nu puteau fi trimiși la 
curs.

deschi. 
Fiucuș, 
Nicolae 

orășe- 
că cei

Unul era plecat in concediu, iar ce-

lălăit nu era recrutat. Cel doi activiști au 
rezolvat însă această problemă foarte 
operativ. Au chemat-o imediat pe Maria 
Văsuianu, secretara comitetului U.T.M, 
din întreprindere — devenită peste noapte 
propagandistă — și au trimis-o la curs, 
în ciuda faptului că atîț prin munca pro
fesională cît și prin purtările ei, Văsuianu 
nu constituie un exemplu demn de urmat. 
„Recrutarea“ celui de al doilea propagan
dist a fost lăsată baltă deoarece nu s-a 
găsit un tînăr „corespunzător“.

La fel au stat lucrurile și la „Măgura 
Codlei“ unde în locul propagandiștilor Ion 
Butu și Ion Ghițescu plecați în concediu 
a fost „recrutat“ în grabă și trimis la curs 
inginerul Ion Lupu fără a fi confirmat 
mai întîi de .biroul raional. .

Faptele măi dovedesc Că Comitetul raio
nal U.T.M; Stalin n-a știut să îndrume prin 
activiștii săi comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. jn. așa fel incit acestea să 
trimită la cursurile de vară pentru ca
lificarea propagandiștilor cei. mai cores
punzători tineri. Unii1 instructori ca Fran- 
cisc Lanu, Jungăl Zoi ț an și Maria Biriș, 
în loc să dea ajutor efectiv, organizațiilor 
U.T.M. în această direcție, s-au compor
tat ca niște simpli curieri, fie transmițând 
sarcina de a trimite propagandiștii la 
curs, fie culegând diferite informații și 
date statistice.

Din acest motiv la cursuri au fost tri
miși unii țineri cti totul necorespunzățori. 
Este vorba de'Magdalena Moldoveanu din 
sațul Arini, comuna Măefuș, care pînă 
acum nu-1 confirmată de biroul raional 
nici măcar ca utemiștă,

E bine hă arătăm că nu numai în 
raionul Stalin ci șl în alțe raioane 
există lipsuri serioase în recrutarea pro
pagandiștilor pentru cursurile de vară. Din

la curs 2 tineri în ciuda faptului că abia 
de curând fuseseră alfabetizați. Se înțelege 
ce contribuție pot aduce acești tineri îmbu
nătățirii muncii cercurilor politice în care 
vor munci Ca propagandiști.

Trebuie arătat că greșit a procedat co
mitetul regional U.T.M. S taliei care n-a 
trecuț lă controlul felului In care s-au 
recrutat propagandiștii pentru cursuri, 
dincolo de sediile comitetelor raionale. E 
limpede că un asemenea control lipsit de 
contactul nemijlocit cu terenul, a dus la 
manifestarea birocratismului și superfi
cialității într-una dintre muncile care cer 
cea mal mare atenție și Contact nemijlocit 
cu cei pe care vrei să-i recrutezi ca pro
pagandiști.

Acum, când ne mai desparte puțin timp 
de ziua deschiderii1 noului an de învăță
mânt poliție, comitetul regional U.T.M. 
Stalin trebuie să înlăture grabnic forma
lismul din munca sa și să asigure o mal 
bună desfășurare a cursurilor de vară pen
tru calificarea propagandiștilor. De ase
menea, comitetul regional, comitetele 
raionale și orășenești U.T.M, trebuie să 
facă to.ate eforturile, să mobilizeze cei 
mai buni activiști pentru desfășurarea la 
un înalt nivel și în bune condițluni a pre
gătirii propagandiștilor.

Este de datoria comitetului regional, a 
comitetelor raionale și orășenești din re
giunea Stalin să acorde toată atenția cali
ficării temeinice a propagandiștilor, pen
tru că numai în acest caz ei vor putea 
desfășura cu succes munca lor de propa
gare a politicii partidului nostru și să-i 
mobilizeze pe cursanți la lupta pentru 
aplicarea el în viață.

G. VASILIU

Au început împărțirea avansului
. în 

Arad . , .
avansuluF de 40 la sută din recolta obți
nută. Colectiviștii din comuna Grabăț, 
raionul Sînnicolaul Mare, au obținut de 
pe cele 324 ha. ■ cultivate cu grîu o pro
ducție medie de 2.201 kg. de grîu la hec
tar, iar de pe cele 38 ha. cultivate cu orz, 
2.680 kg. la hectar. La împărțirea avan
surilor de 40 la sută, colectivistul fruntaș 
Iacob Jurcă, care împreună cu familia a 
făcut 548 zile muncă, a primit 2.028 kg.

opt gospodării agricole din regiunea 
a avut loc pînă acum împărțirea

de grîu și 417 kg. de orz, iar colectivistul 
Anton Covaci, care a efectuat până acum 
401 zile muncă, a primit avans 1.484 kg. 
de grîu și 328 kg. de orz.............

La gospodăria agricolă colectivă din 
Ineu s-a împărțit avans de 40 la sută 
pentru fiecare zi muncă 2,5 kg. de grîu, 
0,805 kg. de orz și altele. Colectivistul 
loan Irina, care împreună cu familia sa 
a efectuat pînă la 15 august 511 zile mun
că, a dus acasă 1277,5 kg. de grîu, 412 kg. 
de orz și alte produse.

ZBURĂTORII PATRIEI
Misiunea de zbor s-a terminat. Aviatorii de sub comanda ofițerului Perju 

sint bucuroși că și de această dată au acționat cît se poate de bine (foto
grafia nr. 1).

încă puține minute, și acești șoimi ai înălțimilor care fac acum ultimele 
pregătiri înainte de zbor, vor săgeta cerul cu avioanele de mare viteză (foto
grafia nr» 2)» Foto : E. PARASCOVICI

In brigadă
Specificul muncii face ca noi să avem 

întotdeauna . comenzi . diferite. Practica 
a dovedit că și noi _ putem contribui la 
ridicarea productivității muncii. Aceasta 
depinde însă de felul în care ne. organi
zăm munca, de felul îh care folosim tim
pul de lucru, precum Șâ de găsirea, pentru 
fiecare lucrare a mijloacelor care să ne 
poată ajuta să le executăm cîț mai re
pede.. Folosind toți acești factori, brigada, 
noastră a reușit întotdeauna să obțină re
zultate însemnate. Luna trecută de pilda 
noi am realizat zilnic cîte 2—3 norme. 
Același lucru îl facem și în prezent.

în lupta pentru transpunerea în viață 
a angajamentelor luate, noi abținem de
pășiri ale sarcinilor de plan de 250 la sută 
și realizăm importante economii.'

Pentru a înțelege mai ușor curii lucrăm 
noi, am să mă refer la cîteva aspecte' ale 
muncii din brigadă: de eurînd noi am 
primit să executăm o comandă de 15 pla
nuri mari pentru batoză. Asemenea lu
crări n-am mai executat. Cum am pornit 
la treabă ? La început am făcut 6 scurtă 
consfătuire unde am discutat cum să. or
ganizăm munca. în timp ce băieții au pro
curat materiale, eu m-am gindi-t ce ma
trițe și șabloane am putea face. Șabloa
ne!© și matrițele sînt un mijloc principal 
de ușurare a muncii și simplificare a 
multor operațiuni. Unii tovarăși .renunță 
la aceste procedee pe motivul că „se pier
de mulț timp pentru confecționarea lor“. 
Pe cît este posibil noi însă folosim ma-' 
trițele. și șabloanele și considerăm aceasta

tSSO •-.-■
ca 6 metodă bună care ne ajută să exe
cutăm operativ lucrarea. De mare ajutor 
ne sînt în această direcție manualele 
„Cartea trasătorului” și „Desenul tehnic“, 
cărora ne adresăm ori de câte ori avem un 
șablon sau o matriță de Conceput.

în organizarea muncii',' acordăm atenție 
și lucrurilor așa-zise „mărunte“, care te 
ajută să cîșțigi timpi prețioși. Dimineața 
venim cu cîteVa minute înainte de înce
perea lucrului, ne organizăm, l.ccul de 
muncă și ne stabilim sarcinile pe întreaga 
zi. Ațeasța ne permjte că în timpul zilei 
să‘folosim din' plin cele 480 de minute. Ca 
responsabil de brigadă mă îngrijesc ca 
toți tovarășii' să lucreze ritmic în tot 
timpul zilei.

Factorul determinant în obținerea suc
ceselor l-a constituit întrecerea socialistă 
din brigadă îhtre om și om. La lucrările 
de asamblare a planurilor de batoză am 
repartizat lucrările pe două - echipe . în pri
mele două zile. Cît timp , nu eram în în
trecere om Cil om, fiecare pehipă asambla 
cîte un singur plan pe zi. Cînd am orga
nizat întrecerea, ritmul' muncii nu a ră
mas același: a cres'cut. Din «lua pornirii 
întrecerii s-a ajuns să se asambleze cîte 
două planuri pe zi.

Acum, în ultimele luni ale primului 
nostru cincinal, brigada noastră și-a spo
rit străduințele pentru ă dontribui la ridi
carea productivității muncii.

ION HOGEA 
responsabil de brigadă 

Șantierul Naval Mafitim-Constanța

Fabricarea pe scara larga a fibrelor plastice
Realizarea îh țara noastră a policloru- 

rii de vinii a deschis industriei chimice 
mari posibilități pentru lărgirea sortimen
telor de bunuri chimice de larg consum. 
Servietele, poșetele, plasele, precum și 
articolele de marochi.hărle’ șl încălțăminte 
ușoară fabricate din înlocuitori se .bucu
ră d-e o largă căutare. Pe baza rezultate
lor obținute în stația pilot, un grup de 
Ingineri și tehnicieni chimiști au 'în-tbc-:' 
mlț de eurînd proiectul unei’ instelații de 
mare capacitate care vă începe "să produ
că pe scară industrială policlorură de 
vinii.

De asemenea, cercetătorii chimiștl
făcut studii și experiențe ta vederea ob
ținerii materiei prime din care se produc 
fibre poliamidice de tip „Kapron" pentru

au

industria textilă. în acest scop a și fost 
construită o stație pilot unde.se fac acum 
probe tehnologice. Experiențele făcute 
pînă ta prezent, au dat rezultate bune. 
Pentru început, în trimestrul IV al ace.s-, 
tui an, la noua stație pilot sa vor fabri
ca, prin presare, diferite bunuri de larg 
consum, urmînd ca în anul viitor, după 
terminarea tinei.-.•noi -instalații,, de prelu
crare.. ri dhpă pregătire^- specialiștilor, să 
se treacă la filaibea in țara a-fibrelor po- 
ilarhidice folosite în: industrii' textilă \ 
fabricarea' ciorapilor <fe tip - i'.Kapron“ și 
a altor articole. 'Ț"

Bogăția de produse petrolifere, sare și 
gaz metan, din care se extrage materia 
primă pentru fibrele poliamldlce, asigură 
mari posibilități, de dezvoltare a industriei 
materialelor plastice.

la

[Me scriu cititorii de^7a gate PE FRONTUL TREIERIȘULUI
din comuna Armășești, raionul. Urziceni, 
organizația noastră de bază U.T.M- a luat 
sub patronaj două arii de treier. Ariile au 
fost organizate și amenajate de. către ti
neri. La arii ..au fost organizate șl ame-

Bogaț a fost rodul grinelor in acest an.
Munca harnică a celor ce fac să rodească 
ogoarele, ajutorul pe Care ei l-au primit 
din partea statului, .au fost, răsplătite.

Despre munca depusă pentru strângerea 
recoltei șl îtimagazinarea. ei scriu ziaru» pajate gropi de fumat, umbrare pentru 
lui nostru numeroși corespondenți volun
tari. Publicăm mai jos spicuiri din cîteva 
dintre scrisorile sosite la redacție în ulti
mul timp, .j -.. -l , ■. •

FIECARE BOB E PREȚIOS

bibliotecile volante, pentru posturile de 
prim ajutor, chioșcuri etic. De asemenea, 
pentru ca țreierișul să Se desfășoare din 
plin, ariile au fost electrificate.

Desfășurînd pe mal departe inițiativa 
.pornită în primăvară, utemlștli au dat 
ajutor bătrânilor, văduvelor și familiilor 
celor ce>-și satisfac serviciul militar — și 
la treieriș. Asatel, utemiștii Sfendiu Mihai, 
Iile Oprea, Constantin Cheche, Ioana An
ton, Coca Mănăilă și alții ari muncit efec
tiv, cu -atelajele; sau cU brațele; atunci când 
a treierat văduva Mieria C. Ștefan, care 
are șl un fiu în armată.

Printre ariile fruntașe din comuna Co- 
badin, raionul Negru-Vodă — ne scrie 
tovarășul VasiJe Ispas, din Consitlânța — 
se află și aria tineretului din gospodăria 
colectivă. Organlzînd bine munca și lu
crând cu forțe sporite, tinerii colectiviști 
au reușit încă din primele Zile Să depă
șească cu mult norma batozei. Ei au tre- 

” ‘ , iar 
uneori au trecut și de 20.000 kg; boabe. 
Printre oei evidențiați la treieriș sînt Dud

Cînd suprafețele de. pe .care .s-a strîns 
recolta aU început să crească',' pionierii au 
părăsit taberele de. curte și au. pornit pe 
miriști să adune spicele rămase în „urina 
secerătorlior; Pionierii din Țibănești și 
’’’ufești-L ne scrie tovarășul Nicolac Ful- 

din comună însurăței, regiunea Galați 
— au reușit să stringă îh șapte zile o 
cărititate de spice' din care. au. rezultat 
peste 400 kg. boabe. în această acțiune, 
s-au evidențiat pionierii Dumitra Stama- 
te, Ioana Țigănuș, Ânghel Manole, Marin 
Bogdan și alții.

Harnici s-au dovedit și pionierii și șco-, 
larii din satul Cehal, raionul Cărei, la .- , , „ , , .
strîngerea spicelor. Numai într-o singură zi.1”lcț
zi — după cum n© informează, tovarășul ~ “
profesor S-Fopescu, d’n Cehal, sub îndru- _ , . „ , • T. ,
marea utemiștilor Florlca Juhasz, secre- ^eimie, Mulediu Albec, Ibrahim Iferdun, 
tara organizației de bază U.T.M. din sat 
și Florica Costin, instructoare de pionieri, 
ei au strâns peste 40 kg. spice. Pionierii 
Vasile Nană, Maria Gordea, Vasile Horia 
și alții au fost printre cei Care au strîns 
cele mai multe spice.

Pretutindeni — după cum ne scriu to- . 
varășii Dumitru Cuiea și Ilie Manea, din 
comuna Oltina,. raionul Băneasa și încă 
alți corespondenți voluntari — tineretul, . 
pionierii și școlarii au strîns de pe miriști, 
spic cu spic, sute șl mii de. kilograme de 
spice, care au fost depozitate la ariile pio
nierilor în vederea treierișului.

„ARIA TiNERETULUIn .

Nu de puține ori ariile au o tăbliță in
dicatoare : „Aria tineretului“, care îți. do
vedește că acea arie este sub patronajul 
utemiștllor și tinerilor din comună.

„Cu sprijinul organizației de partid — 
ne scrie tovarășul Preda Ispas, membru 
în comitetul organizației de bază U.T.M.

Emurlo Acsora și alții. Merită de aseme
nea să fie evidențiați pentru activitatea 
intensă a ariei și tovarășii Geuget Avibu- 
Ja, secretarul organizației de bază U.T.M. 
din gospodărie și Suliman Idris, membru 
în comitetul organizației de bază U.T.M. 
Acum tinerii colectiviști au terminat tre- 
ierișul.

Fruntașă la treieriș este și aria nr. 1 
„Aria tineretului“ din comuna Vlad-Țe- 
peș, raionul Călărași. Ea a deținut timp 

• de mal multe zile — după cum ne scrie 
tovarășul M. Chiriae de la S.M.T. Bogda
na — steagul de arie fruntașă pe comună. 
Aceasta se datorește șl organizației de 
bază U.T.M. din comună care s-a străduit 
să asigure o bună desfășurare a treieri
șului.

Despre felul în care ariile tineretului 
contribuie ia terminarea în cît mai scurt 
timp a treierișului, ne-au scris încă nu
meroși țineri corespondenți voluntari. To
varășii Boriș Cazacu (.Cra’ova),.Mîazi Ab- 
dulah (gospodării» colectivă din satul Ni- 
siparl, raionul Medgidia), Stblică Prcdescu

, (comiunn Bîrlogu, raionul Costești), Gheor
ghe I. Oprea (comuna Grindu, raionul Ur- 
zicetni) sint doar cîțiva dintre ei. -

*
i în multe locuri, ș.a terminat de .treierat 
: iar pi’odusale au fost dipse în magazii ; în 
, altele — țreierișul este pe sfîrșite- La gos

podăria agricolă de stat „Olga Banele’’ d>n 
comuna Piatra, raionul Zimnicea, de pildă 
țreierișul s-a terminat de mullt’. Tractoriș
tii Ion Ștefănlcă și Petre Cercel — scrie

• tovarășul Marin! Călin — muncind, pu dra- 
: goste și îngrijind bine mașinile au reușit 

să treiere zilnic 25.000-30.000 kg. ce
reale, situîndu-se printre fruntașii în

■ muncă.............................
Despre eforturile depuse în acest Scop 

și mai ales despre contribuția pe . care o 
aduce tineretul la această bătăii© ne mai 
scriu și tovarășii Lazăr Tincm-dean (gos
podăria agricolă de stat din B.ădeni, ra
ionul Turda),. Emil Tieușan (gospodăria 
agricolă de stat din Zagăr, raionul Sighi
șoara), Florea Sandu (gospodăria agricolă 
de șț'at din Balciugatele, raionul Brăneș'ti), 
Ion Bădărău (comuna Gruiu, raionul, Giur
giu), Avram Mîndru (comuna Someș — 
Guruslău, raionul Jibou), Vlcțor Căpoșeșcu 
(comuna Brețea Romînă, raionul Hațeg), 
Florian Ivan (comuna. Che-riu, raicnul 
Oradea) și alții.

RASPLATA HĂRNICIEI-,

rași — după, cum ne informează corespon
denții voluntari Gheorghe Ursu (Botoșani) 
și ing.. agr. Justin Istrătescu (comuna Radu 
Negru, raionul Călărași). Colectiviștii dip 
Bălușeni raionul Botoșani, de pildă,, eu 
■recoltat .3.287:. kg. orz»la--hectar, iar cei 
din Nicoșeni. (tot ;n raionul,Botoșani) peste 
2.200 kg. grju la hectar,, \

DE. LA ARIE, — LA BAZA
DE RECEPȚIE

Scrisorile sosite la redacție vorbesc 
despre r dragostea" cu care țăranii munci
tori, de îridată ce’ ; termină țreierișul, își 
îndeplinesc îndatoririle făță de stat, con- 
știenți că predînd cotele la timp contri
buie Ja întărirea .eebnphiipă a patriei noa
stre, lă îmbunătățirea traiului poporului 
muncitor,

Membrii întovărășirii agricole „8 Mar
tie“ din comuna Dîrvari, raionul Cujmir 
— ne informează tovarășul Anton Gurgu, 
au terminat^ printre primii atât secerișul 
cît și țreierișul. ții n-au vrut să rămînă 
în urmă nici la predarea cotelor, către 
stat. Așa că, de îndată ce. au treierat ul
timii snopi și ultimele boabe ș-au scurs în 
saci, înii'ovărășiții au puis deoparte . can
titatea de cereale datorată statului. și. au 
pornit spre baza de recepție. Chitanța nr, 
1 ei au primlt-ip. printre, .cel care și-au 
predaț cotele cu primul convoi se aflau 
și U'i'emi?tii A.. Petre, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. .din. întovără
șire, Ion Cercglț. Ion Vlaicu, Ion Vasi- 
loancă șj alții. ../

Pretutindeni — după cum scriu și tova
rășii Petre Postea (comuna Filipeni, raio
nul Bacău), Gh'corghe Moașa (comuna Cos» 
teșii, raionul Tg. Frumos), ‘Mtacea Soare 
(raionul Giurgiu) și mulți alți corespon
denți voluntari, de la ariile de treier por
nesc in fiecare zi spre bazele de recepție, 
convoaie de oare. Sînț cotele pe care ță
ranii muncitori le predau cu 
bucurie, statului.

★
Pe ogoare se desfășoară cu 

bătălia terminăriâ treierișului.1 
vîrstnici, tineretul, mobilizat 
zațiile U.T.M. ' sub conducerea Organiza
țiilor- de •partid, se străduiește să asigura 
buna desfășurare a treierișului și pr-ed-a-

Și

RECOLTE BOGATE

Munca avântată depusă de țăranii mun
citori pentru a smulge pământului roade 
mai bogate a fost răsplătită de recoltele' 
frumoase obținute. „în anul acesta, țăra
nii muncitori întovărășiți din satul Maxut, 
comuna Deleni din raionul Hlrlău — scrie 
redacției tovarășul Dumitru Pașcaru — 
au ohținut o recoltă de grâu de peste 2.500 
kg. la hectar. Aceasta pentru că întovă
rășiți! au folosit metode agrotehnice înain
tate însămînțlnd grâul în cruce. De ase
menea, în primăvară, ei ®u acordat aten
ție și executării lucrărilor de întreținere 
a culturilor.

Recolta strînsă în anul acesta de în
tovărășiți întrece cu peste 500 kg. grîu 
la hectar pe cea obținută în anul trecut. 
Utemiști ca Mlh-ai Slăbuțu, Elena Saramet, 
Ștefan Balbaras și alții se numără printre 
cei care au adus o contribuție prețioasă j-©a cotelor luptă cu forțe sporite să ter» - 

- *• — *" s««™. «W
Recolta sporite la hectar au cules șl co. r0a Pîinil poporului muncitor în magazii 

lectivlștii d’n ra'oanele Botoșani și Călă- și hambare.

dragoste și

aVînt sporit 
Alături de 
de organi-

După al doilea seminar international 
al studenților agronomi

Uniunea Internațională a Studenților desfășoară o susținută activitate în 
[ interesul întăririi șl dezvoltării unității și colaborării internaționale studențești. 
I In scopul extinderii pe mai departe a colaborării dintre studenții din diferite țări 
I șl de diferite orientări politice, Consiliul U.I.S. care își desfășoară actualmente 
( lucrările la Sofia discută realizarea unui bogat program referitor la conferințe 
l internaționale, tabere de iarnă și de vară, schimburi de delegații ale studen- 
} ților șl asociațiilor culturale etc.
I Intre acțiunile întreprinse de U.I.S. se numără și seminarlile internaționale 

ale studenților din aceleași ramuri de studii din Europa, Asia Africa. Printre 
[ seminarlile care s-au desfășurat pînă în prezent sînt seminarul studenților din 
l agronomie, seminarul studenților din pedagogie șl cel al studenților din medicină.

In acest număr al ziarului publicăm însemnări asupra desfășurării seniina- 
l rului internațional al studenților din agronomie.

Cel de al II-lea se
minar internațional 
al studenților din in
stituitele agronomice 
organizat de U.T.S. și ținut nu de mult 
la Casa de Cultură din cadrul Expoziției 
Agricole Unionale de la Moscova, a con
stituit fără îndoială un succes în efortu
rile pentru dezvoltarea și întărirea cola
borării internaționale în domeniul știin
ței agrotehnice, pentru dezvoltarea legă
turilor frățești între studenții agronomi 
din toate țările. Delegații din 24 de state 
ale Europei, Asiei și Africii s-au -întâl
nit în cadrul acestui seminar pentru a 
discuta câteva din problemele de bază 
ale științei agricole și pentru a-și împăr
tăși experiența în munca de pregătire 
profesională, în munca de cercetare știin
țifică.

Seminarul s-a desfășurat la un înalt ni
vel științific. La aceasta a contribuit în 
mare măsură faptul că la lucrări au luat 
parte cunoscuți oameni de știință sovietici 
ca T. Lîsenco, P. Jukovski, I. Lapțev, 
profesori și conferențiari din Olanda, 
Bulgaria, Belgia etc.

Ca oaspeți ai capitalei sovietice am 
avut bucuria să simțim tot timpul atenția 
și sprijinul prietenesc al profesorilor și 
studenților sovietici care ne-au asigurat 
condiții de lucru minunate. Problemele 
■teoretice ridicate în referatele ținute cu 
acest prilej și în discuțiile purtate în co
misiile care au dezbătut aceste referate 
au putut fi legate strîns de viață, verifi
cate în practică în cadrul Expoziției A- 
gricole Unionale unde sînt expuse impor
tante realizări și experiențe înaintate ale 
agriculturii sovietice. Prin vizitele pe 
care am avut prilejul să le facem în col
hozuri, sovhozuri, stațiuni de mașini și 
tractoare, la baza experimentală a Aca
demiei de Științe Agricole a U.R.S.S,, la 
Academia Agricolă „K. A. Timiriazev“ etc. 
noi am avut prilejul să cunoaștem șj mai 
bine succesele agriculturii sovietice și să 
învățăm din această experiență. Prin vi
zitarea expoziției și cunoașterea nemijlo
cită a realizărilor din unitățile agricole 
vizitate, participanții la lucrările comisiei 
în care s-a dezbătut referatul ou privire 
la raportul dintre producție și consumul 
de produse agricole, au putut să-și dea 
seama și mai bine că acolo unde tehnica 
și știința agricolă se dezvoltă permanent, 
pămîntul produce mereu mai mult, iar 
oamenii pot trăi mai bine.

Lucrările seminarului internațional al 
studenților agronomi s-au desfășurat în 
două etape : în prima parte au fost ex
puse cinci referate principale urmate de 
discuții. Pe tema „Raportul dintre produc
ția si consumul de produse agricole“, re
feratul a fost prezentat de profesorul 
Ivan Laptev, membru activ al Academiei 
de Științe Agricole a U.R.S.S. A urmat 
■apoi referatul cu privire la nutriția plan
telor și creșterea fertilității solului. Par
ticipanții au urmărit acest referat cu deo
sebit interes. Academicianul T. Lîsenko a 
adus date noi în legătură cu această pro
blemă de un deosebit interes științific și 
practic. In vizita făcută la baza experi
mentală a Academie} Agricole, academi
cianul Lîsenko a explicat particlpanților 
experiențele care au stat la baza tezelor 
expuse. A fost ținut apoi referatul despre 
folosirea resurselor vegetale mondiale în 
ridicarea producției de cereale, expus de 
Piotr Jukovski, directorul Institutului 
Unional de Fitotehn-ie, referatul profeso
rului Van Diettpn Stefanus de la Univer
sitatea din Utfecht cu privire la crește
rea producției de lapte la vaci și refera
tul prezentat de delegația Republicii 
Populare Romîne „Munca de cercetare 
științifică a studenților din Institutele a- 
gronomice“. în general, referatele prezen
tate au fost urmărltp cu deosebit interes 
de toți participanții, fiind apoi viu discu
tate în lucrările pe comisii.

încă de la începutul lucrărilor, partici
pant» au ajuns îri mod unanim la conclu
zia că scopul principal al lucrărilor pe 
comisii îl constituie explicarea metodelor 
propuse și căutarea de metode noi care 
ar putea să ajute la ridicarea producției 
agricole. Foarte interesante au fost în 
acest sens discuțiile purtate în comisia 
care a dezbătut referatul cu privire la ra
portul dintre produdția și consumul pro
duselor agricole. ~ 
date noi despre 
dezvoltarea agriculturii din statele lor și 
arătau perspectivele acestei dezvoltări. 
Delegații din țările coloniale au vorbit 
despre situația deosebit de grea în care 
Imperialismul a aruncat agricultura și 
țărănimea acestor state.

Referatul cu pri
vire Ia organizarea șl 
rezultatele muncii de 
cercetare științifică a 

institutele agronomice 
prezentat de delegația țării noastre, a stâr
nit un viu interes printre participanți. în 
cadrul discuțiilor, delegații s-au Interesat 
de condițiile pe care institutele noastre 
le creează studenților în cercetarea știin
țifică, au cerut lămuriri asupra obținerii 
a două recolte de cartofi pe an ; asupra 
recoltelor obținute la hectar la cartofi și 
roșii în țara noastră, în legătură cu iaio- 
vizarea cartofilor, folosirea îngrășăminte
lor etc. Participanții s-au interesat, de ase- ’ 
menea de modul cum lucrează catedrele 
din institutele agronomice cu studenții.

Cu prilejul desfășurării seminarului In
ternațional de la Moscova a fost organi
zată o comisie pentru analizarea posibili
tăților de întărire a colaborării între stu
denții institutelor agronomice din diferi
te țări. Munca, acestei comisii prezidată 
de Ko Tun Sen, secretar al Uniunii Inter
naționale a Studenților, a fost apreciată 
ca deosebit de importantă.

Delegații din China, Franța, Tunisia 
etc., au venit cu propuneri concrete pen
tru extinderea colaborării între studenții 
agronomi. S-a arătat că schimbul de lu
crări, referate, literatură între studenții 
din Institutele agronomice, schimbul de 
delegații, participarea reciprocă la sesiuni 
științifice, executarea practicii de produc
ție în unități agricole din alt« țări 
ș.a.m.d., ar ajuta la lărgirea cunoștințelor 
studenților, ar duce și mai mult la întă
rirea prieteniei dintre tineretul studen
țesc din diferitele țări. Uniunea Interna
țională a Studenților a primit recomanda
rea să analizor, toate aceste propuneri și 
să organizeze traducerea lor în viață. De 
asemenea participanții și-au exprimat do
rința ca U.I.S. să ia măsuri de mărirea 
tirajului revistei „Agrlstud", ea ea să fie 
editată și în limbile popoarelor Asiei și 
Africii.

Delegația R.P.R. s-a străduit să aducă 
un aport cît mai însemnat ia lucrările se
minarului internațional, să contribuie d:n 
plin la întărirea colaborării cu tineretul 
din toate țările care dorește să întrețină 
relații prietenești cu tineretul din patria 
noastră. Am reușit să întărim relațiile de 
colaborare cu studenții din U.R.S.S., In. 
donezia. Austria, Tunisia, Cehoslovacia 
etc, prin intensificarea schimbului de pă
reri, prin lărgirea schimbului de lucrări 
științifice șl a literaturii de specialitate. 
Toate acestea vor ajuta pe studenții no* „ 
ștri din institute să cunoască lucrări noi 
și să facă schimb de experiență și mal 
rodnic cu studenții din alte state.

Succesele obținute în această direcție atl 
fost subliniate în unanimitate de cei ce 
au participat la seminarul internațional al 
studenților agronomi. în hotărârea adopta
tă la închiderea seminarului se arată: 
„Sîntem mulțumiți că seminarul s-a des
fășurat într-o atmosferă de prietenie, la 
un înalt nivel științific si a fost bine 
organizat... A avut loc un liber și sincer 
schimb de păreri și de experiență, pentru 
o rnai bună înțelegere reciprocă a studen- 

. ților din institutele agronomice din dife
rite țări, importanța acestui seminar și a 
altora asemănătoare constă în aceea că ele 
contribuie la răspândirea științei înainta
te, la schimbul de experiență în munca 
de cercetare științifică". Această conclu
zie întărește și mai mult convingerea noa
stră în faptul că inițiativele U.I.S. cu 
privire la organizarea și intensificarea 
schimbului de păreri între tineri studențl 
specialiști de diferite profesii au o în
semnătate din ce în ce mai mare- Ele 
ajută la o mai bună cunoaștere reciprocă, . 
la o mai bună colaborare în interesul în
tăririi relațiilor prietenești dintre popoa
re. Organizarea unor asemenea discuții șl 
pe viitor est® prin urmare o dorință fi
rească atîț a celor ce au participat la sa. 
minarul ținut la Moscova cît și a altor 
mulți tineri specialiști care au urmărtț-, cu 
ințeres lucrările acestui seminar și rezul
tatele bune obținute.

Rezultatele obținute la seminarul inter
național al studenților din agronomie au 
constituit un aport la eforturile generale 
de întărire a colaborării între popoare și 
de asigurare a păcii, eforturi* care sîriț 
susținute activ de către Uniunea Interna
țională a Studenților.

Conf. univ. V. Pungan

Participanții au adus 
succesele obținute Ia

studenților din

„Scînteia tineretului“
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Evenimentele sîngeroase 
din Goa

In Goa a curs din nou sînge. Se repetă 
nn act pe care istor a colon al smu ui por
tughez l-a înregistrat nu odată. Patnoții 
inuieni venit! intr-un marș pașn’c în Goa 
nu fort secerați de mitralierele portu
gheze. Rezultatul: 15 persoane au fost 
ucise, 225 rănite iar 10 au dispărut fără 
urme.

întreaga Indie — șl alături de ea toți 
oamenii de bună credință — sînt revol
tați. Indignarea populară șl-a găsit ex
presia în puternice demonstrații de masă 
la Delhi, Calcutta, Bombay și în alte 
.orașe indiene. Ca lava unui vulcan gata 
ră erupă clocotește mina marelui popor 
jndian, hotărît să desăvîrșearcă opera de 
eliberare a patriei sale. Relațiile diploma
tice dintre India și Portugalia au fost 
practic rupte.

In ce anume îșl au obîrșla evenimen
tele din Goa?

Co onialiștli portughezi an acaparat te
ritoriul Goa încă de la 1510. Teritoriul 
acesta, care are o suprafață de ma’ puțin 
de 4.000 km. p. șl care, după unele sta
tistici, are o populație In jurul unei ju
mătăți de milion de locuitori, este o par
te integrantă a Indiei. Cercurile conducă
toare portugheze nu vor însă să înțeleagă 
că trăim în epoca apusului colonialismu
lui, în epoca în care drepturile popoare
lor nu mai pot fi încălcate după bunul 
plac al unor guvernatori descinși din me
tropolă. Ziarul suedez „Stockholm Tid- 
ningen“ remarca pe bună dreptate că 
„Portugal’a nu a tras concluziile cuvenite 
cin experiența altor țări colonialiste eu
ropene.“

Guvernul portughez refuză cu încăpă- 
țînare să accepte Ideea restitu’ril către 
India a teritoriului Goa. După cum arată 
faptele, la Lisabona nu s-a înțeles încă 
că India de astăzi este o mare putere care 
jnaiă un rol Important pe arena Interna
țională și care nu poate accenta ca o par
te a teritoriului său să se afle sub stăpî- 
nire străină. De altfel, comnorlarea au
torităților portugheze are un substrat 
care nu este greu de înțeles. Ceea ce îl 
reține pe colonialiștii portughezi în Goa 
nu este numai faptul că acest teritoriu 
posedă o serie de bogății ca fier, mangan, 
palm'eri de cocos șl altele. Șl asemenea 
bogății îl atrag desigur pe monopolisti, 
deoarece constituie o sursă importantă de 
venituri (dună cum ară'a un ziar indian 
numai în 1853 companiile miniere din

Delegația economică a R. P. F Iugoslavia 
a vizitat centrala atomo-electrică din U.R.S.S.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
La 29 august, delegația economică a 

R.P.F. Iugoslavia a vizitat centrala ato
mo-electrică a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. împreună cu membrii delegației 
economice, centrala a fost vizitată și de 
D. D.iurici. ministru plenipotențiar al Se
cretariatului de Stat pentru Afacerile 
Externe al Iugoslaviei, care conduce de
legația guvernamentală a Iugoslaviei so
sită la Moscova pentru încheierea unui 
acord cu privire la legăturile aeriene în
tro U.RS.S. și R.P.F. Iugoslavia.

înainte de vizitarea centralei, membrii

A 44-a Conferîntă 
a Uniunii Interparlamentare

HELSINKI 30 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 29 august conferința Uni
unii Interparlamentare a ccnt’lnuat discu
țiile cu privire la situația securității in
ternaționale și a dezarmării.

în ședință au luat cuv’ntul reprezen
tanții Indiei, Irakului. S.U.A.. precum și 
reprezentantul Republicii Federale Ger
mane. Erler, care a subliniat că dezarma
rea este imposibilă fără încredere reci
procă, fără lichidarea temerilor că unui 
pooor siau altuia i se va impune un sistem 
politico-social pe care el nu-1 dorește. în 
ciuda destinderii în situația internațio
nală. în lume mai, există o teamă reci
procă care trebuie să fie lichidată. Erler 
s-a pronunțat pentru interzicerea armelor 
de exterminare în masă și pentru un sis
tem riguros de control.

S-a dat apoi cuvîntul delegatului Uniu
nii Sovietice, A. M. Pjnkrat.ova. Delega
ția sovietică, a spus ea, consideră în Unii 
generale acceptabilă rezoluția în problema 
securității colective și va vota în favoa
rea acestei rezoluții.

în ședința de dimineață a luat de ase
menea cuvîntul reprezentantul Angliei, 
Bellenger, care a declarat că trebuie aș
teptat ca U.R.S.S. să-și reducă efectivul 
forțelor el armate cu numărul anunțat. 
Vorbitorul a încercat să justifice cursa 
înarmărilor în S.U.A. și Anglia care ar 
exista, chipurile, datorită „tendinței’’ Uni
unii Sovietice de a răspîndi ideologia ei 
în celelalte țări.

Cam în același sens s-a pronunțat și 
«delegatul S.U.A., Flanders.
. Reprezentantul Albaniei, Baholli, a de
clarat că poporul albanez este pentru in
terzicerea totală a armelor atomice și cu 
hidrogen.

Situafia din Africa de Nord
PARIS 30 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum anunță ziarele pariz’ene, 
fin diferite puncte din Maroc și Algeria 
continuă ciocnirile dintre soldați și polițiști 
cu răsculații.

Potrivit relatărilor corespondentului a- 
genției France Presse din Alger, de trei 
zile avioanele transportă soldați și mate
riale militare în Algeria și Maroc. Trupele 
urmează să fie dislocate în jurul orașului 
Oran. După cum transmite postul de radio 
Paris, la 29 august la Rabat s-au produs 
din nou incidente, la Fèz și Melanes s-au 
înregistrat incendieri, la Marakes au fost 
tăiate firele 'telefonice în Algeria în apro
pierea orașului Constantine a avut loc o 
ciocnire între trupe și răsculați. Au fost, 
uciși 17 răsculați.

Potrivit știrilor sosite din Rabat (Maroc) 
generalul maior Glantzberg, comandantul 
unei escadrile de aviație a S.U.A. în Africa 
de nord, a declarat că situația încordată
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minereu de fier a cărui valoare reprezintă 
suma de 55 milioane rupii). La mijloc se 
află însă, în primul rînd, considerente de 
altă natură, determinate de unii factori 
externi: Goa are o mare importanță strate 
gică în planurile acelor cercuri care n-au 
părăsit nici pînă astăzi speranța că 
vor putea să silească India să-și 
schimbe politica ei externă. In mîi- 
nile acestor cercuri, Goa reprezintă un 
instrument de amenințare la adresa Ind’ei. 
Altfel nu ar avea rațiune ca Goa să fie 
sistematic transformată Intr-o bază mili
tară puternică. Faptul că din Statele Unite 
au sosit în Goa mijloacele tehnice neceăa 
re pentru extinderea unor aerodromuri, 
precum și prezența din ce în ce mai in- 
s’stentă a unor reprezentanți militari ame 
ricani acolo, constituie desigur un indiciu 
grăitor.

Poporul indian este iubitor de pace șl 
dorește să consolideze independența pa- 
tr’ei sale. După cum au sublimat condu
cătorii guvernului indian în . frunte cu 
Jawaharlal Nc'nru, existența dominației 
portughez? în Goa reprez’ntă o amenințare 
a independenței Indiei, o încălcare a su
veranității el.

Cercurile politice indiene desfășoară o 
puternică acțiune pentru alipirea teritoriu
lui Goa la India, acțiune cu larg răsunet 
național și internațional. Sute și mii de 
voluntar! s-au îndreptat către Goa în ca
drul mișcării de rezistență pașnică împo
triva ocupației portugheze. Dor’nțelor le
gitime ale poporului Indian colon’allștii 
portughez! le-au răspuns însă cu gloanțe. 
Istoria unor vremuri recente a arătat că 
asemenea metode sînt sortite unui deplin 
eșec. Trebuie știut că nici colon’allștii 
portughezi și nici cel care le dirijează ac
țiunile nu vor reuși la Infinit să nesoco
tească năzuințele unui mare popor.

M. RAMURA

delegației au vizionat filmul documentar 
în culori „Prima din lume“, consacrat 
.centralei atomo-electrice. Luând cuno
ștință de funcționarea centralei, oaspeții 
au vizitat sala principală unde se află 
reactorul, sala pompelor, au examinat ge
neratorii de abur și turbogeneratorii, pu
pitrul central de comandă.

împreună cu delegația economică a 
R.P.F. Iugoslavia centrala atomo-electrică 
a fost vizitată și de D. Vidici, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Iugoslaviei în U.R.S.S.

La discuții au mai luat parte delegatul 
Angliei, White, delegatul Poloniei, Lubli- 
anski, Arbab (Sudan), Bandar (Ceylon) și 
alți delegați.

La sfîrșitul ședinței a început discuta
rea problemei întăririi Uniunii Interpar
lamentare. Raportul în această problemă 
a fost prezentat de Clement Davies (An
glia). La începutul cuvântării sale rapor
torul și-a exprimat satisfacția în legătură 
cu intrarea U.R.S.S. în rîndurile Uniunii 
Interparlamentare. Este necesar, a decla
rat el în continuare, să se lărgească 
schimbul de delegații parlamentare și 
contactul personal între parlamentari. în 
această ordine de idei, Davies a subliniat 
ca fapt pozitiv declarația Sovietului Su
prem al U.R.S.S Noi, parlamentarii, a 
continuat el, putem dovedi că sîntem 
buni vecini. Perioada actuală este o pe
rioadă de dezvoltare puternică, o pe
rioadă a parlamentelor. Avem mari posi
bilități de a lucra mai bine în această 
direcție.

La dezbaterile asupra acestei probleme 
a lua«t cuvîntul delegatul Flliplnelor, Sal
vador, care a chemat pe delegați la întă
rirea bazelor Uniunii Interparlamentare 
și lărgirea ei prin toate mijloacele. El și-a 
exprimat speranța că următoarea confe
rință a Uniunii va avea loc în Asia de 
sud-est-

La ședința din 30 august a celei de a 
44-a conferințe a Uniunii Interparlamen
tare au continuat discuțiile în problema 
întăririi Uniunii.

Apoi conferința a trecut la examinarea 
problemei dezvoltării schimbului interna
țional în domeniul economic.

din Maroc „se va agrava probabil în vii
toarele oîteva săptămâni". El a subliniat 
„posibilitatea unor noi acțiuni din partea 
populației".

★
ALGER 30 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că guvernul fran
ceze a hotărît să extindă starea excep
țională pe întregul, teritoriu al Algeriei. 
In orașul Constantine au fost întărite 
trupele de securitate. Aceleași măsuri au 
fost luate și în celelalte localități din 
acest departament. Agenția France Presse 
relatează că răsculații algerieni din re
giunea muntelui Aures îșl întăresc efec
tivele din rîndurile țăranilor de la fron
tiera cu Tunisia. Mulți dintre aceștia de 
teama represiunilor franceze și-au pără
sit satele și se înrolează în forțele pa
triotice.

în Maroc situația din ultimele 24 de ore 
se caracterizează prin vaste razii poliție
nești. în regiunea Kenifra. in cursul ope
rațiunilor pentru „verificarea identi'ătii” 
au fost arestați 2.500 de marocani. Mulți 
dintre aceștia au fost trimiși la Casa- 
blanca pentru a li se lua „un prim inte
rogator judiciar’’.

Lucrările subcomitetului Comisiei 0. N. U. 
pentru dezarmare

NEW YORK 30 (Agerpres). — TASS 
transmite : în conformitate cu recoman
darea Conferinței de la Geneva a șefi
lor guvernelor U.R.S.S., S.U.A., Angle* 
și Franței, la 29 august Și-a reluat lucră
rile subcomitetul Comisiei O.N.U. pantru 
dezarmare. Ședințele vor fi prezidate 
succesiv de reprezentanții țărilor membre 
ale- subcomitetului. ■ ■

Prima ședință a fost prezidată de A. 
A. Sobolev, reprezentantul Uniunii Sovie
tice.

în cursul ședinței subcomitetului, care 
s-a desfășurat cu ușile închise, reprezen
tanților presei le-au fost împărțite tex
tele declarațiilor făcute de reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A., Atîgllei, Franței și Ca
nadei.

In declarația sa, A. A. Sobolev, repre
zentantul Uniunii Soviefce, a subliniat 
că după părerea guvernului sovietic la 
examinarea problemei dezarmării sarcina 
principală constă în a găsi căi spre o 
apropiere între pozițiile statelor în această 
problemă și spre o înțelegere necesară atît 
in problema reducerii armamentelor cla- 
s'ce cit și în problema interzicerii armei 
atomice. El a arătat că tocmai spre obți
nerea acestui scop sînt îndreptate pro- 
punerila guvernului sovietic din 10 mai 
cu privire la reducerea armamentelor, in
terzicerea armei atomice și înlăturarea 
primejdiei unui nou război. Reprezen
tantul sovietic a reamintit în linii gene
rale .conținutul acestor propuneri.
. Reprezentantul Uniunii Sovietice a sub

liniat «ă in propunerile sovietice din 10 
mai s-a ținut seama de dorința puterilor 
occidentale expusă de ele in propunerile 
prezentate subcomitetului și îndeosebi de 
dorința lor cu privire la nivelul forțer 
lor armate, înfăptuirea măsurilor pentru 
interzicerea armelor atomice nu dintr-o 
dată, ci pe etape și constituirea unui or
gan unic de control asupra îndeplinirii 
măsurilor privind reducerea armamente
lor și interzicerea armei atomice.

Uniunea Sovietică, a spus Sobolev,. a 
făcut un mare pas înainte adoptîr.d o 
serie de propuneri prezentate de puterile 
occidentale. Acum.. totul depinde de pu
terile occ’dentale.

în continuare. Sobolev a expus fondul 
noilor propuneri prezentate de guvernul 
spv’etic laț Conferința de la Geneva a 
șefilor guvernelor celor patru puteri în 
ziua de 21 iulie, care reprezintă o dezvol
tare a propuherilor sovietice din 10 mai. 
Sobolev. și-a exnrimat speranța că repre
zentanții puterilor ’occidentale în subco

Sesiunea Consiliului U. I. S.
SOFIA 30 (Agerpres). — TASS trans

mite : La Sofia ,își continuă lucrările se
siunea Consiliului Uniunii Internaționale 
a Studenților (U.I.S.). La 29 august 
J. Areliano (Ecuador) a prezentat rapor
tul comisiei de validare în care se spune 
că la lucrările sesiunii participă 96 dele
gați. 109 observatori din 72 de țări, 14 
invitați și 4 reprezentanți din partea or
ganizațiilor frățești.

Apoi au continuat dezbaterile pe mar
ginea rapoartelor: „Mișcarea internațio
nală studențească și sarcinile U.I.S.” și 
„Cu privire la convocarea celui de al 41ea 
Congres internațional al studenților”.

La 30 august la sesiune au ținut ședințe 
comisiile pentru următoarele probleme: 
problemele academice și economice ale 
studenților, colaborarea culturală și cola
borarea dintre unele facultăți, activitatea 
și sarcinile studenților din țările coloniale 
Și dependente, problema presei studențești 
și colaborării internaționale între ziarele 
studențești, sportul studențesc.

Se lăsa seara... Apusul aninase în 
vîrfurile razelor de soare o mantie în 
faldurile căreia trandafiriul trecea in 
rubiniu. Razele aproape orizontale, 
pline de vâlvătăile din urmă ale amur, 
gului, se strecurau între cerul albas
tru albit de vata norilor șl indigoul 
apelor Senei...

Valuri, valuri, umbrele serii se alun
gau de-a lungul abia perceptibilelor 
valuri ale apei, mîngîind cheiurile de 
granit, apleeîndu-se sub podurile Pa
risului, răsfirîndu-se in crengile casta
nilor.

Podul Saint-Michel... Marele oraș 
toarnă pe pod — ca într-o pllnie — 
miile sale .de mașini.: aerodinamicele 
luxoase, camioanele asudate și taxiu
rile — multe ieșite parcă dintr-un mu
zeu al istoriei automobilului — trăsu
rile împodobite cu ghirlandele florilor 
albe de hîrtie ale Paștilor, motocicle
tele și bicicletele grăbiților ce părăsesc 
orașul pentru a ajunge la locuințe, tro
tinetele și cărucioarele celor mai mici 
parizieni...

Timpanul sensibil al serii ascute 
parcă hărmălaia zgomotelor, a strigă
telor și chemărilor. Și iată, nu depar
te, în mijlocul mișcării ce nu contenește 
un om între două virste, tăcut, cu 
capul puțin Pe spate, acoperit cu ne
lipsitul basc negru, stă nemișcat; cli
pesc doar pleoqpele închise spre a întă
ri contrastele amurgului în culorile că
ruia pictorul și-a înmuiat penelul. Și în 
efortul acestui om izolat în îmbulzeala 
străzilor, tăcut în vacarmul ce-l im- 
prejmuiește, liniștit în tumultul miilor 
de trecători. în privirile ochilor săi, 
ațintite departe, peste forfota podului, 
vezi încercarea sa de a separa culo
rile liniștite, clare, limpezi ale ceru
lui în amurg de tentele străzilor 
de astăzi ale Parisului...

Iar în spatele său, sprijinite pe gra
nitul cheiului își așteaptă cumpărăto
rii, acuarele, uleiuri...

Iată povestea cîtorva dintre ele :
I. LALELE, TRISTE LALELE...

Aproape în întregime acoperită de 
alte tablouri o acuarelă mi-a atras pri
virile. Totdeauna acuarela mi-a dat 
senzația unui peisaj privit PTîn gea
mul bătut de ploaie pe care se scurg 
pîrîiașele de rouă ale picăturilor ce-și 
sfirșesc călătoria, lăcrimând... Dar de 
această dată apele picturii întîlnindu- 
și palele nuanțate dădeau parcă viață 
adevărată — nu mai puțin tristă — 
unor lalele pline de acea frumusețe 
care abia ascunde împlinirea și vește- 

mitet se vbr pronunța asupra fondului 
propunerilor menționate.

Reprezentantul sovietic a subliniat că 
în ce-1 privește, guvernul’ U.R.S.S. a’ pă
șit deja pe calea înfăptuirii practice a mă
surilor privind reducerea forțelor armate, 
adoptînd hotărîrea cu privire la reducerea 
forțelor armate ale U.R.S.S. cu efectivul 
trupelor retrase din Austria și hotărîrea 
cu privire la reducerea pină la 15 de
cembrie 1955 a efectivului forțelor armate 
ale Uniunii Sovietice cu 640.000 de pa-* 1 
meni. Uniunea Sovietică, a spus Sobolev, 
așteaptă c? statele care au forțe armate 
considerabile să nu intîirzte la rîndul lor 
de a lua măsurile corespunzătoare în ve
derea reducerii forțelor lor armate.

CINEMATOGRAFE • TĂUNUL - Patria, Bucu
rești. 23 August, Libertății: TINEREȚE ZBUCIU
MATA - N. Bălcescu: PUTEREA DRAGOSTEI — 
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I. C. Frlmu. Filimon Strbu. înfrățirea în
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„Faptele din ultima vreme, a declarat 
în încheiere Sobolev, și îri special rezul
tatele conferinței de la Geneva a șefilor 
guvernelor celor patru puteri dovedesc 
că a fost obținută o Oarecare micșorare a 
încordării în relațiile dintre state. Acest 
lucru, cit și existența unei cons’derabtlo 
apropieri a pozițiilor în problema redu
cerii armamentelor și interzicerii armei 
atomice creează condiții favorabile pentru 
îndeplinirea rapidă și cu succes de către 
subcomitet a sarcinilor ce i-au fost în
credințate de Adunarea Generală.

Delegația sovietică este gata, ca și în 
trecut, să colaboreze cu celelalte delegații 
în rezolvarea acestor sarcini importante 
și urgente'“.

Reprezentantul S..U A., Lod.ge, a subli
niat importanța lucrărilor subcomitetului 
care, după cum a declarat el. vor trebui 
să constituie „Jirijna încercare a valorii 
practice a 'conferinței de Ia Geneva“. 
Lodgș a prezentat subcomitetului propu
nerea făcută de președintele Eisenhower 
la conferința de la Geneva si a citat acele 
pasaje din declarația lui E'sehhcwer în 
care a fost, făcută propunerea cu privire 
la schimbul' d^ informații militare și w-. 
rificareâ acestor informații prin luarea 
de fotografii din avion

Reprezentantul Angliei, Nutting, o su
bliniat că propunerile din 10 mai’ â.c. ale 
Uniunii Sovietice „lărgesc, fără îndoială, 
sfera unui acord asupra anumitor țeluri 
ale dezarmării“.

După părerea lui Nutting însă, propu
nerile sovietice „lasă fără răspuns“ între
barea „cum ,pot fi atinse aceste teluri“. El 
a arătat că este necesar să se instituie un 
asemenea sistem internațional de control 
asupra dezarmării care să acționeze inde
pendent de lipsa de încredere intre state.

Trebui^ să ne străduim, a spus Nutting,

SCURTE ȘTIRI
• La Moscova a sosit o delegație a Con

siliului economic pentru construcția de lo
cuințe de pe lingă Adunarea Națională 
Franceză.

• La 30 august 1955 a avut loc Ia Bel
grad schimbul instrumentelor de ratifi
care a acordului între RPR și RPF. Iu
goslavia în legătură cu- problemele hidro
tehnice privind sistemele hidrotehnice și 
cursurile de apă de pe frontieră sau în
tretăiate de frontiera de sțat, semnat la 
București la 7 aprilie 1955.

• Dună cum Anunță Agenția Centre’ă 
Telegrafică Coreeană, în noaptea de 22 
spre . 23 august 66 de soldați lisînmaniști, 
afectați pe lîngă armato a 8-a a S.U.A. 
din Coreea de sud, au dezertat in semn de 
protest împotriva discriminării rasiale 
care domnește în armata americană.

• După cum se anunță din Bangkok, la 
27 august a luat sfîrșit conferința secretă 
a reprezentanților Consiliului S.E.A.T.O. 
care a ținut patru zile. în comunicatul

-NOTE DE DRUM(I).
jirea... Trei lalele conjug'nd un alb 
vînăt cu altul bătînd spre galben side
fiu — trei lalele — doar atit. Dar c'.tă 
putere de sugestie !

Le priveam, nu puteam să-mi dcsli* 
pese privirile: lalele, triste lalele... da. 
îmi aminteam...

Eram în drum spre Paris. La Praga 
schimbasem avionul cu unul al Com
paniei „Săbena", uh avion mare, cu 4 
motoare, aproape gol Invelitoarele 
scaunelor s.nt de^nylon; ni se oferă 
chewinggoom și reviste.

Trecem în zbo deasupra celor două 
Germanii. Norii peste care ne aflăm 
cedează tot mai mult albul lor cenu
șiului serii, apropiindu-se de culoarea 
pe care o ghicim a apropiatei Mări a 
Nordului. Coborîm. Ne aflăm după pu. 
țin în incinta elegantului restaurant 
al aeroportului din Amsterdam. In 
fața intrării in bar — o etajeră : se 
vînd flori: lalele. Le vinde o fată 
olandeză — sveltă, frumoasă, cu obra
zul palid, îmbrăcată in costumul sim
plu, albastru-gri, curat, cu o linie im
pecabilă, proprietate a companiei de 
avioane. Doar ciorapii s-au rupt (cio
rapii trebuie să ți-i cumperi singur!) 
Fata însăși e ca o petală de lalea prin
să în lujerul său. Lalelele însă, lalelele 
se vind pe dolari...

fte-am așezat la o măsuță. Aveam 
de risipit un ceas înainte de a pleca 
în ultima etapă a zborului spre Paris. 
Privim împrejurul nostru. Strălucesc 
lămpile de neon deasupra reclamelor 
— afișe' și mostra în etajere. La mese 
tot felul de oameni.

Din bar ies trei tineri. Vorbesc tare, 
tulburînd liniștea așteptării. Sînt ve
seli băieții canadieni, soldați ai tru
pelor de ocupație. Numai că se plic
tisesc în mica și prea liniștita Olan
dă J Mai vin la aeroport să vadă lu
mea. 11 zăresc pe ofițerul american 
așezat la una din mese. El bea șam
panie. Ei nu sînt ofițeri și acum — 
după citeva whisky-uri — n-ar mai 
avea bani nici pentru un pahar de co- 
cacola. Un salut — mai mult în batjo
cură. Și uniformele sînt cam in nere
gulă : bereta unuia e pusă la centură, 
a altuia sub galoane. Numai bizonul e 
pe umăr — alb și caraghios — șl pis
tolul de asemenea e la locul lui.

Bă'eții nu știu ce să facă. Zăresc 
lalelele, zăresc fata... Se apropie. O 
glumă, un zîmbet obraznic, o atingere 
pe mină, o ciupitură de obraz... Obra
zul fetei e ca o petală de lalea. Ochii-i 
sclipesc in lumina unei lacrimi înghi

să găsim răspunsul- să creăm un sistem 
de inspecție care să poată funcționa îri- 
tr-o lume unde nu domnește încrederea 
deplină. Sper că în noua atmosferă creată 
de Geneva și date fiind noile idei pe care 
ni le-a sugerat Geneva, ne putom cu ade
vărat strădui să găsim jn mod realist și 
de com'țin acord o soluție pentru această 
problemă.

Delegatul britanic s-a oprit în conti
nuare asupra drepturilor Cu care trebuie 
să fie investit organul de control.

Nutting a atras 'atenția delegatilor asu
pra „planului' Eden“ prezentat la confe
rința de Ta Geneva cu privire la inspec
țiile reciproce într-o anumită parte a Eu
ropei, delimitată de comun acord El a 
pro'm’s eă ulterior va expune mai amă
nunțit acest plan.

Reprezentantul Franței, Jules Moch. a 
declarat că delegația franceză prezintă 
subcomitetului propunerea care a fost 
făcută de primul ministru al Franței. 
Faure, la conferința de la Geneva.

Moch a expus în mod amănunțit propu
nerea lui Faure care .prevede instituirea 
unui control financiar • asupra cheltuieli
lor militare. Această propunere prevede 
ca acea parte din mijloacele ca se vor 
elibera ca urmare a reducerii forțelor 
armate și înarmărilor să fie pusă la dis
poziția unui fond internațional special 
spre a fi folosită în scopul ajutorării ță
rilor slab dezvoltate.

Reprezentantul Canadei, Martin, și-a 
exprimat speranța că subcomitetul va 
lucra în aceeași atmosferă in care s-a des
fășurat conferința de la Geneva a șefi
lor guvernelor celor patru puteri. Martin 
a subliniat că în ședințele subcomitetului 
care au avut Ioc la Londra au fost făcuți 
pași însemnați spre atingerea țelului sub
comitetului — elaborarea de comun acord 
a unui program de dezarmare. El a decla
rat de asemenea că guvernul Canadei 
acordă o mare importanță studierii atente 
a .serioaselor propuneri prezentate la 
conferința de la Geneva de către repre
zentanții Franței, U.R.S.S., Angliei și 
S.U.A.

Am acordat, a spus Martin, o mare aten
ție tuturor acestor propuneri. Asupra 
noastră au produs o deosebită impresie 
perspectivele și posibilitățile cuprinse în 
propunerea prezentată de' președintele 
Statelor Unite. Vom urmări extinderea 
pe viitor a propunerii lui, precum și a 
celorlalte propuneri care au fost prezen
tate.

La 30 august subcomitetul îșl continuă 
lucrările.

dat publicității se arată că conferința a 
aprobat raportul experților militari întoc
mit după întrunirea lor îh iulie a.c. în ca
pitala Tailandei.

La 30 august s-a dat publicității la 
Londra următorul comunicat comun cu 
privire la tratativele sovieto-japoneze • 

„La ședința din 30 august a continuat 
schimbul de păreri între I. Malik, repre
zentantul U.R.S.S. și S. Mațumoto. repre
zentantul Japoniei, în problemele norma
lizării relațiilor sovieto-japoneze. Urmă
toarea ședință a fost fixată pentru 6 sep
tembrie’’.

■® După cum transmite Agenția France 
Presse, la 30 august la Paris s-a întrunit 
Consiliul Uniunii Atlanticului de nord 
Potrivit relatărilor agenției în cursul șe
dinței consiliului reprezentanții Angliei. 
S.U.A. și Franței s-au ocupat de proble
mei? referitoare; 1= pregătirile în vederea 
conferinței miniștrilor Afacerilor Extern« 
ai celor patru puteri care se va deschide 
în octombrie lâ Geneva.
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țită fugar. „Trebuie să trăiești, trebuie 
să mănînci, trebuie să-ți cumperi 
răpi noi!”.

Laie'e... triste lalele... lalele de 
zare, lalele pentru dolari...

Nici valurile furtunii care ceva 
tîrziu loveau avionul fără 
nu-mi puteau smulge din amintire ima
ginea tristei lalele. Eram obosiți... peste 
zece ore de drum. Gîndurile se ames
tecau... Avionul continua să se îndrepte 
prin furtună spre Paris. Și atunci, așa. 
prin jocul imaginației, mi-a revenit în 
amintire străvechea povestire mitolo
gică...

In bătrîna Fenicie, fiica regelui Age- 
nor, fecioara Europa cutreiera cu prie
tenele e' țărmul mării culegînd flori și 
ascultînd murmurul dulce al valurilor. 
Zărind in apropiere un taur Europa se 
sperie și se retrase cîțiva pași; dar 
cînd văzu că taurul sta blînd și nemiș
cat prinse curaj, îl mîngiie și fără a 
ști că de fapt Jupiter, zeul zeilor era 
acel ce luase înfățișarea de taur, Eu
ropa își chemă prietenele, zicîndu-le: 
„Veniți și voi mai aproape dragele mele 
să ne suim pe spinarea acestui animal. 
Vom petrece b'ne stînd pe spatele lui 
ca pe o corabie frumoasă“. Și Europa 
se urcă pe spinarea taurului. Acesta 
porni domol, apoi din ce în mai repede 
și fără a se mai opri străbătu o noapte 
și o zi marea. înșelată și părăsită Eu
ropa se trezi a doua zi pe un pămîvt 
străin cu arbori necunoscuți, stînd ne
cunoscute și valuri care se izbeau de 
țărmuri necunoscute. „De mi-ar ieși 
acum înainte acel b'estemat de taur — 
striga ea — l-aș omori chiar cu mîinile 
mele. Si i-ași rupe monstrului coarnele 
deși ma! înainte nit se părea vrednic 
de iubit“. Da* taurul nn. s-a mai în
tors. Și de atunci numele acestui pă- 
mint a rămas Europa...

Și astăzi, iată, pe pămînturile Euro
pei vestice au poposit bizonii canadieni 
și alții ca ei...

Lalele... lalele pentru dolari...
Pe negîndite, prin fereastra mică a 

avionului, apărură luminile Parisului — 
mii și mii de lumini. Și ele ne-au adus 
înviorarea de a ști că 
Parisului ca și pe cele 
ale întregii Europe se 
unesc mii de conștiințe 
zării lalelelor pentru dolari, împotriva 
bizonilor sălbatici.

MIRON FLOR1AN

pe pămînturile 
ale Olandei și 
trezesc și se 
împotriva vîn-

Delegația guvernamentală 
a R. P. Albania a părăsit Capitala

Marți dimineața a părăsit. Capitala de
legația guvernamentală a R. P. Albania 
care a participat la sărbătorirea zilei de 
23 August, ă 11-a aniversare a eliberă- 

’rii patriei noastre.
Delegația guvernamentală a R. P. Al* 

bania a fost alcătuită d’n Rita Marko, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii d'.n 
R. P. Albania, general maior Ndrici Pla- 
,sari. Din delegație a făcut parte și Miha 

■ Lako, ambasadorul R- P. Albania la Bucu
rești.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși da 
tovarășii : J. Fazekaș, M. Roșîanu, T. Ru- 
denco, D. Simulescu, I. Dumitru, I. Mineu, 
A. Vlădoiu, N. .Cioroiu, de activiști da 
partid și de stat.

Plecarea din București 
a ministrului S. U. A.

La 30 august a părăsit Bucureștiul dom-1, 
nul Harold Shantz, trimis extraordinar șir 
mîhistru pleriipo’ențiar al Statelor Unite 
ale Americii în R.P R.

î«n Gara de Nord domnul Harold Shantz 
a fost . condus de directorul Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe, Dionisie 
Ionescu, de personalul Legației Statelor 
Unite ale Americii, în frunte cu însărci* 
hatul cu afaceri ad-inter’m Richord Funk-< 
houser, precum și de șefii unor ambasada 
și legații acreditați la București.

(Agerpres;

Un interesant spectacol aerian
Duminică, poporul nostru și Forțele sala 

Armate sărbătoresc într-un cadru festiv 
„Ziua Aviației R.P.R,’’.

Cu acest prilej, Asociația Voluntară 
pentru Sprijinirea Apărării Patriei (A. V. 
S. A. P.), în colaborare cu Forțele Aeriene 
Militare și Direcția Generală a Flotei ? 
riene Civile organizează duminică 4 sep
tembrie un mare miting aviatic pe aero
portul Băneasa.

La ora 10, 20 de salve de artilerie vor 
da semnalul începerii mitingului. Deasu
pra aeroportului Băneasa vor evolua for.« 
mâții de 'bor complicate și vor face de
monstrații de înaltă acrobație aeriană, 
executate de cei mai valoroși piloți din 
rîndurile aviației civile și militare.

în program se mai anunță vînătoare de 
balona-șe, sboruri ■ fără motor, precum șl 
cîteva aplicații: stropirea cu lichide, pră- 
fuirea de substanțe chimice destinate pro
tecției agriculturii etc.

Deosebit de interesantă se anunță de
monstrația avioanelor cu reacție

Mitingul va fi încheiat cu lansarea de 
parașutiști.

Cultură fizică și sport 
Selecționata de rugbi a orașului 

București va juca în Anglia
Marți dimineața a părăsit Capitala cu 

avionul, plecind în Anglia, selecționata 
de rugbi a orașului București. După cum 
s-a anunțat, rugbiștii romîni vor susține 
3 întîlniri amicale, cu echipe fruntașe ale 
rtigbiului englez. în primul joc, ech'pa 

■orașului București va întîlni sîmbătă 3 
septembrie în orașul Swansea cunoscuta 
echipă a clubului Swansea, una din cele 
mai puternice formații din Tara Galilor. 
La 7 septembrie, rugbiștii romîni vor juca 
la Cardiff cu echipa locală Cardiff, iar 
la 10 septembrie la Londra cu valoroasa 
formație „Harlequins“.

Bronștein continuă să conducă 
în turneul interzonal 

de la Gâtteborg
GOTTEBORG 30 (Agerpres). — în run

da a IX-a a turneului interzonal de șah 
de la Gotteborg, in centrul atenției spec
tatorilor s ; situat partida dintre marii 
maeștri sovFetici Bronștein și Gheller. S-a 
jucat apărarea siciliană și din deschidera 
Bronștein a luat inițiativa printr-un in
spirat sacrificiu de pion. Fruntașul cla
samentului și-a dezvoltat mult mai repe* 
da piesele decît partenerul său. La mu
tarea 13-a Gheller n-a sezisat o combi
nație simplă care a permis lui Bron
ștein să cîștige dama și un pion, pentru 
turn și cal. Bronștein a condus cu preci
zie atacul, astfel că la mutarea 23 Ghel
ler- s-a recunoscut învins.

într-o , variantă a apărării Griinfeld, 
Fuderer a lansat un atac puternic pe ari
pa regelui în partida cu Filip. în fața 
matului imparabil. Filin a cedat la mu
tarea 28.

în clasament continuă să conducă 
Bronște'n (U.R.S.S.) cu 6'/2 puncte și o 
partidă întreruptă.

Sosirea în Jară 
a canotorilor romîni

Marți după amiază s-a reîntors în Cap!- 
tală delegația sportivilor romîni care a 
participat la campionatele europene 
canotaj academic da la Gând (Be!g.„„ 
După cum se știe, în cadrul acestei im
portante competiții Internaționale, echipa
jul remm în prob? de 4 fără cîrmaci, al
cătuit d’n Ștefan Pongrat, Radu Nicola.e, 
Anton SînceaC și Tiberiu Măcean, a re
purtat un strălucit succes pentru m’șca- 
re.i noastră' sportivă, cucerind ■ titlul de 
campion european.

Pe aeroportul Băneasa la sosire cano
torii romîni au foșt obiectul unei frumoase 
manifestări de s’mpatie din partea dele
gațiilor de sportivi reprezentînd asocia
țiile sportive din Capitală.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
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