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La culesul viilor
Ciorchinii sînt grei; apiicînd 

metode înaintate de îngrijire a 
viței de vie, oamenii muncii 

Hin sectorul viticol au obținut anul 
acesta rezultate deosebit de bune. In 
toate podgoriile țării recolta de stru
guri se anunță foarte bogată. Mai ales 
în gospodăriile de stat cu caracter vi
ticol, producția viilor va fi de-a drep
tul excepțională. Gospodăria de stat 
Odobești, de pildă, va culege în me
die 9.200 kg. struguri la hectar.

Pentru a se strînge cu folos întrea
ga producție de struguri din acest an 
în cel mai scurt timp este necesar ca, 
împreună cu muncitorii existenți în 
prezent în gospodăriile agricole de 
stat, să participe la această muncă și 
un mare număr de forțe din afara gos
podăriilor de stat. La fel ca și în alte 
domenii importante și aici tineretul 
nostru poate aduce o contribuție en
tuziastă, de mare importanță. De pe' 
acum se poate spune că un însemnat 
număr de tineri, antrenați de organi
zațiile U-T-M., s-au angajat să parti
cipe la strîngerea recoltei de struguri.

Organizațiile de bază, organele ra
ionale și regionale ale U.T.M. trebuie 
să popularizeze larg în rîndurile ute- 
miștilor și ale tuturor tinerilor impor
tanța deosebit de mare pe care o pre
zintă culesul strugurilor la timp- E- 
xecutarea în bune condiții a recolta
tului la timpul optim, va face ca în
treaga producție să fie vinificată în 
bune condiții, să se obțină produse 
de bună calitate cu un preț de cost 
redus.

Fiecare tînăr trebuie să fie convins 
că participînd la culesul strugurilor 
contribuie la îndeplinirea și depăși
rea planului unei importante surse de 
sporire a venitului național. Viile în
tinse ale patriei noastre produc vi
nuri de calitate superioară care sînt 
foarte căutate în țară și peste hotare.

Munca de convingere a tinerilor 
pentru a lua parte la culesul viilor 
va da rezultate bune pînă la capăt 
dacă va fi însoțită și de o bună 
muncă de organizare a celor ce merg 
să ajute gospodăriile de stat. Iincă de 
la locul de muncă, din satul sau în
treprinderea din care pleacă tinerii, 
din facultăți sau din școli, ei trebuie 
să fie organizați în brigăzi și echi
pe, aj căror responsabili să fie aleși 
pe loc. Elevii și studenții vor fi înso
țiți de cadrele didactice, care îm
preună cu organizațiile U.T.M., răs
pund de activitatea lor. In acest fel, 
tinerii vor putea începe munca ime
diat după sosirea lor în gospodăria 
de stat și vor putea obține succese 
mai mari. Fiecare organizație de 
bază U.T.M. și în special organiza
țiile de bază U.T.M. sătești, să-și 
facă un titlu de mîndrie din antrena
rea unui număr cit mai mare de ti
neri la culesul viilor, din organizarea 
exemplară în brigăzi și echipe a aces
tor tineri.

Muncind cot la cot, în aceleași con
diții și la aceeași lucrare, tinerii care 
vor ajuta gospodăriilor de stat la cu
lesul viilor vor avea cele mai bune 
condiții pentru desfășurarea largă a 
întrecerii. Organizarea temeinică și 
urmărirea întrecerii individuale între 
echipe, brigăzi, între secțiile gospo
dăriilor de stat, va fi un puternic sti
mulent atît în munca tinerilor veniți 
să ajute gospodăria de stat cît și în 
munca tuturor viticultorilor din gos
podăria respectivă.

Cîștigătorii întrecerii — echipele,

brigăzile, secțiile gospodăriilor vor 
primi steaguri de fruntașe. Dorința 
fiecărui tînăr de a păstra steagul cît 
mai mult- timp în echipa sa, în bri-' 
gada sa, trebuie să însuflețească mun
ca, să ducă la rezultate din ce în ce 
mai bune.

Unul din criteriile de bază ale în
trecerii, ale decernării titlurilor de 
fruntași trebuie să fie, neapărat, cali
tatea muncii. Pentru a se duce o mun
că de calitate superioară, organiza
țiile U.T-M. trebuie ca, în colaborare 
strînsă cu- conducerile gospodăriilor 
de stat, să aibă grijă ca în fiecare 
brigadă — și pe cît posibil, în fie
care echipă — să fie repartizat cîte 
un viticultor priceput, muncitor _ din 
gospodărie, care să poată da tineri
lor toate lămuririle necesare în legă
tură cu culesul.

Tinerii care vor ajuta gospodăriile 
de stat la recoltatul strugurilor vor 
dispune de suficient timp liber dimi
neața — căci culesul nu poate începe 
pînă ce nu se ia rouă de pe struguri, 
— în pauza de la prînz și în orele 
de seară, după terminarea zilei de 
muncă. In colaborare cu conducerile 
gospodăriilor de stat, organizațiile 
U.T.M. din aceste gospodării, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
trebuie să asigure tinerilor mijloace 
pentru petrecerea timpului liber în- 
tr-un chip cît mai folositor și atrac
tiv, atrăgîndu-i la șezători, festiva
luri artistice etc.

Gospodăriile de stat care vor pri
mi ajutorul tineretului la culesul vii
lor vor asigura, fără îndoială, condi
ții bune de viață și de muncă pentru 
tineri. Aceasta nu înseamnă că or; 
ganizațiile de bază U.TM. nu mai 
au nimic de făcut în această privință. 
Dimpotrivă, ele trebuie să vegheze ca 
tinerii să folosească aceste condiții 
cît mai bine, să facă propuneri pen
tru îmbunătățirea organizării muncii, 
a cazării tinerilor etc.

Momentul cel mai potrivit de recol
tare a strugurilor (cînd gradul lor de 
coacere este cel mai bun) este foarte 
scurt — numai cîteva zile. Pentru ca 
în aceste cîteva zile să se culeagă cea 
mai mare parte a viilor, organizațiile 
de bază U.T.M., în colaborare strînsă 
cu organizațiile sindicale, cu tehni
cienii și cu conducerile gospodăriilor 
de stat, trebuie să participe da orga
nizarea unei „săptămîni record“ Ia cu
lesul viilor. In timpul acestei săptă
mîni, la recoltarea strugurilor trebuie 
atrase toate forțele, iar organizarea 
muncii trebuie să se facă în cele mai 
bune condițiuni, astfel încît culesul 
să fie terminat în întregime sau în 
cea mai mare parte-

In fot timpul culesului și mai ales 
în cadrul „Săptămînii record“ este 
bine ca organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile de stat cu caracter 
viticol să mobilizeze în această acțiu
ne și pe membrii familiilor muncito
rilor și funcționarilor din gospodărie.

Și atunci cînd steagul roșu pe țară 
al C.C. al U-T-M. se va decerna re
giunii fruntașe în mobilizarea tineri
lor și în rezultatele obținute la cu
les și cînd organizațiile de bază 
U.T.M. vor primi steagul de frun
tașe pe regiune, mai mult se vor bu
cura tinerii fruntași în întrecere.

Cîntecele și glumele lor vor izbuc
ni mai vesele Ia sărbătoarea culesului 
viilor, tradițional prilej de bucurie 
pentru roadele muncii de peste an.

Și în mijlocul veseliei tuturor, mai 
mare va fi satisfacția acelora care au 
muncit mai bine, mai cu spor.

■o

La fotbal, reprezentativa R. P. Romîne 
a întrecut reprezentativa Belgiei cu 1-0

Ieri pe Stadionul „23 August“ din Capitală s-a desfășurat întîlnirea interna
țională de fotbal dintre reprezentativele patriei noastre și Belgiei

Fotbaliștii romîni au obținut vict oria eu scorul de 1—0 (0—0). în clișeu : 
ech'pa reprezentativă a R.P.R. înainte de meci.

(Citiți darea ele seamă asupra desfășu rării meciului în pagina IV-a).
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CURENȚI DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ

( La uzinele „Steagul Roșu" din Ora- r 
j șui Stalin ia intrat de curând în func- ( 
} țiune centrala de înaltă frecvență care j 
( a foist construită după documentația ( 
[sovietică și cu ajutorul unor tehnicieni ( 
f de la uzinele de tractoare „Em.st Thăl- j 
f mann". Odată ,cu ea a intrat în func- ( 
[ țiune 
j cotiți 
(înaltă 
(demă 
[ lectiv
( Pită roi u și din care au . .
(electricianul Nicolae Neagoe și lăcătu- 
f șii utemiști Ilie Suțu, Octavian Cuou 
(și Petre Ghinea.
[ înainte, călirea arborilor cotiți se j 
(executa pe un strung vechi, adaptat, ț 
f încălzirea lo.r făcîndu-se cu flamă de ' 
[ acetilenă. în 8 ore se căleau 6 piese. 
( Noua mașină de călire prin curent de 
( înaltă frecvență călește în 8 ore 
j 65—70 arbori cotiți, iar prețul de cost 
(va fi de 8—10 ori mai scăzut.
ț Ținând seama de necesitățile cres- 
f cinde ©le uzinelor „Steagul Roșu" din 
(Orașul Stalin, în curînd vor mai fi 
^executate și montate la centrala de 
( curent de înaltă frecvență noi mașini. 
( în fotografie : un nou arbore cotit 
|a fost introdus în mașina de călire, 
( Utemistul Inea Petru îl aranjează, iar 
(atunci cînd va termina, tînărul inginer 
f Barta Francisc ce se află lingă tabloul 
(_de comandă va da drumul curentului

Un nou aliaj
Un colectiv de specialiști de la uzinele 

de utilaj, petrolifer ,,1 Mai“ din Ploești, 
în frunte cu ing. Sorin Oscar, a realizat 
un nou material de înlocuire a bronzului 
de lagăr-zinalul — un aliaj avînd la bază 
zincul și aluminiul.

Primele încercări cu noul aliaj au fost 
făcute la lagărele principale ale unei in
stalații de pompare de 5 tone. După 1.200 
ore de funcționare lagărele de zinal s-au 
dovedit tot atât de rezistente ca și cele 
de bronz.

Datorită întrebuințării zinalului care 
costă de 3 ori mai ieftin decît bronzul, 
prețul de cost al utilajelor la care se folo
sește va putea fi redus simțitor.

(Agerpres).

La uzinele „Steagul Rioșu“ din Ora- r

Și-au îndeplinit sarcinile ce le revin 
din primul nostru plan cincinal

întir-o încăpere mică de la secția tra- j

și mașina de căline a arborilor J 
(vilbrochene) prin curenți de 
frecvență. Această mașină mo- 
este nodul străduințelor unui co- 
condus de inginerul Constantin 

făcut parte II
l f f 
I 
I I ( 
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I 
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Peste 100 de întreprinderi din orașul 
regiunea Stalin, au realizat înainte deȘl

termen sarcinile cincinalului.
Printre întreprinderile care și-au înde

plinit recent cincinalul în mai puțin de 4 
ani și 9 luni sînt: fabrica de ciment

★

Minele Asău, Lumina și Rafira din ba
zinul carbonifer Comănești și-au îndepli
nit sarcinile ce le revin din primul nostru 
plan cincinal,

Datorită condițiilor de muncă create în 
acești ani, a mecanizării muncii la lucră
rile de înaintare șî tăiere în abataj, a me.

„Temelia" din Orașul Stalin, fabrica de 
încălțăminte ,,8 Mai" și întreprinderea 
„Partizanul Păcii" din Mediaș, întreprin
derile textile „Țesătura Roșie“ și „Steaua 
Roșie" din Sibiu, întreprinderea 
gică „Elastic" din Sibiu.

* *
canizării transporturilor etc., tot 
meroase sînt grupele de minerj

metal ur-

mal nu- 
„ . _ . care au

depășit hotarele cincinalului. Pînă acum 
67 de grupe de mineri din bazinul carbo
nifer Comănești extrag, cărbune în contul 
celui de al doilea cincinal.

(Agerpres)

f tament termic a uzinei „Emst Thăl- -j 
(mann“, trei muncitoare c întăresc cu un j 
(cîn.tar de farmacie un fel de șpan și-l J 
țstrung ântre două capace într-o carcasă. j 
1 Un muncitor așează carcasele în jghi'afo j 
( și supraveghează mașina. Un dispozitiv J 
f prinde piesa, o învîrtește cu viteză în j 
(interiorul mașinii unde se face topirea j 
!șpanului, apoi automat carcasa este J 
f răcită.
( Așa se toarnă acum cuzineții la uzi- ) 
f nele de tractoare din Orașul Stalin. O j 
( singură mașină centrifugă înlocuiește j 
ț un atelier de turnătorie, prodiucînd cu J 
f 400 la sută mai mulți cuzineți. Aceaista j 
feste prima mașină din țară pentru j 
ț turnat cuzineți cu ajutorul curentului ) 
j- de înaltă frecvență și ea a fost con- j 
( «itn iî+,n lin />nmdiiic do in cri-

Pregătiri în vederea sărbătoririi Lunii prieteniei 
romîno-sovietice

în Regiunea Autonomă Maghiară ca și 
în întreaga țară se fac intense pregătiri 
în vederea sărbătoririi Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

în cadrul Săptămînii popularizării noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii sovietice, se 
vor organiza conferințe și discuții publice 
despre însemnatele progrese ale științei 
sovietice, mai ales în domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice.

în cadrul Zilelor tehnicii sovietice, în 
fabrici vor fi popularizate metodele avan- 

■sate sovietice, iar în gospodăriile agricole 
colective, stațiunile agricole experimentale 
și în comunele mai mari se vor ține confe
rințe și demonstrații practice pentru răs
pândirea metodelor agrotehnicii sovietice.

Zilele medicale sovietice vor prilejui o 
vie activitate în care vor fi antrenați cer
cetători din cadrul Institutului medico- 
fanmaceutic din Tg. Mureș și de la clini-

cile medicale din regiune. în Săptămîna 
pedagogiei sovietice se vor organiza în 
școli consfătuiri între profesori și părinți, 
cu temă „Educarea copiilor în familie“.

în Săptămîna teatrului și muzicii ruse 
și sovietice. Teatrul Secuiesc de Stat va 
prezenta piesele „Tinerețea părinților“1 de 
Boris Gorbatov, „Micii burghezi“ de Ma
xim Gorki și 3 piese în cî'te un act de 
Cehov. Filarmonica 
va da concerte ou 
compozitorilor ruși 
cultural, .precum 
Geza“, „Bemat Andrei“, „Ludovic Minski” 
și la Institutul medico-farmaceutic.

în Decada cîntecului și dansului popular 
sovietic se va organiza un concurs al ce
lor mai bune echipe artistice din regiune.

De Ziua Comsomolului, ce se va sărbă
tori la 29 octombrie, vor avea loc demon
strații culturale, artistice și sportive ale 
tineretului. (Agerpres).

de Stat din Tg. Mureș 
programe din operele 
și sovietici la Palatul 
și la fabrica ,,Simo

In vizita la
Despre hărnicia colectiviștilor din 

Smulți au aflat mulți dintre țăranii mun
citori de pe întinsul raionului Bujor. 
Au aflat și despre faptul că au terminat 
recoltarea la timp și fără pierderi, au 
aflat și despre roadele de care ei dispun. 
„Insă ceea ce auzi — e una și ceea ce 
vezi — e alta", își spuneau țăranii mun
citori. Voiau să se convingă practic. Ță
ranii muncitori din mai multe sate ale ra
ionului Bujoru și-au exprimat de aceea 
dorința d,e a vizita această gospodărie co
lectivă.

In așteptarea oaspeților
Membrii gospodăriei agricole colective 

„Filimon Sîrbu“ tocmai se pregăteau pen
tru a sărbători „Ziua recoltei" atunci când 
au aflat că vor avea, cu această ocazie, 
și oaspeți.

„Va fi și mai vesel, și-au zis ei. Sînt 
bine veniți“.

Cîteva zile în șir au durat pregătirile. 
Fiecare colectivist avea câte ceva de 

'adăugat la cele făcute pînă atunci. Ici o 
lozincă, dincolo un gard nou. Dar mai 
era ceva de făcut. întotdeauna la sărbă
toarea recoltei colectiviștii întind o masă 
mare și petrec pînă tîrziu. Acum masa 
era prea mică. Cîțiva țăruși, doi-trei du
lapi și masa a devenit încăpătoare. La ea 
vor sta și oaspeții, alături de colectiviști. 
De data aceasta colectivistele .erau la bu
cătărie, unde-și desfășurau măiestria în 
gătitul celor mai gustoase bucate.

Noaptea tîrziu, colectiviștii au termi
nat ultimele pregătiri în vederea marii 
sărbători a recoltei și a primirii vizitato
rilor. A doua zi, cînd razele soarelui se 
iviră de după creasta dealului, pe potecile 
ce duceau spre gospodărie, colectiviștii, 
îmbrăcați în haine de sărbătoare, se în
dreptau cu pași grăbiți spre sediu. Din 
toate colțurile raionului începură să so
sească și autocamioanele care aduceau pe 
țăranii muncitori din alte sate.

lată viața noastră
Cei care veniseră în vizită la gospodă

ria colectivă „Filimon Sîrbu" din Smulți 
doreau un singur lucru: să afle, să vadă 
cu ochii lor cum s-a dezvoltat gospodă
ria, cum muncesc și trăiesc colectiviștii.

' Fiecare colectivist era mândru și se ofe
rea de îndată să dea toate explicațiile ce- 
nute. „Gospodăria a luat ființă în 1950. 
Dar cită muncă s-a depus pînă atunci !“ 
— explică președintele gospodăriei.

Cele 132 familii de colectiviști nu aveau 
pe atunci decît 436 hectare teren arabil, 
trei cai, 30 de boi, 29 pluguri, 30 de căruțe 
și alte lucruri mai mărunte. Colectiviștii 
trebuiau să muncească din greu, iar mulți 
dintre ei terminaseră făina. Insă atunci au 
primit un împrumut de 14.750 kg. porumb 
și 700 kg. fasole, care au fost împărțite 
între membri. Primul an de muncă nu a 
fost ușor. Nici al doilea. în mijlocul colec
tiviștilor se mai strecuraseră și unele ele
mente dușmănoase ca Vasile Huzum 
și Toader Cosma, care sabotau întreaga 
muncă. Membrii gospodăriei i-au demascat 
însă la timp și i-au alungat din mijlocul 
lor. Apoi, datorită muncii cinstite a colec
tiviștilor, gospodăria a progresat an de an. 
în prezent gospodăria numără 444 de fa
milii cu o suprafață de 2436 de hectare. 
Din creditele de 332.785 lei acordate de stat 
au fost cumpărate vaci, oi și s-au ridicat 
construcții. Fermele gospodăriei aduc în
semnate venituri care contribuie la ridi
carea bunei stări materiale a colectiviști
lor. De la cele 47 de vaci cu lapte, în acest 
an s-au valorif:cat prin cooperativă 17.500 
litri de lapte. De asemenea, cele 766 de 
oi au dat 927 kg. lînă, iar pe brînză s-a 
încasat suma de 17.320 lei. S-a dezvoltat 
mult și sectorul porcine. Cele 102 scroafe 
aduc anual un ven:t remarcabil. Numai pe 
cei 280 de purcei care au fost valorificați 
s-a încasat suma de 15.230 lei. Sectorul 
bovine se va dezvolta și mai mult. Vizita
torii s-au uitat cu interes la cei 47 de viței 
îngrijiți în cele mai bune condițiuni. S-au 
uitat și la cei 200 de boi pe care îi are gos
podăria — un mare ajutor pentru efectua
rea muncilor nemecanizate. In ultimul 
timp au fost terminate patru grajduri, un 
saivan de oi, un patul pentru porumb cu 
o capacitate de 30 vagoane, trei magazii 
de cereale etc.

Datorită faptului că gospodăria s-a dez
voltat mult, în toamna anului trecut a-u 
fost cumpărate? două autocamioane, iar 
pentru adăposiirea acestora s-a construit 
un garaj.

1 sitruită de un colectiv condus de ingi- j 
(nerul Traian Seceleanu, din care fac ’ 
j- parte și inginerii Ludovic Boroș, Vasile 
( Fccșa, Traian Ghimbășan și alții.
( Colectivul se străduiește acum să 
J automatizeze procesul de dozare a șPa' 
f nului.
( în fotografie: inginerii Seceleanu

!
)

){J Traian, șeful secției Curențj de înaltă j 
(frecvență șl Boroș Ludovic explică j 
l utemistulul Brînduș Dumitru, care va ) 
< lucra pe această mașină, tehnica noului j 
( sistem de turnare a cuzineților.

(Foto: E. CSIKOS) j
(.........................................../___ .__

Au început recoltatul bumbacului
Pentru a termina recoltatul bumbacului 

înainte de a da bruma, țăranii muncitori 
din comunele Brastavățu și Vîrtopu, raio
nul Corabia, au început recoltatul bum
bacului imediat ce primele capsule au în
ceput să se desfacă. în comuna Brastavă- 
țu, țăranii muncitori Marin Cojocaru și 
Spiridon Tina au ieșit primii la recolta
tul bumbacului. La primul cules1, Marin 
Cojocaru a obținut o însemnată canti
tate de bumbac.

Pe întreg raionul au fost recoltate pînă 
în prezent peste 15 tone de bumbac.

■Corespondent 
TEOFIL SILVE

colectiviști
Viața colectiviștilor devine tot mal 

bună, mai plină de bucurii. Mulți din
tre ei, ca Tache Hrlstache, Ionel Dia- 
conu și Vasile Butonoiu și-au1 construit 
case noi, iar Ion Constantin, Costică Pro- 
dan și alții și-au cumpărat vaci de lapte. 
Colectiviștii au muncit ou multă dragoste, 
înregistrând fiecare cît mai multe zile- 
muncă.

Oaspeții ascultau ce le explicau colecti
viștii, vizitau fermele gospodăriei. Unii 
dintre ei puneau întrebări. Parvan Sterea 
s-a interesat îndeaproape despre asigura
rea nutrețului pe timpul de iarnă. Tînăra 
Anica Burlibașa i-a explicat:

— Pînă acum am și însilozat recolta de 
porumb de pe o suprafață de opt hectare 
și jumătate.

De la ferme vizitatorii au trecut P« la 
magazii să vadă cum sînt păstrate cerea
lele. Aici au întîlnit pe colectivistul Cos- 
tache Jigăileanu, care încărca în mașină 
sacii cu produsele care 1 se cuvin ca 
avans de 40 la sută. Cu întreaga familie, 
acest colectivist a efectuat 828 zile-muncă 
pentru care a primit 2484 kg. grîu, 306 kg. 
orz, 204 kg. mazăre, alte produse și 828 
lei. Vizitatorii Palade Anton și Buțurcă 
Maria s-au mirat mult de cantitatea de 
cereale pe care au primit-o și alți colecti
viști numai ca avans.

Toate fermele gospodăriei erau înțesate 
de numărul mare de oaspeți din alte co
mune, care au venit să învețe din expe
riența colectiviștilor de aici și să se con
vingă de felul cum muncesc și trăiesc.

Două prietene
Încă din curtea gospodăriei au pornit 

alături două tinere. împreună au mers și 
în vizită prin toate sectoarele gospodăriei. 
Una era colectivistă ; cealaltă, Emilia 
Stancu din comuna Clădești, venise aici, 
la colectiviști, să se convingă de două lu
cruri : întîi. cum muncesc tinerele fete și 
care e răsplata muncii lor, iar apoi, ce 
zestre are o colectivistă și cum și-o face.

— Și zici că lucrezi în brigada de cîmp ? 
întrebă Emilia pe tînăra colectivistă 
Gheonghița Jigăileanu.

— Da. Am făcut anul ăsta 110 zile-mun
că numai pînă acum, la Împărțitul avansu
lui. Să vezi Emilia ce frumos se muncește

în brigada noastră — îl răspunse Gheor- 
ghița. Nu auzi «altceva decît cintece, ve
selie și fîșîitu.1 secerilor. în mai puțin de 
o zi am terminat de secerat 70 hectare 
de orz de toamnă. La fel s-a întîmplat și 
cu cele 100 hectare cu mazăre. în timpul 
.campaniei, zilnic am realizat o zi-muncă 
și jumătate.

Aceste cuvinte erau ascultate cu aten
ție. Iar apoi venea altă întrebare :

— Dar răsplata muncii cînd o ai ?
— Eu sînt fiica colectivistului care a 

plecat cu camionul încărcat cu cereale.
— Așa ! Apoi, văd că aveți cît vă tre

buie...
— Da, avem și încă ne-a mai rămas șl 

de anul trecut. Insă la toamnă cînd se îm. 
part veniturile, mai primim.

— Da... Ai din ce să-ți faci zestre...
— Ei, zestre, la drept vorbind, mi-am 

cam făcut. în toarnhă am de cumpărat 
numai mobila. Din lînă — că toamna pri
mim șl lîna — mi-am făcut plapumă, 
un covor de perete, cuverturi, preșuri și 
altele. Am tot ce-mi trebuie pentru a 
porni în viață ; cît despre pămiînt, uite ! 
Cât vezi cu ochii împrejur este pămîntul 
nostru...

Tinerele au maî discutat multe lucruri 
ce le interesau. Emilia a rămas mulțumită 
de cele ce văzuse și nu a uitat să-i spună 
tinerei colectiviste că o să-și îndemne pă
rinții să se înscrie în gospodărie.

★

Vizitele Ia ferme, la tarlaua cu porumb, 
la grădina de legume și zarzavaturi s-au 
terminat și oaspeții s-au înapoiat la se
diul gospodăriei. Aici au fost invitați la 
masa comună, pregătită de colectiviști. 
Cu toții ciocniră pahare, apoi se aprinseră 
discuții despre cele văzute. Bătrînii prin
seră a discuta mai mult, ciocnind paharele 
mai des. Tineretul nu a mai avut răbdare 
și a început să învîrtească o horă în rit
mul muzicii. Un vals, o sîrbă și iar o horă, 
care se făcuse atît de mare încît au fost ne. 
voiți să tragă mai de-o parte cîteva mese. 
Oaspeții dansau și ciocneau paharele în 
cinstea vieții îmbelșugate a colectivei.

IANCU TRIFAN 
corespondentul „Scînteli tineretului" 

pentru regiunea Galați
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Un mare pictor realist rus
Creația Iui IMa Efimovici Repin, apă

rută în cea de-a doua jumătate a veacu
lui trecut, a constituit proba de matu
ritate a curentului realist critic din pic
tura rusă, curent ilustrat în general de 
operele membrilor „Asociației expozițiilor 
ambulante“, numită așa pentru că orga
niza expoziții de pictură în toată țara 
căutînd să apropie arta de popor.

Dar această mișcare, profund diemocra- 
tîcă, nu a fost un element izolat în arta 
rusă a secolului al XlX-lea. Apărută 
odată cu nemuritoarea literatură a unui 
Turgheniev, Teist oi, Saltîkov-Scedrin sau 
Cehov, în aceeași vreme cu operele mu
zicale ale lui Borcdin, Mussorg- 
ski, Rirnski — Korsiakov sau 
Ceaicovski, ea a reprezentat unul 
din aspectele înfloritoarei cultu
ri ruse puse ta slujba luptei do 
eliberare a poporului.

Aceasta este de altfel și cea 
mai caracteristică trăsătură a 
picturii lui Repin. Privind ope
rele lui, sîntem mai întîi sur
prinși de profundul lor omenesc. 
Talentul pictorului ’care a ata
cat o mare gamă de aspecte ale 
vieți; și de sentimente omenești 
—i de la tragedie la comedie, de 
la marea compoziție tematică la 
portret sau peisaj — a fost atras’ 
mereu de ceea ce este mai bun, 
mai nobil în om: munca și 
lupta, cinstea și demnitatea. 
Dragostea de viață străbate în
treaga creație a lui Repin. De 
fapt autenticul erou al artistului 
a fost omul, poporul. Repin a 
ilustrat prin opera lui rolul 
înalt, cetățenesc al artistului, le
gătura indisolubilă ce există în
tre arta adevărată și viața în
conjurătoare.

Intr-o scrisoare către Murașko, 
un pictor ce înclina spre „anta 
pentru artă“, Repin spunea cu 
ironie în 1883 ;

„Nu ; eu stat omul care apar
țin celui de al VI-Ie-a deceniu al 
veacului, un cm înapoiat1 r. Și 
adăuga : „Pentru mine n-aiu mu
rit tacă idealurile lui Gog ol, 
Belinskl, Turgheniev, Tolstoi. 
Din toate neînsemnatele mele puteri tind 
să îmbrac ideile mele în haina adevărului, 
viața înconjurătoare mă tulbură prea 
mult, nu-mi dă pace, chiar ea se cere să 
fie zugrăvită pe pinză...“

Cu zece oni înaintea acestei afirmații, 
în 1873, Repin terminase prima lui mare 
compoziție socială intitulată „La ede-c" 
s-au cum 1 se mai spune „Burlaki de pe 
Volga’’, în care zugrăvind chipurile oame
nilor din popor, sângeros exploatați, dar 
nnresemnați, plini de o eroi-că vigoare, 
realizase o adevărată imagine a poporului 
rus și, implicit, un act de acuzare împo
triva țarismului. Nimeni până la el nu 
exprimase prin mijloace picturale o atît 
de puternică imagine a rusului, profun
zimea și integritatea ființei lui; nimeni nu 

■ atacase încă în pictură atît de virulent 
clasa exploatatoare a Rusiei veacului 
trecut.

Pe aceeași linie, în 1883, Repin termină 
altă mare compoziție a sa, „Procesiunea 
religioasă în gubernia Kursk“, o operă 
adine critică în care sânt puse în-tr-un 
ascuțit contrast țărănimea înfometată și 
terorizată și burghezia și moșie-rimea pă- 

'Zite de jandarmi și de biserică. în acea
stă operă pictorul ridică imaginea mulți- 
mei țăranilor la valoare epopeică biciuind 
în aceeași vreme pînă aproape de cari
catură pe reprezentanții claselor exploa
tatoare ca și pe slugile lor.

Filmul societății țariste din veacul al 
XlX-leia se poate mai departe urmări în 
operele pictorului Repin. în 1884. el con
turează, pentru prima oară în pictură în 
compoziția — „Nu l-au așteptat“ — tipul 
revoluționarului vremii. Aceeași temă 'a 
luptei demooraților revoluționari apare în

de Paul Constantin

această perioadă și în alte remarcabile 
pînze ale pictorului. Așa stat, de pildă, 
„Arestarea propagandistului“ sau „Refu
zul de a se spovedi înaintea execuției“.

înțelegerea lui Repin față de mișcarea 
revoluționară a- vremii nu s.-a limitat doiar 
la Rusia- Prin compoziția intitulată „Mi
ting la zidul comunarzilor din cimitirul 
Pere-La-Chaise din Paris”, artistul și-a 
afirmat adeziunea față de eroica luptă din 
1870 a muncitorilor francezi.

în general, opera lui Ilia Repin este

' I. E. REPIN Autoportret

luminată de un mare umanism. în ma
rile lui compoziții istorice ca de pildă: 
„Cazacii din Zaporoje scriu o scrisoare 
sultanului turc“. în compozițiile peisagis
tice și, cu deoisebire, în marele număr de 
portrete pe care le-a creat, Repin arată 
dragostea pentru tot ce este mai frumos 
și mai bun în oameni. De fapt, chipul 
omului, cu tot ceea ce poate el exprima, 
portretul, nu lipsește decît rareori din 
opera pictorului. Felul cum apare omul în 
compoziție, în peisaje sau ta portretele 
lui Repin este unul și același: el este 
rezultatul adîncului înțeles, pe cia-re viața 
a avut-o pentru pictor.

Iliia Repin a pi-ctat un foarte mare nu
măr de portrete. Expoziția realizată în 
1938 la Galeria' Tretiacov din Moscova — 
una dintre cele mai complecte expoziții 
Repin — a prezentat peste 300 de por
trete. Dacă adăugăm la acestea studiile 
de portret pentru compoziție, precum și 
numeroasele portrete ce se mai găsesc ta 
colecțiile particulare din Uniunea Sovie
tică, precum și pe cele aflate în muzeele 
sau colecțiile din străinătate, cifra a- 
ceasta crește încă mult.

însușirea de căpetenie a concepției por
tretistice a lui Repin constă ta aceea că 
el tindea să zugrăvească cele mai semni
ficative figuri ale poporului rus, începând 
cu chipuri de țărani și terminînd cu cele 
mai remarcabile figuri ale intelectualității 
vremii. Portrete ca „Țăranul timid“, cel 
al marelui compozitor Mus-sorgs-ki, al lui 
Maxim Gorki, al chirurgului Pirogov și 
cîte altele, o dovedesc din plin.

Rezultatele 1-a care Repin a ajuns în 
general ta pictură și cu deosebire în por
tretistică nu ar fi fost posibile însă dacă, 
alături de talentul și înalta lui con
cepție despre artă, n-ar fi existat o 
imensă putere de muncă, o extraordinară

asiduitate ta cercetarea fenomenelor vie
ții. Studiile lui Repin pentru construirea 
caracterului -personajelor nu neglijau nici 
cele mai mici detalii- El căuta cele mai ca
racteristice date în -legătură cu viața mo
delului, căuta să pătrundă cele mai inti
me și mai specifice trăsături sufletești ale 
acestuia. Pentru toate acestea, artistul, 
depunea o pasiune nei-stovită, El făcea, ca 
și marii romancieri, adevărate fișe pentru 
fiecare personaj al unei compoziții, ca și 
pentru modelul oricărui portret. în seri-, 
sorile și manuscrisele lăsate de Repin se 
găsesc nenumărate date biografice și 
anecdotice, precum și păreri culese din 

cele mai variate izvoare, despre 
modelele lui. Agerimea, preciziu- 
nea și vitalitatea tipurilor create 
de Repin sînt uneori de-a drep
tul uimitoare. Portretul lui Ka- 
nin (unul din personajele com
poziției „La edec”), portretele 
făcute de Repin lui Tolstoi, cel 
al a-rtis-tei italiene Eleonora 
Dusse sînt pilde de redare ar
tistică a vieții.

★

A trecut un sfert de veac de 
la moartea lui Ilia Efimovici Re
pin șj 72 de ani de cînd el a 
creat prima mare compoziție so
cială „La edec". Au trecut mulți, 
ani de cînd pictorii ruși ai ce
lei de a doua jumătăți & veacu
lui trecut au creat unele dintre 
capodoperele realismului critic 
mondial. în atîția ani, s-au pe
trecut în general în viețile țări
lor multe transformări. Dar între 
Rusia lui Repin, Suri-kov, Levi- 
ta-n sau Serov și Uniunea Sovie
tică stă pragul dintre două lumi.

în vremea cînd Repin picta pe 
malurile Vo-lgăi, burlaki trăgeau 
încă ,dta greu, înhămați ca vitele, 
șlepurile încărcate ale negusto
rilor, în susul apei. în vremea 
cînd Levitan lucra în gubemi-a 
Vladimir, pe drumul care ducea 
spre Siberia se scurgeau în zor

năit de lanțuri condamneții politici.
De atunci s-au schimbat nespus de 

multe. Nici Rusia nu mai e aceeași, ni-ci 
oamenii ei. Altfel arată azi viața cetățe
nilor Uniunii Sovietice, altfel arată astăzi 
satul și ogoarele colhoznice, altfel mun
cesc și gîndesc constructorii unei lumi 
noi.

Și totuși acești oameni sovietici, prinși 
în vîrtejul unei vieți cu totul noi, cu nă
zuințe și preocupări diferite de cele ale 
rușilor din secolul XIX, își întorc cu dra
goste ochii spre tablourile lui Repin și 
ale contemporanilor săi, umplînd mereu 
sălile muzeelor.

Oamenii de azi, artiștii de azi sînt le
gați de operele realiștilor critici tuși pen
tru că arta acestora rămîne mereu vala
bilă. Tablourile lor au rezistat vremii 
fiindcă ele redau frământări adevărate, 
omenești, năzuințe și sentimente pe care 
le poți reda în pictură doar inspirîndu-te 
din viață, întotdeauna mai bogată decît 
cea mai bogată fantezie.

Operele „Asociației expozițiilor ambu
lante“ au rezistat vremii pentru că nici 
Repin, nici Surikov, Sișkin, Levitan, Ia- 
roșenko sau Serov nu au considerat omul 
și natura doar ca o sursă de emoție per
sonala, intimistă, sau ca un izvor doar de 
experiențe cromatice. Inrolîndu-se hotărît 
în lupta pentru progres, acești artiști s-au 
situat pe cea mai înaltă treaptă a realis
mului cunoscut în societatea împărțită în 
clase, conturînd această minunată no
țiune a artistului cetățean. Operele lor 
au dat un răspuns ferm disputei dintre 
„arta pentru artă“ sau „arta cu tendință“, 
ele au dat în general un categoric răs
puns artei burgheziei decadente.

AUREL BARANGA: Mielul turbat*)
Printre cele mai reușite lucrări ale dra

maturgiei noastre contemporane este fără 
îndoială șj comedia lui Aurel Baranga, 
„Mielul turbat’’. în „Mielul turbat”, au
torul stigmatizează cu fierul roșu al sa
tirei, pe de o parte birocratismul unor 
elemente retrograde, care împiedică dez
voltarea mișcării inovatorilor, iar pe de 
altă parte uneltirile unor dușmani care 
se folosesc de elementele birocratice 
căuitîind să saboteze tadustria noastră.

în centrul piesei se află muncitorul 
inovator Spiridon Biserică, un om cinstit, 
devotat regimului de democrație popu
lară, dornic să contribuie la creșterea pro
ducției și a productivității muncii prin 
inovațiile sale. Un alt personaj pozitiv 
al piesei este Mitică Ionescu-Perjoiu, se
cretarul organizației de partid al între
prinderii unde se petrece acțiunea.

Biserică, ajutat de Mitică Ionescu, lup-, 
tă împotriva birocraților și sabotorilor 
abil mascați, care frînează activitatea 
creatoare a muncitorilor.

în piesă sînt creionate cu vervă ele
mentele negative. Cinic și fățarnic, ingi- 
nerul-referent Cavafu este tipul escrocu
lui învîrte-lume care caută să imprime 
în întreprindere delăsarea, în muncă și 
nepăsarea față de îndeplinirea sarcinilor. 
Complăcîndu-se pe deplin și el în această 
situație, inginerul-șef Radu Cristescu — 
un veritabil gură-cască — împreună cu 
Toma Dumitrescu, obtuzul șef al cabinetu
lui tehnic, și cu Bontaș, referentul tehnic, 
servesc intențiile lui Cavafu — mai mult 
sau mai puțin conștient.

Ironia necruțătoare cu care Aurel Ba
ranga satirizează pe acești dușmani și bi- 
rocrați este întregită de simpatia și căl
dura cu care autorul înconjoară perso
najul lui Spiridon Biserică, elementul po
zitiv învingător în piesă.

Inspirată din actualitate, comedia „Mie
lul turbat” stârnește rîsul sănătos al citi
torului care, situtod.u-se alături de per
sonajele pozitive ale piesei, se bucură de 
victoria împotriva celor care încearcă să 
pună bețe-n roate drumului spre socia
lism al poporului nostru.

Carte indicată în listele bibliografice 
facultative ale concursului permanent 
pentru citirea literaturii de către ti
neret „Iubiți cartea”.

*) Piesă de teatru —■ Editura C.C.S. 
1954 București.

Vești bune

Cu o floare nu se face primăvară

care
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Prea puține posturi utemiste 

de control în minele 
Văii Jiului

~.— *

Membrii postului 
temist de control se-* 
zisînd faptul că tufou* 
rile de aeraj erau de
fecte, maiștrii Gheor« 
ghe Oprea și Ale
xandru 
luat în scurt timp,

Szabo au*
măsurile corespunzătoare. N-a trecut 
mult Și o nouă propunere a fost făcută : 
transportul rambleului în straturile ga
leriilor de cărbune exploatate prin aba
taje cameră să se facă în scocuri. Apli- 
ctadu-se acest procedeu s-a reușit să sa 
reducă timpul de astupare cu 15 zile.

Membrii postului utemist de control din' 
sectorul nr. 1 al minei Petrila nu se mul
țumesc cu succesele obținute. Ei le con
sideră roadele începutului din care trebuie 
să tragă învățăminte pentru viitor, îmbo
găți ndu-le cu cele mai bune metode de 
muncă, cu cele mai bune inițiative. In a- 
cest sens au și foist formulate obiectivele 
în recentul plan de muncă al postului.

Dacă în' fiecare mină posturile utemiste 
de control s-ar preocupa cu atenție de 
problemele de producție, atunci tineretul 
s-ar integra mai mult în lupta pentru des
coperirea și folosirea rezervelor interne, 
reușind să contribuie mai mult la realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan.

în industria carboniferă, numărul pos
turilor utemiste de control este însă re
dus, iar din cele existente unele își des
fășoară activitatea în mod defectuos.

în unele mine, posturile există doar în 
scriptele comitetului organizației de bază 
U.T.M, sau ale comitetului raional U.T.M. 
O asemenea situație poate fi întâlnită la 
mina Awnoasa. Deși tovarășul Dan Ga- 
virilă, secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Petroșani, susține că acest post 
desfășoară o rodnică activitate, în reali
tate el nu există.

Secretând comitetului de mină încearcă 
să scuza neîndeplinirea sarcinii de orga
nizare a postului ou motivul că nu ar 
exista condiții obiective. Despre ce con
diții obiective este vorba n-am putut afla» 
Cert este Un lucru: că, în rîndurile tine
rilor de aici se manifestă lipsuri serioase. 
Astfel, ta întrecerea socialistă sînt înca
drați foarte puțini tineri și chiar cei care 
participă în întrecere nu se preocupă în-

N-a trecut

E3 de-Printre brigăzile din 
poul C.F.R. Tumu Severln lu
crează și brigada de tineret 
pentru economii, condusă de 

mecanicul Negan Constantin. Sub îndru
marea acestuia, cei doi mecanici și cei doi 
fochiști din brigadă au început să aplice 
metode înaintate de lucru sovietice.

In urma aplicării acestor metode, bri
gada de economii reușește să economi
sească lunar însemnate cantități de com
bustibil. Așa, de pildă, pe luna august 
aceasta brigadă a făcut o economie de. 
27,3 tone combustibil convențional. Va
loarea combustibilului economisit în luna 
august în Depoul de locomotive C.F.R. 
Turnu Severin este de 94.336 lei.

Salariul mediu al fiecărui membru al 
acestei brigăzi a crescut cu 40-60 la sută 
față de salariul de bază.

Corespondent 
MIHAILESCU VASILE

Direcția regională cinema
tografică a regiunii Iași a 
prezentat în satele regiunii o 
serie de filme cu ajutorul

caravanelor cinematografice.
Astfel, numai în comuna Deleni, anul 

acesta au fost prezentate un număr de 9 
filme documentare și de desene animate, 
precum și jurnale cu caracter agricol. Pe 
lingă aceasta, s-au mai preientait și filme 
artistice ca : „Desfășurarea“, „Și Ilie face 
sport“, „Întoarcerea lui Vasili Bortnikov“. 
„Circul Slavia” precum și filme pentru 
copii ca „Iedul neastîmpărat“, „Ulcica 
fermecată” și altele.

Corespondent
VASILIU VICTOR

Minerii sînt oa
meni vrednici. Mereu 
preocupați de func
ționarea neîntreruptă 
a utilajului cu 
minele noastre 
înzestrate tot 
mult,
căutarea de ceva nou, ei se străduiesc să 
dea patriei mai mult cărbune, contribuind 
astfel la lichidarea rămînerji în urmă a 
acestui sector important în economia na
țională.

Există multe succese care încununează 
strădaniile tinerilor mineri. Despre aces
tea vorbesc articolele de la gazetele de 
perete, stațiile de radioamplificare, edi
țiile fulger. Există în același timp greu
tăți și mai cu seamă lipsuri care împie
dică bunul mers al muncii.

In majoritatea minelor, principala preo
cupare o constituie acum sporirea produc- 
țioi și a productivității muncii în vederea 
îndeplinirii sarcinilor planului cincinal. 
Tineretul participă la rezolvarea acestor 
probleme. De cele mai multe ori el a do
vedit spirit de inițiativă. Din rîndurile 
tinerilor a izvorît și inițiativa de organi
zare a controlului de masă asupra gospo
dăririi minelor — posturile utemiste de 
control în industria carboniferă.

Acolo unde activitatea posturilor este 
îndrumată spre problemele arzătoare de 
producție, iar membrii aleși sînt fruntași 
la locul de muncă, multe din lipsuri au 
fost lichidate.
■ în urmă cu câtva timp — de pildă — în 
sectorul nr. 1 al minei Petrila existau 
multe deficiențe. Din pricină că unele tu
buri erau sparte, se simțea lipsa de aer 
comprimat, consumul specific pe tona de 
cărbune era depășit și nu rareori mași
nile erau' lăsate să meargă îin gol, situa
ție ce îngreuna lupta pentru reducerea 
prețului de cost. De existența acestor lip
suri, răspunzător era și biroul organizației 
U.T.M. de sector. Trebuiau deci luate mă
suri care să schimbe starea'de lucruri și 
să ducă la sprijinirea tineretului în pro
cesul de ptoducție.

Postul utemist de control — responsa
bil maistrul Virgil Serea — și-a propus să 
sprijine munca de educație a tinerilor mi
neri. Sarcina pe care și-a asumat-o nu era 
de loc ușoară. Rezolvarea ei însemna însă 
mai mulți tineri purtători ai insignei de ' deajuns de perfecționarea metodelor de 
„Miner fruntaș“, iar în cifre zeci și sute muncă, de ridicarea calificării profesio

nale. Mulți tineri, printre care Ștefan 
Frățilă, Mihai Moldova®, Ștefan Pop, Mir- 
cea Bercea nu-și îndeplinesc normele, lu
crează slab, risipesc materialele, nu-și în
grijesc mașinile. Iată realitatea. Ea cere 
cu insistență organizarea postului utemist 
de control.

Fără îndoială că lucrurile nu mai pot ră
mîne așa. Nu este suficient ca tatr-o mină 
să existe posturi utemiste de control nu
mai pe hîrtie. Ele trebuiesc bine organi
zate — pe sectoare sau orizonturi — a- 
colo unde condițiile cer aceasta. Din ba
zinul carbonifer Valea Jiului trebuie să 
s© scoată la suprafață cantități mai mari 
de cărbune. Pentru aceasta însă tinere
tul trebuie sprijinit mai intens. La aceasta 
pot contribui cu succes posturile utemiste 
de control.

Numai dacă organizațiile de bază 
U.T.M. ele minelor și Comitetul raional' 
U.T.M. se vor ocupa îndeaproape de or
ganizarea și îndrumarea concretă a pos
turilor utemiste de control, ele vor con
tribui la mobilizarea rezervelor interne, 
la obținerea unor c'ît mai mari acumulări 
socialiste peste plan.

„Miner fruntaș“, iar în cifre zeci și sute 
de tone de cărbune date peste prevede
rile planului. Nu era zi în care membrii 
postului să nu întreprindă raiduri. Ar fi 
fost totuși mult mai bine dacă în sector 
ar fi existat și. un buletin al postului ute- 
mist de control.

Prima ședință de lucru a fost consacrată 
discutării manifestărilor de indisciplină 
ale tinerilor Grigore loja, Constantin Mi- 
rodan și alții. Li s-a explicat acestora ce 
producție se pierde din pricină că ei lip
sesc cîte 8—10 zile pe lună. De asemenea 
li s-a arătat ce pierd ei de pe urma unei 
asemenea atitudini față de muncă.

Efectul raidurilor și al criticilor tovără
șești a ajutat. Ioan Cențiu, Constantin 
Stelian, Gheorghe Cocoș și alți tineri 
muncitori rămași în urmă s-au alăturat 
luptătorilor . pentru 
înaltă a muncii. Mulți dintre aceștia, prin
tre care cei citați mai sus, își depășesc 
azi norma cu 40—60 la sută. Unii dintre 
ei au devenit chiar purtători ai insignei 
de „Miner fruntaș1“, distincție acordată 
celor mai merituoși.

Ocupîndu-se de îmbunătățirea contribu
ției tineretului în producție, postul nu a 

nici asigurarea condițiilor sale de

o productivitate

neglijat 
muncă. V. ANDREI

O expoziție de animale contractate
Zilele acestea la Craiova în tîrgul săp

tămânal a avut loc deschiderea expoziției 
regionale de animale și păsări contractate 
prin O.R A.CA.

Sînt expuse aici cele mai frumoase ani
male și păsări contractate de țăranii mun
citori din regiune.

Astfel, Petre Florică din comuna Bălă- 
cița, raionul Vînju Mare, a prezentat la 
expoziție doi boi în greutate de 1850 kg. 
Pentru acești boi țăranul muncitor Petre

Florică a primit 11.470 lei. De asemenea ță
ranul muncitor Ion Balaș din comuna Dră. 
niou, raionul Segarcea, pentru un porc ta 
greutate de 340 kg. a primi,t 4.080 lei și â 
fost scutit de 600 kg. porumb și 70 kg. 
carne din cotele obligatorii.

Expoziția va fi deschisă pînă la 30 sep
tembrie cînd cei mai buni crescători de 
animale vor fi premiați.

Corespondent 
T. POPESCU

De cîte ori trec >pe șoseaua Kiseleff mă 
opresc cîteva clipe lingă Arcul de 
Triumf. Mă opresc, fiindcă de el mă 

leagă amintiri de neuitat.
Ce repede trece timpul! Parcă ieri a 

fost, cu toate că au trecut mai bine de 
zece ani de atunci...

...Bucureștiul era încă răscolit de bom
bele avioanelor fasciste.

Și-n aceeași noapte am pornit lupta îm
potriva lor. Linia frontului era ehiar la 
Arcul de Triumf. Compania noastră a ocu. 
pat poziția în dreptul muzeului de isto
rie naturală. Nu-mi venea să cred că fron
tul poate începe de aici, de pe o alee cu 
trandafiri, unde cu cîteva zile înainte mă 
plimbasem la braț eu o prietenă.

In zori am atacat. A fost primul atac. 
Ne-am sculat di.n șanțuri și rap... rap... pe 
asfalt am pornit năvalnic să doborîm duș. 
mânui. Din boschetele de trandafiri nu se 
mai auzeau atunci șoaptele îndrăgostiților, 
ci lătrat de mitralieră. Și asta în plin 
București, cînd oamenii se trezeau la o 
nouă viață. Aici, lîngă Arcul de Triumf, 
am tras primul glonț, am făcut primul 
salt, am cucerit prima victorie. De aici am 
început drumul frontului...

Ce lung a fost acest drum ! Peste o mie 
cinci suie de kilometri bătuți cu piciorul 
fără să mai socotesc ocolișurile munților, 
vă;ugelor sau murilor.

A fost greu la început. Eram fără expe
riența luptei pa un front larg, avînd de 
luptat cu un inamic puternic. Am acope
rit linia munților spre poarta Mureșului 
cu mii și mii de eroi.

Numai în plutonul meu au căzut 10 os
tași. Sergentul Rusu Gheorghe, caporalul 
Vlase Tudor, soldații Trincă, Beznea, Pă- 
lămidă, au trăit în mijlocul nostru doar 17 
zile ! Ei au rămas la Oarba de Mureș după 
o luptă crîncenă în tranșeele dușmanilor, 
nimicind o companie alpină hitleristă. Au 
fost primii eroi care au scăldat cu sîngele 
lor poarta de intrare a Ardealului dezro
bit.

Comandantul companiei, locotenentul 
Bodriu Gheorghe a adunat după luptă 
subunitatea, cinstind memoria bravilor 
eroi.

A doua zi. ne-a venit din urmă ajutor. 
Trupele sovietice eliberând Moldova și 
Muntenia ne-au ajuns pe linia Crăiești- 
Tirnăveni-Cucerdea, pornind în zori cot la 
cot, în lupta comună.

Așa ne-am cunoscut, așa ne-am împrie
tenit ; în aceeași groapă de obuz, umăr la 
umăr pe drumul victoriei, împărțindu-ne 
gloanțele, tutunul, pîinea și gândurile.

„Scìntela tineretului0
Pag. 2-a 29 septembrie 1955

Primul ostaș so
vietic cu care am fă
cut cunoștință a fost 
litinantul Boris Ru
bacov. Era în riua de 11 
Pornisem 
cucerind 
dea. Dar 
ment de __ _
gropăm la teren. Trombe de pămînt răs
colit, fagi sfîrtecați și schije aducătoare 
de moarte, sburau pe deasupra noastră. 
Lîngă mine, în șanț a apărut un tînăr ofi
țer sovietic.

Respira greu, iar sudoarea îi brobonise 
fruntea.

— In sifîrșit, bine că te-am găsit, mi s-a 
adresat el într-o românească perfectă.

Mirat, l-am privit cu interes și pînă să-i 
urez bun sosit, a început din nou grăbit:

— Dă-rni și mie puțin harta. Aha... va 
să zică... trag cu greul de pe cota 405. 
Ofițerul m-a privit din nou ștrengărește și 
zâmbind mi-a întins mîna :

— Mă cheamă Boris Rubacov. De-o lună 
de zile ofițer de artilerie și sînt de fel din 
Tighina. Asta ca să nu te mai 
de știu românește.

L-am privit ca pe un vechi 
m-am prezentat.

— Tr.ag al dracului „Friții“. 
cadrat în furcuță și nu știu cum o să ie
șim... — am arătat eu către deal.

—Sîcias, prietene! Și ridieîndu-se ju
mătate din groapă,' duse binoclul la ochi 
cercetând 
fluierînd 
ttadu-<mi

— Trei 
notat, ce

Intr-adevăr un 
tr-un mesteacăn, 
dat acest punct, 
mult și bine pe loc. Telefon n-aveam încă 
tras. Boris a înțeles acest lucru și a zbu- 
ghiit-o înapoi la companie. Peste 10 mi
nute, artileria sovietică » început trage
rea și după cîteva „ciocane grele“ obser
vatorul a ȘÎ fost lichidat.

Cu același zîmbet Boris a revenit strîn- 
gîndu-mi mîna : — Să fie cu noroc 
teaua I Tunarii noștri, ce zici ?

Și înghiointindu-mă, adăugă :
— O să atacăm curînd...
...N-a fost ușor. In timpul luptei ne-au 

contraatacat din flanc tancurile. Locote
nentul Boaru cu agenții companiei au să
rit pe ele cu sticle incendiare. Și-n urale 
nesfîrșite am cucerit cea de a doua creastă 
a dealului Cucerdea. Tancurile fasciste 
n-au trecut. Ele s-au oprit în fața vitejiei 
locotenentului Boaru și a ostașilor săi.

PE SUB ARCUL DE TRIUMF
din Tîrnăveni, de lîngă spital, 

în pas alergător dealul Cucer- 
sus, pe creastă, un bombarda- 
artilerie ne-a obligat să ne în-

miri cum

prieten și

Ne-au în-

cu atenție depărtarea. Deodată, 
scurt mi-a întins binoclul ară- 
ceva cu mîna.
degete vedere dreapta de pomul 
vezi ?

observator camuflat ta- 
Trebuie neapărat lichi- 
altfel riscăm să stăm

— Amintiri
Mărturia luptei stă 
și astăzi acolo la Tîr
năveni, 
.curtea 
străjuieșt© piatra funerară a eroului 
cotenent Boaru.

Anul acesta, de ziua Victoriei s-a-ntîm- 
plait să fiu la Tîrnăveni. împreună cu 
pionierii am depus un buchet de flori la 
mormântul său. Era de față și căpitanul 
Florea Dumitru, caporalul de aoum 11 ani 
în luptele de la Tîrnăveni. Venise în con
cediu acasă. Ne-am amintit de Boris, de 
Nasta, de Boaru și de toți ceilalți cu care 
am luptat alături.

In acel moment am închis cîteva clipe 
ochii. Am zărit parcă aevea întinsul drum 
'parcurs: Tîrgu-Mureș, Cluj, Oradea, De
brețin, Balasaghiormait, Gronul, Nltra, 
Morava, Bmo...

Cît eroism în 9 luni de lupte !
La Oradea ne-am Întâlnit ou pandurii. 

Mă aflam cu compania la podul de peste 
Criș, în flancul diviziei de panduri. Lupta 
a durat toată ziua de 2 octombrie, și-n 
tot timpul bătăliei, alături de litlpantul 
Boiris Rubacov, de Florea și de atîția mii 
de romîni și sovietici, i-am văzut la atac 
pe colonelul pandur Buzoianu și maiorul 
sovietic Sciorbîi, care, cu o mînă de vo
luntari, s-au bătut ca niște lei cu tancu
rile fasciste care reușiseră s-ajungă pînă 
la Criș. Au căzut amîndoi, unul lîngă al
tul, dar nici un tanc n-a trecut podul. As
tăzi, cînd mergi spre cimitirul Rulicovschi 
din Oradea, dai de o stradă cu numele: 
Erou colonel Buzoianu Ion. E chiar strada 
în care a căzut eroul pentru eliberarea 
Oradei!

unde, în 
spitalului,

Maior Traian Uba

lo-

de pe front —
— Müller. Misiunea o

primise litinantul Bo
ris Rubacov care știa 
limba germană.

Patrula a fost formată din Boris — șef 
—, Alexa Klava*— călăuză — caporalul 
Florea și sergentul Nasta însoțitori.

Nu-i ușor să prinzi o „limbă“, adică să 
capturezi un prizonier.

Odată cu lăsarea serii, patrula a tre
cut dincolo 
în timp ce noi am simulat un atac 
la 10 km. ta sitînga.

Mistria, Boris 
haine

printr-un loc mlăștinos

Odată ajunși în 
pădurea Mistria, Boris și Alexa s-au 
îmbrăcat în haine nemțești date de 
către partizani. în sat, cînd s-au întîlnlt 
cu o patrulă germană și i-a siomat, Boris 
„a raportat“ că duc. la comandant'doi 
prizopieri romîni. Cei 2 „prizonieri11 erau 
Florea și Nasta.
Ionelul Müller l-au ridicat din pat îmbtă- 
cîndu-1 cu hainele ‘ ’
Florea a devenit și 
stanță. Nasta l-a prins de braț acum pe 
„prizonierul romîn“ - Müller, și amîndoi, 
escortați de Boris, Alexa și Florea au tre
cut prin sat la miezul nopții, făcînd. ca
lea întoarsă. Lucrul .neplăcut a fost de-ăbi-a 
cînd au ajuns la avantposturlle noastre 
ca-re au tras în „fasciștii“ ce se apropiau. 
Noroc că Florea le-.a tras o. înjurătură 
zdravănă și ptadarii i-au recunoscut.

Müller a fost dus direct la comanda
ment. Atacul a început la ora 4 dimineața 
și întreaga divizie hitleristă ®. fost captu
rată.

Odată ajunși la co-

lui Florea. Și astfel 
el hitlerist de circum-

saf-

I ntr-o seară de primăvară, dincolo de 
Gron, în Cehoslovacia, ne aflam în fața 
satului Mistria, și-n timp ce caporalul 

Florea citea „Scînteia“ în care se vorbea 
despre reforma agrară efectuată ta țară, 
Boris Rubacov a sosit cu o motocicletă de 
la comandament.

In ataș se afla un civil ce purta în ban
dulieră un automat. Era un partizan ceh 
pe nume Alexa Klava. Trecuse linia fron
tului, trimis de către partizanii cehi să in
formeze comandamentul sovietic că în 
noaptea trecută a fost adusă de pe fron
tul de vest o nouă divizie hitleristă. Șeful 
de stat major, colonelul Müller, era chiar 
în casa lui Alexa Klava. Aflase aceasta 
printr-un bilet trimis de maică-sa.

Ordinul diviziei era ca o patrulă să trea
că repede „dincolo" șl să-l captureze <pe

Am mers mai departe.
Atinsesem linia satului Roșeno- 

vițe (vechiul Austerlitz unde Na
poleon se bătuse cu decenii în urmă) cînd 
în gruparea noastră sovieto-română a in
trat și regimentul romîn 2 Care de Luptă. 

In bătălia din fața Austerlitzului am sim
țit pentru prima oară teama de moarte. 
Nu fusesem niciodată atacați de atîtea va
luri de „Pantere”, „Tigri” și „Ferdinanzi”. 
Mai mult de două divizii „Cap de mort“ 
ne-au atacat cu disperare ta timp ce din 
înalt, aviația ne împroșca cu puzderie de 
bombe. Transformați în vtaători de care 
și purtați ca desanți pe tancuri, am primit 
lupta c>u monștrii de oțel fasciști. Văzîn- 
du-se însă încercuiți de o brigadă de 
tancuri T. 34 de sub comanda generalului 
Brijinev, „Tigrii” au dat drumul la o cea
ță deasă, fumigenă, căutând să scape de 
lupta tanc contra tanc.

Ca orbeții, bîjbî- 
ind, am sărit de pe 
tancurile noastre cău
tând prin fum tigrii. 

Le pipăiam orbește muchiile blinda
jului și oînd le cunoșteam, fixam mi- 
na-clopot cu ceasul de declanșare la 
R ( de la retardul franțuzesc car© în
seamnă „cu întîrziere”), apoi aveam tot 
timpul în zece secunde să ne adăpostim. 

Eram la al 4-lea exemplar cu sergentul 
Nasta cînd, adăposltindu-mă, am simțit o 
măciucă de foc în ceafă. O durere îngrozi
toare m-a lovit în creier. Totuși am avut 
timpul să-mi arunc privirea. Intre două 
valuri de ceață, la zece pași, într-un șanț, 
lucra un aruncător de flăcări. Am încer
cat să scot grenada dar durerea chinui
toare a învins. M-am prăvălit în iarba rea
vănă călcată de șenilele enorme și ca prin 
vis, am auzit o rafală, urmată de o voce 
tremurindă :

— Don serigenlt... dota sergent!...
Am vrut să-i răspund lui Nasta. II re

cunoscusem după glas, dar am scîncit doar 
un zvaiet. Arsura din ceafă mă doborîse 
de tot. Plângeam de ciudă că voi arde de 
viu, privind vestonul pe care flăcările ju
căușe se întindeau amenințătoare...

Aiuram. Am încercat să mă ridic dar 
m-am prăvălit din nou. Deodată am fost 
însă purtait pe sus și peste vuietul șenile
lor, scrâșnetul exploziilor, o voce mîngîie- 
toare îmi șoptea in ureche : „Nicevo frate, 
stai liniștit...”

O zguduitură puternică urmă. Mă lovi
sem la cap de ceva tare. Era pămîntul, 
pământul de pe care mă ridicase Boris. Și 
Boris vorbea lîngă mine, întins și el la 
pămînt. cu aceeași voce mîngîietoare : Ni
cevo... Nicevo...

Tîrziu, cînd ceața s-a risipit am fost ri
dicați amîndoi pe o bramcardă. în jurul 
nostru numai leșuri de hitlerișt-i. Printre 
ei, sergentul Nasta cu o coadă de grenadă 
în mină. Se luptase, apărîndu-se pînă la 
ultima grenadă, distrugând întreg cuibul 
dușman. De Ia el aflase caporalul Florea 
soarta noastră. Cînd a venit Florea cu 
brancardierii, Nasta n-a mai putut vorbi. 
A rămas acolo, pe cîmp, după ce mai 
întîi lichidase nouă fasciști. Și cu mîinile 
întinse, răsturnat pe spate de parcă și-ar 
fi cerut Iertare „Ce să fac, n-am putut 
distruge mai mult“, privea ’ nesfârșitul al
bastru al cerului ce se limpezise de foc și 
fum. ■

Boris a început să plîngă. S-a ridicat de 
pe targă apăsîndu-și ou pumnul rana 
proaspătă din piept și l-a sărutat pe ser
gentul Nasta. Am priceput totul. Boris.mă 
salvase pe mine, mă ridicase, dar un glonț 
îi trecuse printre coaste. Cînd s-a prăvă
lit, Nasta ne-a apărat cu grenadele. Ter- 
minîndu-le a căzut șl el la datorie.

Din spitalul de la Brad am ieșiit abia 
. în seara zilei de 7 mai. Pe șoseaua ce duce 

spre Praga luptele nu se terminaseră încă. 
La Mezirice, la Iglan sau la Simanov tu
nurile răbufneau neobosite. Berlinul capi
tulase. Cantarla și Egorov împlântaseră pe 
Reichstag steagul Victoriei. Regimentul 
romîn 2 Care de Luptă contribuise la 
eliberarea Vienei, dar Praga de aur era 
încă în primejdie. Deab'ia în seara zilei de 
8 mai, în plin marș am primit știrea că 
s-au predat ultimele armate hitleriste. La 
un ceas după această veste, spre cerul 
îlnstelait, milioane de puști, tunuri șl 
■pistoale rachetă au pornit să-și descarce 
■ultimele cartușe și proiectile, ca semn că 
din acea zi, s-a terminat războiul. Pacea 
apăruse la orizont. Viața alungase dta 
trșpișee moartea și intrase ta avantpostu- 
rile zilelor viitoare.

Din case, din bordeie, din păduri sau 
din pivnițe, cehi — tineri și bătrîni. femei 
și copii ne primeau cu daruri, ne bătsau 
cu flori, plîngeau și rîdeau și ne îmbrăți
șau.

Atunci Boris Rubacov a umplut bidonul 
cu votcă, l-a ridicat sus :

— Să bem, prieteni 1
Oare de cîte ori s-a umplut bidonul ? 

Cîite buze arse de vînt și soare s-au ltolt 
de el ? Nu mai țin minte precis : o su*ă, 
o mie... Știu doar că Boris a luat un auto
mat descărcîndu-1 drept spre lună.,,De«.ul 
război, ne-ajunge. De-acum, gata, fie
care acasă la el, la părinți, la nevastă, 
la drăguță11.

Peste noapt© Boris a plecat cu unitatea 
mai departe spre Praga. Noi ne-am îh- 
tors spre țară.

La Austerlitz, Florea l-ia regăsit .pe 
sergentul Nasta. Era înmormântat 
între 200 de eroi sovietici și romini. 

Și cu o mînă tremurindă, pe crucea de 
stejar Florea a dăltuit cu briceagul: 
„Prietene, n-o să te uităm niciodată !“

Nu, să nu-i uităm I Nici pe Nasta, n’ci 
pe Boaru și nici pe Boris Rubacov. Unii, 
chiar de-au murit acolo, pe front, trăiesc 
mai vii ca oricînd în inimile noastre.

Cu gîndul la el, am defilat acum 10 ani, 
la 23 August 1945, pe sub Arcul de Triumf 
al Bucureștiului, cînd ne-am întors în
vingători. Poporul primea cele 14 divizii 
romînești cu mii și mii’de flori. Pe fețele 
tuturor citeai mîndri.a și încrederea în 
viața nouă, tânără, care încolțește pe 
pămîntul patriei descătușate.

Treceam pe sub Arcul de Triumf în su
netele fanfarei alături de Florea, în gjnd 
cu Boris Rubacov.

Ds aceea de cîte ori trec pe șoseaua Ki
seleff mă opresc măcar o clipă lîngă Arcul 
de Triumf. Mă opresc, fiindcă de el mă 
leagă amintiri de neuitat.



„Mai este timp“
Utemistul Veiss Soli, muncitor la Com

binatul raional din Galați, se pregătea 
tocmai de plecare cînd fu întîmpinat de 
secretarul organizației de bază U.T.M., to
varășul Aurel Ciurea și de tovarășul Tu- 
dorel Dănilă, instructor al comitetului 
orășenesc U.T.M.

— Organizația îți încredințează o sar
cină de răspundere: anul acesta vei con
duce un cerc politic U.T.M. — îi spuse 
răspicat tovarășul Ciurea.

— Ce fel de cerc, tovarășe ?
— Cred că ai auzit de învățămîntul po

litic U.T.M. Cercul pe care îl vei conduce 
face parte din rețeaua acestui învățămînt 
A fi propagandist... Și „cu multă convin
gere’’, tovarășul Ciurea încercă să-i ex
plice utemistului Veiss despre ce cerc e 
vorba.

— Dar ce s-o mai lungim ? ! Care este 
părerea ta, tovarășe Veiss ? — se interesă 
instructorul comitetului orășenesc-

— Eu,, ca să spun adevărul, nu știu. 
De-abia în august am fost primit în 
U.T.M. și deocamdată nu preia cunosc cine 
știe ce. Cred însă că trebuie să fie o sar
cină foarte serioasă.

— Intr-adevăr, e o sarcină serioasă. Dar 
nu-i nimic, există și comitetul orășenesc 
— te vom ajuta. Peste două zile începe 
cursul de instruire a propagandiștilor. Să 
nu oare cumva să lipsești — conchise in
structorul raional.

S-a frămîntat mult utemistul nostru. 
„Ce cerc voi conduce? Ce trebuie să fac 
în această privință?“ — iată întrebări la' 
care nu găsise încă răspunsul. Și, convins 
că totul se va lămuri la cursul de instru
ire a propagandiștilor, se prezentă în ziua 
stabilită la curs. Aici însă rămas-e sur
prins. întrebă pe tovarășul din dreapta, 
apoi pe cel din stingă ce cercuri conduc și 
primi același răspuns : „sînt propagandist, 
dar ce formă voi conduce, voi afla la sfâr
șitul cursului de instruire. Asta-i treaba 
comitetului orășenesc U.T.M.’’. „Ia uita
te, nici ăștia nu știu mai multe decît 
mine !” — gîndi el.

Și tovarășul Veiss plecă spre casă după 
prima zi de cursuri și mai abătut și în 
sine cu îndoiala dacă să mai frecventeze 
cursul.

■ Au trecut apoi cîtevia zile. La cursul de 
instruire a propagandiștilor a continuat să 
se predea lecții. Utemistul Veiss n-a mai 
dat însă pe acolo. A fost criticat aspru, 
mai întîi de către secretarul organizației 
de bază U.T.M., apoi de instructorul ra
ional. Convingerea lui, însă, formată la 
prima lecție de instruire, că munca de 
propagandist este o sarcină care cere pre
gătire temeinică, o cunoaștere adîncă a 
problemelor n-a putut fi schimbată. Și 
Veiss avea oarecare dreptate. Era la în
ceputul activității în organizația U.T.M. 
Ceruse să fie primit în organizație pen-

Pe urmele materialelor I GRIJA FATA DE CALIFICAREA 
_______ publicate t TINERETULUI

într-un număr trecut a apărut în ziarul 
nostru un articol intitulat: „Grija față 
de calificarea tineretului“.

în el se criticau lipsurile grave existente 
în munca de calificare a tineretului de la 
Combinatul „Metalo-chimica“ din Oradea.

Se făceau răspunzători pentru situația 
existentă tovarășii Iedrișca Tiberiu, șeful 
secției Feiparații-auto,. Vekony, locțiitorul 
secretarului comitetului U.T.M. și alții.

în urma criticii făcute, comitetul de în
treprindere și comitetul organizației de 
bază U.T.M., îndrumate de organizația de 
partid din combinat, au convocat o șe
dință în. care au discutat situația din 
combinat.

Ei au hotărît luarea unor măsuri me
nite să ducă la schimbări radicale.

Au căpătat viață cursurile de minim 
tehnic care înainte existau doar pe hîrtie. 
în prezent ele sînt frecventate de tineri 
și muncitori mai vârstnici care, aju
tați de tovarăși de specialitate, luptă pen
tru ridicarea nivelului calificării lor.

La aceste cursuri participă cu regula
ritate între 50—60 de tovarăși. Conținutul 
interesant și forma atractivă în care sînt 
prezentate lecțiile stârnesc dorința audi
torilor de a pune întrebări, de a discuta 
și de a face propuneri.

Tovarășii inginer șef Socaci Eugen, in
giner Zilberman Dezideriu, tehnician Ie
drișca Tiberiu și alții, dovedesc o grijă de
osebită pentru nivelul la care se țin 
lecțiile.
. Frecventând cursurile, tinerii Alexandru 
Pali și Ludovic Szocs de la secția repa- 
rați,i-.auto, care cu cîteva luni în urmă 
depășeau norma doar la rebuturi, au reu
șit ca în ultima vrețne să-și îmbunătă
țească simțitor munca.

Măsurile luate pentru îmbunătățirea 
muncii • de calificare a tineretului nu se 
rezumă doar la acestea. Pînă acum o 
lună și jumătate fiecare tovarăș lucra in
dividual. Acum însă, în urma analizei si
tuației din combinat s-a ajuns la o nouă 
formă de organizare.

Cu scopul de a fi mai bine îndrumați și 
ajutați în muncă, tinerii sînt constituiți 
în brigăzi de producție. Această formă de 

Schimburile culturale romîno-chineze se intensifică
în ultimii ani, între țara noastră și Re

publica Populară Chineză au avut loc 
permanente schimburi culturale care au 
dus la adîncirea prieteniei ce leagă cele 
dcuă popoare.

Roadele acordului cultural încheiat cu 
4 ani în urmă sînt tot mai bogate,' înles
nind cunoașterea reciprocă a tezaurului 
culturii și 'a realizărilor înfăptuite în 
munca de construire a vieții socialiste.

în ultimul ■ an, prin activitatea dusă de , 
Direcția generală pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea din Ministerul Cul
turii al R. P. Chineze și de Institutul Ro
mân pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, schimburile culturale s-au inten
sificat și s-au adâncit și mai mult.

Expoziția „Arta aplicată în R. P. Chi
neză“ care a fost deschisă în București a 
fost un minunat prilbj de a cunoaște ta
lentul creator al poporului chinez. Expo
ziția a avut un răsunător succes fiind vi
zitată în cele 50 de zile cît a fost deschi
să de peste 314.600 persoane. în semn de 
prietenie din partea poporului chinez, la 
închiderea expoziției 512 dintre obiectele 
de artă expuse au fost dăruite poporului 
nostru.

Arta populară romînească Va fi la rân
dul ei cunoscută în R- P- Chineză. In cu
rînd, urmează să fie trimisă în marea 
țară prietenă o expoziție de mari propor
ții cu tema „Arta populară în R.P.R.".

O. contribuție însemnată Ia cunoașterea 
celob dcuă popoare o aduc schimburile de 
delegații culturale și științifice. Printre 
delegațiile din R. P. Chineză care ne-au 
vizitat în ultimul tâmp țara sînt și dele
gația oamenilor de știință, cultură și în

tru a învăța alături de utemiști, pen
tru a fi ajutat de el. Și, iată-1 „ales” în 
mod birocratic propagandistul unui cerc 
politic U.T.M.

Sîntem acum Ia sfârșitul lunii septem
brie, cînd doar cîteva zile ne mai despart 
de ziua deschiderii anului de învățămînt 
politic U.T.M. de la orașe. în organizația 
de bază U.T.M. a Combinatului raional din 
Galați se mai discută încă problema ale
gerii unui propagandist pentru cercul po
litic care nici n-a fost încă stabilit. De 
fapt, intenția comitetului organizației^ de 
bază de a organiza o formă de învăță
mînt politic U.T.M. nici nu este cunoscută 
de membrii acestei organizații.

Tovarășul Hurmuzis, secretarul comite
tului orășenesc U.T.M. Galați, care se 
ocupă cu munca de propagandă, întrebat 
de existența acestui cerc, de stadiul re
crutării cursanților, a răspuns nervos :

— Dar acest cerc nu-i trecut în scrip
tele mele, tovarășe. Pot să-ți arăt do
sarul.

Și faptul că recrutarea cursanților'e ră
masă mult în urmă n-ar fi încă atît de 
grav-dacă această situație ar exista numaj 
într-o singură organizație de bază. Pînă 
la data de 24 septembrie, la comitetul oră
șenesc U.T.M. Galați se Știa că doar în 18 
organizații s-au recrutat cursanții cercu
rilor și cursurilor politice U.T.M. La fa
brica „Ionel Jora“ recrutarea cursanților 
n-a început încă, iar la „Fusul” lucrul 
acesta se tărăgănează de asemenea fără 
motiv. Cu toate acestea, tovarășul Hur
muzis e foarte liniștit. „Mai este timp !”. 
Așa gîndesc probabil și alți membri ai bi
roului comitetului orășenesc.

Un lucru ar trebui însă știut de mem
brii biroului comitetului orășenesc U.T.M. 
Galați : situația din dosarele aflate la co
mitetul orășenesc nu corespunde reali
tății.

Propagandiștii oare urmează cursul de 
instruire încă nu știu ce formă de învăță
mînt vor conduce, nu-și cunosc viitorii 
cursanți, iar cursanții pînă acum n-au 
reușit să-și cunoască propagandiștii; Din 
raza de activitate a biroului comitetului 
orășenesc U.T.M - au fost omise organiza
țiile de bază cu un număr mic de membri, 
așa cum s-a întâmplat cu organizația 
Combinatului raional. Și toate acestea nu
mai datorită muncii birocratice duse de 
biroul comitetului orășenesc U.T.M. în 
organizarea învățămîntului politic, care 
așteaptă să sosească la comitet tabele și 
iar tabele care să fie frumos orînduite în 
dosare.

Cît timp cred tovarășii de la comitetul 
orășenesc U.T.M. Galați că mai au pentru 
organizarea învățământului politic?

L. S1MIONESCU

organizare specifică tineretului nu a în
târziat să-și arate roadele. Una 'dintre bri
găzile de la secția reparații-auto, formată 
numai din tineret, din care fac parte tine
rii : Vun Ioan, Okos Ludovic, Gece Zoltan 
și Krailik Ludovic, depășește acum norma 
în fiecare zi cu 20—30 la sută.

Mulți dintre tinerii secției turnătorie 
lucrau înainte adesea sub normă, deoarece 
nu primeau ajutorul cuvenit din partea 
maiștrilor. Printre aceștia șe număra și 
Bende Emeric.

Acum maiștrii Marinescu Ioan și Kovacs 
Iosif se ocupă cu dragoste de calificarea 
tinerilor de la turnătorie. Numai așa se 
explică faptul că tânărul Bende Emeric, 
codașul de altădată, ca și tovarășul său 
de muncă Darabont Ladislau au reușit nu 
numai să îndeplinească norma, ci chiar să 
o depășească cu 40—45 la sută.

De asemenea și tânărul Tuduc Ioan de la 
secția sculărie, lucrînd sub îndrumarea 
directă a maistrului Kovacs Iosif, un to
varăș cu multă răbdare și pricepere, exe
cută cu precizie fiecare piesă. El reușește 
să depășească zilnic norma cu 20—30 la 
sută, iar cînd sînt piese a căror finisare 
necesită un timp mai scurt, depășirea de 
normă se ridică la 40 la sută.

Același lucru se poate spune și despre 
tovarășii săi de muncă, Negrea Cornel 
și Kiss Teodor de la secția lăcătușerie, 
care nu pregetă nici o secundă pentru a 
învăța cît mai repede meseria pe care 
și-au ales-o.

La îmbunătățirea muncii și ridicarea ca
lificării noilor turnători contribuie și 
tânărul Inginer Pipemea Gheorghe, șeful 
secției turnătorie, care îndrumă și contro
lează munca îndeaproape. Turnătorii din 
această secție vor putea da în curînd un 
număr de produse de larg consum mult 
mai mare de cît înainte.

Un interes deosebit arată tovarășul Pi- 
pernea Gheorghe pentru mărirea capacită
ții de producție a secției sale. Recent el 
a reușit să pună în funcțiune un nou 
cuptor rotativ la care vor învăța arta tur
nării fontei mulți tineri care au îndrăgit 
această muncă.

FLORICA MILITARU

vățămînt, condusă de istoricul Hou Vei-Iu, 
membru al Academiei de Științe din R. 
P. Chineză, delegația de medici condusă 
de prof. univ. Vei Si, artistul plastic 
Ciang Ian-si, decan al Facultății de gra
vură a Institutului de Artă din Șanhai, 
^delegația de agronomi care se află în 
prezent în țara noastră și altele. în ace
lași timp, numeroase delegații științifice 
și culturale romînești au vizitat R. P. 
Chineză. în prezent, se află în R. P. Chi
neză o delegație de oameni de știință din 
care fac parte academicienii St. S. Nico- 
lau, Elie Carafoli, Al. Graur și alții, pre
cum și o delegație de muzicieni alcătu
ită din artista emerită Arta Florescu, so 
listă a Teatrului de Stat de Operă și Ba
let al R.P.R., flautistul Dumitru Pop și 
pianista Ana Vișchi care au dat concerte 
în diferite orașe chineze. Scriitorii Geo 
Bogza și Petre Dumitriu au plecat de ase
menea zilele acestea în R. P. Chineză. 
Recent, s-au întors în țară artistele plas 
tice Maria Chelsoiu Cristea și Ella Can- 
cicov Solomon care au făcut un schimb 
de experiență în domeniul artelor plastice 
și decorative ou artiștii chinezi. O dele
gație din domeniul cooperației condusă de 
C. Filoreanu, prim vicepreședinte al Cen 
trocoop-ului a făcut de asemenea o călă 
torie de documentare în R. P. Chineză.

întrevederile acestor delegații cu diferi
te personalități ale vieții științifice șl 
oulturale, precum și vizitarea a nume
roase instituții științifice și culturale, fa 
brici, șantiere etc. au contribuit l-a strîn- 
gerea legăturilor de prietenie, dintre po 
poarele romîn și chinez.

, (Agerpres)

Concert de gală 
dat de Filarmonica cehă 

din Praga
Sub auspiciile Institutului Român pentru 

Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
miercuri seara a . avut loc în sala Ateneu
lui R.P.R. concertul de gală dat de Filar
monica cehă din Praga, colectiv laureat al 
Premiului de Stat.

La concert au luat parte tovarășii : dr. 
Petru Groza, P. Borilă, S. Bughici, Cons
tanța Crăciun, M. Roșianu, Sorin Toma,
M. Macavei, Gh. Cioară, I. Mineu, I. Du
mitru, academicieni, numeroși oameni de 
știință, artă și cultură.

Au asistat membri ai corpului diplo
matic.

Programul concertului a cuprins lucrări 
ale compozitorilor cehi : Uvertura la opera 
„Mireasa vândută“ de Smetana, Simfonia 
în re major de Jan Hugo Vorlsek și Sim
fonia 5-a în mi minor „Din Lumea nouă“ 
de Dvorak. La cererea publicului s-au mai 
interpretat două dansuri slave de Dvorak- 

Omogenitatea și sonoritatea execuției, 
disciplina ansamblului, echilibrul armonios 
al compartimentelor orchestrei, precum și 
remarcabila interpretare a dirijorului ceh 
Kărel Ancerl s-au bucurat de calda apre
ciere a publicului care a aplaudat înde
lung măiestria valoroasei formații simfo
nice din R. Cehoslovacă.

(Agerpres)

Muzeul V.I. Lenin — I.V. Stalin 
organizează un ciclu 

de conîerințe
—.' Luni 3 octombrie 1955 orele 17,30 — 

Importanța operei lui V. I. Lenin „Sta
tul și Revoluția”, va vorbi: Constantin 
Nicuță — profesor universitar. Urmează 
filmul „Neamul Jurbinilor”.

— Luni 17 octombrie 1955 orele 17,30
— Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice — organizatorul și conducătorul 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
va vorbi : Dumitru Mihăilescu conferen
țiar universitar. Urmează filmul „V. I. 
Lenin”.

— Luni 31 octombrie 1955 orele 17.30
— V. I. Lenin și I. V. Stalin despre Re
voluția din Octombrie, va vorbi: Vasile 
Dinu — profesor universitar. Urmează 
filmul „Omul cu arma”.

■— Luni 14 noiembrie 1955 orele 17,30
— V. I. Lenin despre noua politică eco
nomică, va vorbi Gheoirghe Badrus — 
conferențiar universitar. Urmează filmul 
„Cavalerul stelei de aur”.

— Luni 28 noiembrie 1955 orele 17,30
— S. M. Kirov, discipol credincios al lui 
Lenin, va vorbi: Vasile Hurmuz — can
didat în științe istorice. Urmează filmul 
„Marele cetățean”.

— Luni 12 decembrie 1955 orele 17,30
— 30 de ani de la Congresul al XlV-lea 
al P.C.U.S., va vorbi : Radu Florian — 
conferențiar universitar. Urmează fil
mul „Petroliștii din Marea Caspică”.

— Luni 26 decembrie 1955 orele 17,30
— Congresul al XV-lea al P. C. U. S.. 
va vorbi : Ion Roșianu — conferențiar 
universitar. Urmează filmul „Destinul 
Marinei Vlasenko”.

Intrarea cu invitații.
★

Muzeul „V. I. Lenin — I. V. Stalin", 
șoseaua Kiseleff nr. 3, este deschis zil
nic între orele 9,30 — 13 și 15,30 — 19. 
Duminica : de la orele 9 — 18. Lunea în
chis. Tramvai nr. 3, 4, 15, 19, 20, 26, 27 ; 
autobus nr. 31, 32 și trolei'bus.

Pentru vizitarea în grup a muzeului, a 
se adresa la telefon 6.31.66.

[ In editura de sfat 
pentru literatură politică 

a apărut :
[Mao Țze-dun — Opere alese,, 
( volumul 3
^448 pag. 12,30 lei

Insilo 
asigură

★ .

Aplica cele văzute 
în Uniunea Sovietică

Aldea Ion, președintele gospodăriei agri
cole colective „1907” din Slobozia-Mîndra 
a avut nu de mult prilejul să viziteze în. 
Uniunea Sovietică numeroase colhozuri 
și sovhozuri.

„Sovieticii — spunea Aldea consăteni
lor săi — sînt oameni care au luat-o vre
mii mult înainte. Ei au făcut multe lu
cruri frumoase în colhozurile lor pentru 
creșterea belșugului. Am văzut vite fru
moase, cum nu am văzut niciodată. Și ce 
crezi că le dau să mănînce iarnă ? Tocmai 
porumb însilozait, această hrană bună 
pentru vite, de care vorbea adeseori agro
nomul nostru“.

Aldea Ion s-a sfătuit cu colectiviștii și 
au hotărît împreună să țnsilozeze și ei 
cantități cît mai mari de porumb. în 
această direcție, împreună cu inginerul 
agronom Decsanur Aurel au făcut un plan 
pe care îl pun în aplicare.

Pînă acum membrii gospodăriei agricole 
colective „1907“ din Slobozia-Mîndra au 
și însilozat 25 tone de porumb, depășind 
pe cei din gospodăria colectivă „Gh. Di- 
mitrov“ din comuna Băduleasa, cu care 
sînt în întrecere. Aceasta din urmă a în
silozat pînă acum doar 20 tone de porurpb.

în aceste zile, colectiviștii Ioana Ne- 
delcu, Ion Udma și Vasile Ion au muncit 
ou mult entuziasm pentru asigurarea unui 
nutreț de cea mai bună calitate nedesar 
vitelor gospodăriei, așa cum le-a arătat 
președintele.

După exemplul gospodăriei colective 
„1907”, în urma unei demonstrații prac
tice organizate la Turnu Măgurele, munca 
de însilozare a porumbului s-a extins în 
tot raionul. La stațiunea de montă din 
Rîioasa, în scurt timp au fost însilozate 8 
tone, iar la Segarcea-Vale 6 tone de po
rumb. Acțiunea de însilozare continuă cu 
multă însuflețire.

Corespondent
ENE FLORIAN

dese.

din plin zi- 
de cursuri, 
ei își însu- 

cunoștințe 
pe care le

Sub 
profe- 
învață 
de mî- 

piese

Elevii școlilor 
profesionale folo
sesc 
lele 
Aici 
șese 
noi
pun în aplicare în 
zilele de practică.

Iată în fotogra
fia noastră pe e- 
levii din anul II 
B al Școlii profe
sionale de la uzi
na „Mao Țze- 
dun“ din Capi
tală, la ora de de
sen tehnic, 
îndrumarea 
sonului, el 
să schițeze 
nă diferite
după care apoi 
vor construi 
nele la scara res
pectivă.
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ȘCOALA UZINEI
In localul Școlii profesionale a uzinelor 

„23 August“ nu mai e liniște nici seara: 
aci își ține deocamdată cursurile Școala 
medie serală de pe lîngă uzină. Unii din
tre elevi își păstrează cărțile în serviete 
de piele, alții n-au încă serviete, le țin 
într-o plasă. Dair cărți și voință să învețe 
au cu toții.

Cartea și caietul au parcă ceva magne
tic. Oamenii, chiar dacă șovăie, nu pot 
rezista dorinței care și-a făcut drum : vor 
să învețe. Unii vin pînă în ușa cance
lariei, șovăie, se mai gîndesc, apoi 
pleacă.-.

într-o zi, un grup de elevi l-a oprit pe 
unul dintre aceștia tocmai cînd voia să 
plece :

— Ce faci, tovarășe Borzea?
— Ce să fac... Voi ce ziceți, e greu la 

liceul ăsta ?
— Vino la noi, în clasa noastră și ai să 

vezi că te vei descurca. Ni se explică în 
așa fel îneît înțelegem și lucrurile com
plicate. E frumoasă și matematica de care 
te sperii. Hai cu noi la cancelarie să te 
înscrii.

Borzea Victor a intrat și s-a înscris. 
Astăzi îl poți vedea într-un-a din băncile 
clasei a V-a, ascultând expunerea profe
sorului. înțelege totul, nu se mai sperie. 
Glumește câteodată: „Ei, ce bine o să-mi 
stea cînd o să fiu absolvent al școlii ! 
O să mă înscriu și la facultate ! La me
talurgie mă înscriu“...

Și astfel, numărul elevilor a crescut pe 
nesimțite.

Pe lîngă dorința muncitorilor și tehni
cienilor de a se înscrie în școală, a existat 
și . din partea corpului de profesori 
un interes deosebit de viu pentru atrage
rea noilor elevi. Zile de-a rândul, profe
sorii umblau prin sectoare și _ ateliere și 
stăteau de vorbă aproape cu fiecare tânăr 
în parte- Unii motivau că n-au tâmp, că 
nu mai pot învăța pentru că au pierdut 
obișnuința, alții că mai au un an și pleacă 
în armată. Unii s-au speriat:

— Cum ? Eu să merg la liceu ? Și dacă 
nu o să pot face față ?

— Tocmai pentru voi este făcut, tova
răși — stăruia să le explice profesorul. 
Fiecare muncitor trebuie să învețe. So
cialismul se poate construi numai cu oa
meni pregătiți.

INFORMAȚII
Marți seara a părăsit Capitala plecînd 

la Zürich delegația de medici din țara 
noastră care vor participa la Adunarea 
generală europeană de luptă împotriva 
poliomielitei.

Delegația este alcătuită din acad. prof. 
dr. C. Ionescu Mihăești, conducătorul de
legației, prof. dr. I. Mes'robeanu, cont, dr.
N. Cajal și dr. P. Sgîndăr.
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nutret de

• ★ 
Peste 1.000

PLOEȘTI (de la corespondentul nos
tru).

Asigurarea din vreme cu nutreț din a- 
bundență și hrănitor pentru ‘ vite în pe
rioada de iarnă, a constituit u-na din preo
cupările de seamă ale tehnicienilor agri
coli din raionul Rîmnicu-Sărat.

Ce-i drept, înainte, cînd vorbeau despre 
acest lucru prin comunele raionului, a- 
rătînd că brănindu-se vacile cu nutreț în
silozat se pot obține captități însemnate 
de lapte, mulți din ascultători își dădeau 
coate. Ei știau așa cum le-a rămas din 
bătrîni, că vitele se hrănesc -numai cu 
paie și cu coceni de porumb, dar despre 
alte furaje sau despre masă verde — nu. 
Nici pomeneală despre faptul că nutrețul 
murat este mai bun sau că porumbul în
sămânțat în miriște trebuie cosit în sta
re verde și însilozat.

Dar toate aceste greutăți nu i-au descu
rajat Pe tehnicienii secției agricole raio
nale. Munca de îndrumare dusă de ei în 
această perioadă a dat rezultate fru
moase.

Ascultând aceste sfaturi, membrii gos
podăriei colective și întovărășirilor, ca 
și țăranii muncitori cu gospodării indi
viduale au și început să le traducă în

Preocupare
ARAD (de la corespondentul nostru).
Insilozarea furajelor preocupă îndea

proape pe membrii gospodăriei colective 
„Scînteia” din comuna Șagu, regiunea 
Arad. Sectorul zootehnic al acestei gos
podării s-a dezvoltat mult în ultimii ani. 
In prezent, colectiviștii au 26 bovine, 36 
porcine. 60 cai, 180 oi etc.

Aflînd despre rezultatele bune obținute 
de pe urma însilozării, anul acesta ei și-au 
pus cu hotărâre problema de a însiloza 
cît mai multe furaje, deoarece și numă
rul vitelor — proprietate obștească — a 
crescut simțitor. Colectiviștii din Șagu au 
în anul acesta cu 50 la sută mai multe 
bovine, cu 25 la sută mai mulți porci și 
cu 50 la sută mai multe oi decît anul 
trecut.

Nu de mult colectiviștii au terminat lu-

Argumentele profesorilor, discuțiile pa
sionante pe care le angajau, au convins 
pe foarte mulți tineri. Și numărul elevi
lor ar fi fost și mai mare dacă și comite
tul organizației de bază U.T.M. ar fi ana
lizat această sarcină și ar fi, acordat tot 
sprijinul noii școli, înțelegînd că aceasta 
va contribui în mod esențial, la educarea 
comunistă a tinerilor muncitori. ,

Astăzi, noul liceu numără .peste patru 
sute de elevi și numărul lor crește încă. 
Salariații uzinei se pot înscrie aici și la 
cursurile fără frecvență, își.pot d-a. exa
menele pentru orice clasă, fie parțial, fie 
integral.

Aflîn-d de condițiile create pentru în
vățătură, tânărul forjor Cojocaru Ștefan 
s-a înscris de curînd în clasa a VIII-a:

— Astăzi sîntem rugați să învățăm, 
iar .în trecut am fi vrut să facem orice sa
crificii numai să putem învăța — și tot 
nu se putea: școlile erau făcute pentru 
odraslele burgheziei. Pentru noi nu era 
loc : trebuia să îngroșăm rîndurile mun
citorilor necalificați de cum împlineam 
unsprezece ani...

Acum ? Lîn-gă uzină, în curtea -unde se 
află și creșa pentru copiii salariaților, se 
lucrează de cîteva luni la construcția lo
calului școlii: patru grupuri de clădire 
se văd astăzi dincolo de zidul roșu. Pereții 
cresc văzînd cu ochii de sub mistria meș
terilor zidari. Instalația de apă, calorifer 
și lumină este gata. Sălile largi și spațioase 
vor fi amenajate în curînd și tot foarte cu
rînd aici se vor introduce table, bănci și 
catedre noi. Va fi amenajat un laborator.

— Va fi frumos — spunea uneia din 
prietenele ei eleva Elena Vlanghe din cla
sa a Vl-a. Vom învăța aici peste vreo 
săptămână, două...

Mulți dintre maiștri și tehnicieni încep 
azi să se gândească : „Ce ar fi să încep să 
învăț și eu alături de copilul meu ?“ 
Poate că vor fi și unii care nu se vor 
duce imediat să se înscrie. Se mai gân
desc, se mai frământă, po-ate mai așteaptă 
un an..- Dar când vor vedea că prietenii 
și tovarășii de muncă au absolvit o clasă 
și că nu mai au decât un an sau doi și se 
pot înscrie la facultate, atunci vo? veni 
și eh

Corespondent 
TRAIAN BADULESCU

Vineri, 30 septembrie a.c., pe Progra
mul 2, la ora 21,00 se va transmite de la 
Bratislava, Concertul Orchestrei Filarmo
nice de Stat „George Enescu", dirijată de 
George Georgescu, artist al poporului din 
Republica Populară Română, laureat al 
Premiului de stat, care se află în.tr-un tur
neu artistic în Republica Cehoslovacă.

ațelor 
calitate
★

tone pregătite
viață. Pînă în prezent, pe întregul ra
ion s-au- însilozat 1.118 tone furaje. în
trecerea pornită între colectiviștii din 
raion, care însilozează cele mai mari 
cantități de furaje, continuă cu intensi
tate. Numai la gospodăria colectivă „Va- 
s’ile Roaită”, din comuna Ziduri s-a în
silozat pînă de curînd o cantitate de 200 
tone furaje, iar colectiviștii din comu
nele Bălăceanu și Nicolae Fleva nu s-au 
lăsaf mai prejos. Ei au însilozat peste 
350 de tone furaj.

Colectiviștii nu s-au rezumat numai la 
insilozarea furajelor în gospodăria colec
tivă. Mulți din ei au făcut aceeași ope
rație și pentru vacile proprietate perso
nală. De pildă, colectiviștii Vasile Bebe- 
scu, Alexandru Hinta și alții din comuna 
Ziduri, Matei Alexandru și Vasile Apos
tol din comuna Știubei au însilozat în
tre 5 și 8 tone furaj fiecare.

Tot cu ajutorul tehnicienilor agricoli, 
muncitorii agricoli, colectiviștii și țăranii 
muncitori cu gospodării individuale au 
făcut insilozarea știuleților de porumb în 
faza de lapte-ceară separată de a tulpi
nilor, așa cum au arătat specialiștii 
sovietici.

de căpetenie
crările de construire a unui siloz pentru 
porumb furajer cu o capacitate de peste 
83 metri cubi. în el au și fost însilozați 
pînă zilele trecute peste 40 metri cubi 
de porumb furajer, De asemenea, un nu
măr însemnat de colectiviști muncesc 
pentru a termina zilele acestea un ba
zin pentru depozitarea borhotului, cu o 
capacitate de 14 vagoane. Preocuparea 
pentru asigurarea furajelor pentru vite 
pe tot timpul iernii o manifestă întreg 
consiliul de conducere al gospodăriei și 
în special brigadierul zootehnic Cornel 
Șiclovan. Utemiștii și tinerii din gospodă
rie muncesc cu mult elan la insilozarea 
furajelor. Printre ei s-au evidențiat ute- 
miști’ Stoss Iosif, Brischler Eva, precum 
și tinerii Bauner Nicolae și Dissler Eli- 
sabeta.

Comemorarea unor înaintași 
ai aviației noastre

La Centrul de documentare tehnică al 
Ministerului Energiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice din Parcul Libertății, a avut 
loc miercuri după amiază o adunare con
sacrată comemorării a 5 ani de la moartea : 
lui Traian Vuia, a 42 de ani de la moartea 
lui Aurel Vlatou și împlinirii a 30 de ani 
de la cel dintâi zbor al primului hidro- 
avion românesc inventat și construit de 
inginerul Radu Stoica.

La adunare au participat numeroși oa- , 
meni de știință, academicieni, profesori 
universitari, constructori de avioane, avia-, 
tori.

Cu acest prilej au vorbit tovarășii : Die 
Dobrescu, directorul Centrului de docu
mentare tehnică, acad. Victor Fzftimiu, 
Constantin Argeșanu, prof. univ. Constan
tin Nedelcu și ing. Radu Stoica.

Tovarășul dr .Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, a 
evocat figurile marilor înaintași ai aviației 
noastre.

Participanții au vizitat apoi expozițiile 
„Traian Vuia" și „Aurel Vlaicu“

(Agerpres) 
...»»o»*—

LA 1 OCTOMBRIE VA APARE 
PRIMUL NUMĂR AL COLECȚIEI

„Povestiri științifico-fantastice“
Prin specificul lor, 

romanele, nuvelele 
sau povestirile știin
țifico-fantastice se 
adresează în primul 
rînd tineretului înse
tat de cunoștințe și 
dornic să se avînte 
pe aripile gîndului 
spre viitorul luminos.

Tocmai de aceea literatura științifico-fan- 
tastică atrage îndeosebi tineretul pe care 
îl ajută să-și dezvolte bagajul de cuno
ștințe și îl îmboldește să pășească pe dru
mul spinos, dar minunat al cercetării 
științifice.

Istoria ultimelor decenii oferă numeroa
se exemple de oameni care, sub influența 
lecturii unor lucrări științifico-fantastice, 
fascinați și entuziasmați de noutățile 
aflate, de forța gîndirii umane, au intrat 
în cetatea științei dedieîndu-i întreaga 
viață. Mulți dintre ei au urcat apoi treap- 
tă cu treaptă, cele mai înalte culmi ale 
științei.

Literatura științifico-fantastică înflăcă
rează inimile și mințile tinerilor, prezen- 
tîndu-le eroi care luptă cu pasiune șt 
consecvență pentru binele oamenilor, pen
tru dezvoltarea științei. Aceștia sînt des
coperitorii de ținuturi noi sau pionierii 
zborurilor interplanetare, inventatorii 
unor ingenioase mașini menite să ușu
reze munca omului, sau savanții care des
coperă și creează noi mijloace de luptă 
împotriva unor boli îngrozitoare, împotri
va calamităților naturii. Eroul iubit va fi 
o pildă și un îndemn în căutarea drumul 
lui în viață, în lupta pentru fericirea po
porului. • Z

Noua colecție de „Povestiri științifico- 
fantastice" editată de revista „Știință și- 
tehnică" este menită să umple un gol sim
țit de multă vreme în cadrul literaturii 
noastre pentru tineret.

Născută în urma rezultatului pozitiv al 
concursului de povestiri științifico-fantas— 
tice inițiat de revista „Știință și tehnică",- 
colecția va publica în paginile sale nu
vele sau romane de o întindere cu mult 
mai mare decîS cele care ar putea fi cu
prinse în paginile revistei. Zeci de mii 
de tineri vor găsi în paginile lucrărilor 
ce vor apare în colecția editată de revista 
„Știință și tehnică" răspuns la multe în-- 
trebări pe care și le pun, vor găsi în co-’ 
lecție un bun prieten care le va oferi un 
minunat prilej de a-și întrebuința cu fo
los timpul liber.

Organizațiile de bază U.T.M. trebuie să; 
acorde atenția cuvenită muncii de popu
larizare în rîndurile maselor de tineri 
muncitori, țărani muncitori, studenți. elevi 
și funcționari a noii colecții editate de re
vista „Știință și tehnică" astfel ca ea să 
devină un puternic mijloc de culturalizare 
a tineretului.

Vizitele oaspeților japonezi
Miercuri, deputății H-aruji Tahara, Ssi- 

do Onishi și Kei Hoashi, membri ai par
lamentului japonez, și-au continuat vizita 
pe care o fac în țara noastră.

Membrii delegației de deputați. ai parla
mentului japonez au vizitat Rafinăria nr. 
1 din orașul Ploești, schela petroliferă 
Boldești și gospodăria agricolă colectivă 
„Tudor Vladimiresou" din comuna Hăr- 
man, raionul Stalin.

In cursul vizitelor, oaspeții au fost în
soțiți de deputății Gh. Vidr-așcu, membru . 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, Al.. Drăgan ‘ 
și Francisc Martinaș.

(Agerpres;
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Telegrama lui K. Atoausr 
către N. A. Bulgann

MOSCOVA 28 (Ageripres). -r TASS 
transmite telegrama adresată <te dr. 
ttonrad Adenauer lui N.A. Bulganin.
; Excelenței sale.

Domnului N. A. BULGANIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
Moscova, Kremlin

Domnule președinte al Consiliului 
ide Miniștri, '

Cu multă recunoștință confirm primirea 
telegramei Dvs. din 25 septembrie,’ prin 
care am aflat cu satisfacție că Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a aprobat 
acordul eu privire la stabilirea de relații 
diplomatice între Uniunea Sovie’lcă și 
Republica Federală Germană. Sînt con
vins că stabilirea de relații diplomatice va 
fi utilă popoarelor sovietic șl german, 
cauzei păcii generale.

Aș vrea să exprim speranța că stabili
rea de relații diplomatice va contribui la 
normalizarea relațiilor între cele două 
țări ale noastre și la rezolvarea proble
melor care stau în fața lor.

Primiți, Domnule Președinte el Consi
liului de Miniștri, asigurarea înaltei mele 
conslderațiuni.

Dr. KONRAD ADENAUER 
cancelar federal al Republicii 

Federale Germane

Starea sănătății 
președintelui Eisenhower

NEW YORK 28 (Agerpres).
După cum relatează corespondentul din 

Denver al agenției Associated Press, în 
buletinul medical asupra stării sănătății 
președintelui Eisenhower publicat la 28 
septembrie ora 19,20 (g.m.t.) șs anunță că 
aparatul cu oxigen a fost scos din ca
mera sa. în buletin se confirmă progre
sele făcute de bolnav, adăugîndu-se că 
starea sa continuă să fie „satisfăcătoare 
și fără complicații“.

Telegrama mareșalului Jukov

■ ostile 
în menținerea

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite următoarea telegramă:

Excelenței sale Dwight D. Eisenhower, 
președintele Statelor Unite ale Americii.

Casa Albă, Washington

Aflîndu-mă în concediu departe de 
Moscova, am aflat abia acum despre îm
bolnăvirea dvs. subită. Sînt profund 
tulburat de această veste.

Eu și familia mea vă urăm din toată 
inima însănătoșire grabnică și mulți ani 
de viață.

Cu stimă sinceră,
GHEORGHIJUKOV 

Mareșal al Uniunii Sovietice

Cuvîntarea primului ministru egiptean Naser
ALEXANDRIA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite :
După cum anunță ziarele, la 27 septem

brie, primul ministru al Egiptului, Gamal 
Abdel Naser, luind cuvîntul cu prilejul 
deschiderii expoziției militare de la Cairo, 
■a declarat că guvernul Egiptului consideră 
că una din sarcinile sale principale este 
„crearea unei puternice armate naționale'1. 
Naser a subliniat că guvernul a întâmpinat 
mari dificultăți pe calea spre înfăptuirea 
acestei sarcini și în iprimul nînd în pro
blema armamentelor. Unele dificultăți sînt 
pe cale de a fi biruite- Deși în țară se 
construiesc uzine militare de armament 
greu, Egiptul mai este totuși nevoit să 
cumpere arme din alte țări.

„Noi am declarat întotdeauna, a subli
niat primul ministru, că avem nevoie de 
arme. Nu vom consimți însă niciodată ca 
armata noastră să fie înarmată în dauna 
libertății, cinstei și demnității patriei. La 
începutul revoluției (evenimentele din iu
lie 1952 — N.. R.) ne-am adresat Angliei, 
Franței și Statelor Unite cu rugămintea 
de a ne vinde arme, subliniind că avem 
nevoie de aceste arme pentru apărarea 
jț>ăcii. Toate aceste țări au pus drept con
diție prealabilă pentru a ne acorda arme 
consimțămîntul nostru de a participa Ia

E. OBERST

Tinerii care 
după, model 

organizații 
german —

Pe o șosea

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.
* Delegația poloneză sprijină propunerile sovietice * Numeroase delegații 
se pronunfă pentru includerea problemei algeriene pe ordinea de zi
NEW YORK 28 (Agerpres). — TASS 

transmite :
în ședința plenară din dimineața zilei 

de 27 septembrie a Adunării Generale a 
continuat discuția politică generală. Pri
mul a luat cuvîntul reprezentantul Tai- 
landei, Wan Waithayakon. EI a subliniat 
influența binefăcătoare a „spiritului Ge
nevei" asupra relațiilor internaționale și 
a declarat că popoarele din întreaga lume 
sînt recunoscătoare conducătorilor celor 
patru mari puteri pentru eforturile depu
se de ei la Geneva.

Reprezentantul Paraguay-ului, Sanchez 
Quell, ca, și alți delegați, a vorbit des
pre „spiritul Genevei", deși întregul său 
discurs a fost contrar spiritului de cola
borare.

Șeful delegației Republicii Populare Po
lone, M. Naszkowski, a declarat că noua 
situație, care se caracterizează prin slă
birea încordării internaționale, nu s-a 
creat pe neașteptate sau în mod întâm
plător, ci în unma unor eforturi comune, 
îndelungate ale tuturor forțelor 
războiului și interesate ----
păcii. Nimeni nu poate nega-, a declarat 
el, că statele de tip socialist au adus o 
uriașă contribuție la această schimbare.

Rezoluția prezentată de U.R.S.S. „Cu 
privire la măsurile pentru slăbirea conti
nuă .a’ încordării internaționale și la dez
voltarea colaborării internaționale", a 
spus printre altele Naszkowski, cheamă 

. toate statele, să continue eforturile în co
mun, îndreptate spre întărirea păcii și 
securității în întreaga lume.

De aceea, delegația polonă sprijină fier
binte această rezoluție și cheamă toți 
membrii O.N.U. să o adopte. Popoarele aș
teaptă de la noi toți, acțiuni comune în 
interesul păcii, a spus reprezentantul Po
loniei. Noi trebuie să justificăm această 
încredere a lor.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul ședinței din 
dimineața zilei de 27 septembrie, șeful de
legației Iranului, Entezam, a chemat pe 
membrii Organizației Națiunilor Unite să 
contribuie la destinderea încordării inter
naționale și implicit la traducerea în viață 
a înalte’or țeluri ’ale O.N.U. El a declarat 
că popoarele lumii așteaptă de la apro
piata conferință a celor patru miniștri de 
Afaceri Externe de la Geneva hotărîri 
constructive în domeniul dezarmării și 
asigurării securității.★

NEW YORK 28 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La ședința plenară’ din 27 septembrie 
a Adunării Generale a O.N.U. a continuat 
discutarea ord’nei de zi a Adulării Gene
rale. Reprezentantul Egiptului, Favzi, s-a 
pronunțat împotriva recomandării adop
tate de majoritatea Comitetului general 
de a nu includ® pe ordinea de zi a adu
nării problema Algeriei prezentată spre 
examinarea O.N.U. de un grup de țări 
arabe și asiatice. Favzi a subliniat că nu
mai rezolvarea problemei algeriene pe baza 
principiului egalității în drepturi și a drep
tului la autodeterminare și nu refuzul de 
a discuta această problemă, va crea con-

diferite pacte. Noi am respins această pro
punere și am declarat că niciodată nu vom 
consimți să primim arme în dauna liber- 
tăț'i noastre.

In aceste condiții noi am hotărît să ne 
adresăm pentru arme tuturor țărilor ară
tând că .nu voim accepta nici un fel de con. 
dlții. Noi am explicat de asemenea că nu 
avem nici un fel de intenții agresive și că’ 
dorim doar să avem o armată puternică, 
capabilă să-și îndeplinească datoria față de 
patrie.

Ne-am adresat pentru arme Statelor Uni
te, Angliei, Rusiei și altor țări. Recent am 
primit din partea Cehoslovaciei propune
rea de a ne furniza armamentul necesar 
armatei noastre, pe o bază pur comercială 

.și anume în schimbul unor mărfuri egip
tene, mai ales bumbac și orez.

Am primit imediat cu recunoștință 
această propunere a Cehoslovaciei. Săptă
mâna trecută între cele două țări ale noas. 
tre a fost semnat un acord în această pri
vință. La Londra și Washington se face în 
prezent o mare zarvă în legătură cu înar
marea noastră. Ele ar dori să ne țină ca 

'și pînă acum sub influența lor, de care 
noi căutăm atut de mult să scăpăm.

C’înd aud exclamații de la Londra și 
Washington că aceasta va permite pătrun. 
derea influenței rusești în Orientul Mij
lociu, îmi amintesc de trecut și declar că 
acordurile comerciale încheiate pe baza 
avantajului reciproc înseamnă sfîrșitul in
fluenței străine care ne-a dominat vreme 
îndelungată și că nu constituie înceipâtul 
unei noi influențe străine'1.

ineretul chinez este un tineret 
care cunoaște din plin bucuria 
muncii pașnice de construcție a 

socialismului, bucuria unei vieți libere. 
In anii puterii populare capacitatea 
creatoare a tineretului a fost valorifi
cată, inițiativele șl avîntul specific 
tinerei generații găsind un larg cîrnp 
de acțiune. Clișeele noastre înfățișea
ză cîteva crîmpee 
din viața tineretului 

chinez. Primul clișeu 
prezintă pe unul 
dintre tinerii fruntași 
în producție: Sun 
Feng-yi de la uzina 
de mașlni-unelte din 
Șanhai. Al doilea cli
șeu înfățișează un ba- 

dițiile necesare pentru stabilirea relațiilor 
de prietenie dintre Algeria și Franța.

împotriva recomandării Comitetului ge. 
neral și pentru includerea problemei al
geriene pe ordinea de zi a Adunării Gene
rale s-au pronunțat de asemenea repre
zentanții Siriei, Pakistanului, Irakului și 
Arabiei Saudite.

Reprezentantul Siriei, Rafik Al-așaa, a 
declarat că „acela care votează împotriva 
includerii problemei algeriene pe ordinea 
de zi acționează ca un aliat al imperialis
mului și asupririi coloniale1'. El și-a ex
primat regretul pentru faptul că reprezen
tantul Statelor Unite în Comitetul general 
a votat împotriva discutării problemei' Al
geriei în OiN.U. Reprezentantul Arabiei 
Saudite a arătat că nu poate fi conside
rată o chestiune internă a Franței o situa
ție în care „o țară cu ajutorul armelor 
primite de la o altă țară nimicește pe pa- 
trloții unei a treia țări1'.

Delegații Olandei și Columbiei s-au pro
nunțat împotriva Includerii problemei al
geriene pe ordinea de zi a Adunării sub 
pretextul că aceasta ar însemna un ames
tec al O N.U. în .treburile interne ale Fran. 
țel și ar duca Ia agravarea situației din 
Algeria.

Discuția în legătură cu această problemă 
va continua în ședința plenară a Adunării 
Generala din 29 septembrie.

S-a întîmplat sf“tut
S-a întîmplat în 

l Mississippi...
Vn băiat negru in 

vîrstă de 14 ani, care 
a fost bolnav de po
liomielită și nu putea

în stalul
Mississippi...

albi — 
și corn-

Emmett

să vorbească bine, a plecat împreună cu 
un văr de-a! său să-și cumpere gumă de 
mestecat. Intrînd într-o prăvălie se spune 
că băiatul ar fi fluierat admirativ văzind 
pe soția negustorului.

Așa încep întîmplările care au dus la 
asasinarea băiatului negru și astfel sînt 
ele relatate de către ziarul londonez „Dai
ly Herald“.

„A fluierat admirativ" — aceasta era 
vina băiatului negru, copil infirm in 
vîrstă de numai 14 ani. In zorii zilei ur
mătoare copilul a fost răpit de la locu
ința unchiului său de către doi 
patronul magazinului Roy Bryant 
plicele său John Milam.

De-atunci despre micuțul Louis 
Till nu s-a mai știut nimic. Au trecut săp. 
tămîni și într-o bună zi în rîul Tallahat- 
chie a fost pescuit cadavrul groaznic mu
tilat al unui băiat negru, azvîrlit in apă 
după ce i se legase o greutate de gît. Ca
davrul a fost identificat ca fiind al lui 
Till.

Asasinii băiatului negru au fost aduși 
în fața judecății. Unele ziare occiden
tale au asemuit sala tribunalului cu cea 
a unui bar la care pină și acuzații au ve
nit să se distreze. In timp ce publicul (al
bii bineînțeles separați de negri) cons'u- ■ 
ma băuturi alcoolice și fuma pe nerăsu
flate. Roy Bryant a recunoscut că l-a ră
pit Pe negrul Till. Bryant a refuzat însă 
să recunoască că l-a ucis. Acuzarea dis
punea totuși de mărturii care puneau în 
afară de orice îndoială vinovăția lui Bry
ant și a lui John Milam. Un tinăr mun
citor agricol negru a declarat cum a vă
zut pe Till într-o mașină excortat de pa
tru albi înarmați cu pistoale. Iar prin
tre acești albi se aflau și cei doi acuzați. 
Puțin mai tîrziu dintr-un grajd aflat pe 
plantația unei rude a lui Milam, acolo 
unde fusese transportat Till, s-au auzit 
țipete și zgomote. Ce s-a întîmplat e ușor 
de înțeles.;5

Cinci zile au durat dezbaterile procesu
lui. Cu toate că era vorba de un caz de 
linșaj rasial toți jurații erau albi. Și ast
fel în anul 1955, în luna septembrie, jus
tiția statului Mississippi din S.U.A. re- 
nunțînd la cele mai elementare norme 
ale justiției a achitat pe cei doi albi do
vediți asasini ai unui băiat negru. Moti
vul : nu se știe dacă cadavrul descope
rit în fiu este cel al lui Till. Dar cum 
poate sta în picioare un asemenea pre
text cînd însuși mama lui Till și-a recu
noscut copilul oribil mutilat ?

Agenția „France Presse” arăta că „asa
sinarea tînărului Till a provocat o indig
nare generală in S.U.A.". Achitarea celor 
doi asasini albi este socotită în largi cer
curi ale opiniei publice americane drept 
o „legalizare' a linșajului. Charles Diggs 
jr:.' membru democrat al Camerei repre
zentanților din partea statului Michigan, 

zln de înot amenajat pentru tineret pe 
colina Tameng din Fuchou. Ultimul cli
șeu prezintă pe cîțlva din sutele de ti
neri din Pekin ce au plecat spre nord- 
vestul Chinei spre a participa la ac
țiunile 
acestei

menite să ducă la dezvoltarea 
provincii.

Întîlnirea pe întreaga Chină 
a tinerilor constructori 

ai socialismului
PEKIN 28 (Agerpres). — China Nouă 
în ședința din 27 septembrie a întîl- 

nirii pe întreaga Chină a tinerilor con
structori ai socialismului a luat cuvintul 
Den In-ciao, vicepreședintă a Federației 
Democrate a Femeilor din întreaga Chină.

Tineretul, a declarat ea, este o brigadă 
de șoc a construcției .populare. Den In- 
ciao a relevat rolul crescînd al tinerelor 
și al femeilor în construcția 
lui în țară. Un exemplu în 
este faptul că din cei 1.527 de 
viști participanți la întîlnire, 
femei.

Cuvîntarea rostită de Liubov Kosmo
demianskaia, mama celor doi cunoscuți 
Eroi ai Uniunii Sovietice, a fost ovațio
nată furtunos.

socialismu- 
acest sens 
tineri acti- 

368 sînt

Manevre militare în S. U. A. 
pentru studiul folosirii armelor toxice 

și bacteriologice
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Ministerul apărării el S.U.A. a anunțat 

că în curînd vor avea Ioc în statul Loui
siana manevre militare de mari proporții 
la care va fi studiată folosirea gazelor 
toxice și a armelor bacteriologice.

Potrivit comunicatului ministerului, ma
nevrele se vor desfășura „în aceleași con
diții ca în timp de război".

care a asistat la proces, a declarat că „nu 
a fost niciodată martorul unui sperjur 
atit de nerușinat și al unei denaturări atît 
de fantastice a faptelor". Deputatul a ca
racterizat statul Mississippi in care bîn- 
tuie o cumplită teroare rasială drept „o 
junglă“.

De altfel, caracteristic pentru jungla din 
Mississippi — ca să păstrăm expresia de
putatului american — este faptul că mar
torii acuzării în procesul lui Bryant și 
Milam au trebuit să se refugieze în alte 
state.

S-a întîmplat in statul Mississippi.. 
Dar milioane de negri americani se în
treabă : cînd asemenea lucruri nu se vor 
mai întîmpla ?

„Vitejie“ 
colonialistă

tragi o mai-

fi continuat, 
despre afri-

„Marea- Britanic 
poate fi azi mândră 
că un colț al moște
nirii ei a fost apărat 
cu vitejie". ...In acești 
termeni se refe. li zia

rul britanic „Daily Express“ la represiu
nile colonialiste din Kenya. Dar un alt 
ziar britanic „Daily Mirror“ își acuză pe 
bună dreptate confratele de „miopie po
litică" și îi amintește cîteva exemple ale... 
vitejiei de care colonialiștii britanici dau 
dovadă în Kenya. Să Spicuim din aceste 
exemple numai două (păstrînd formulările 
calme ale ziarului britanic):

☆ un ajutor de comandant de district 
a bătut pe un negru cu un par și i-a 
ars pielea cu chibrituri aprinse :

☆ un ofițer britanic a tîrît după el un 
african trăgîndu-l de o sîrmă ce-i era pe
trecută prin urechi așa cum 
muță de sfoară.

Și șirul exemplelor poate 
S-ar putea de pildă pomeni 
cânii morți cărora mâinile le-au fost tă
iate pentru „identificare”. Sau s-ar putea 
pomeni despre alte lucruri la fel de zgu
duitoare. Astfel vom cita dintr-un alt 
ziar britanic, „Reynolds News”, cîteva 
fraze : „Un membru al tribului Kikuyu a 
fost suspectat de furt și iată cum au în
cercat polițiștii europeni din Kenya să-l 
facă să-și mărturisească vina. L-au bătut 
și l-au călcat în picioare... i-au răsucit 
mîinile încătușate și trecîndu-i-le pe sub 
picioare i le-au legat de git. L-au făcut 
să mănînce pămînt... l-au împins într-un 
rîu. Nu i-au dat un timp să mănînce... 
l-au legat de un stîlp și l-au lăsat acolo 
peste noapte. Cînd n-a mai putut să se 
țină pe picioare sau să meargă nu i-au 
dat nici un ajutor medical“.

Nu-ți trebu'e o deosebită imaginație 
pentru ca să-ți închipui că de pe urma 
chinurilor prin care a trecut, negrul ne
vinovat a încetat din viață. încă un ne
gru pe lista miilor de victime ale teroa- 
rei colonialiste din Kenya. Dar pînă cînd 
se va prelungi această listă ? Pînă cînd 
colonialiștii vor ucide oameni nevinovați 
în numele intereselor unui pumn de mi
liardari șt ale unor politicieni lipsiți de 
luciditate ?

Aceste întrebări frământă opinia pu
blică britanică. Ziarul „Reynolds News“ 
scria ; „A sosit de acum timpul, ca popor 
civilizat, să punem capăt odată și pentru 
totdeauna acestor brutalități din Kenya".

Glasurile acelora care proclamă crimele 
drept vitejie — așa cum făcea „Daily Ex
press“ — nu găsesc ecou în sufletul po
porului britanic.

Șoseaua era bara
tă. Șoferul și-a oprit 
autocamionul și a co- 
borît să vadă ce se 
întîmplă. In față sta
ționau mai multe ma

șini. Ceva mai încolo privirii i s-a oferit 
un spectacol care l-a buimăcit. Lingă un 
șanț un grup de 80 de tineri se aflau ali
ntați. Erau în rînduri de cite trei și stă
teau în poziție de drepți, înlemniți parcă. 
Un bărbat cu o figură înfricoșătoare, cu 
cizme, pantaloni și veston, toate de cu
loare neagră, ședea în fața lor învîrtind o 
cravașă albă și urlînd cit îl țineau pu
terile ;

— La dreaaapta împrejur! InatrVte 
marș !

Spectatorii ocazionali ai acestui exerci
țiu militar și-au pus desigur întrebarea: 
cine sînt acești tineri ? După toate apa
rențele se putea crede că era vorba de 
rămășițe ale tineretului hitlerist care în
cearcă să învie practici demult repudiate.

Răspunsul la întrebare ni-l dă ziarul 
vest-german „Sud-West Rundschau” care 
relatează această întîmplare petrecută în 
Westfalia în apropiere de orașul Diilmen 
din Germania occidentală, 
făceau instrucție militară 
hitlerist aparțineau unei 
a Uniunii tineretului catolic 
care precum bine se știe este legată de 
partidul creștin-democrat. Și încă o lămu
rire : bărbatul îmbrăcat în negru, înar
mat cu o cravașă și cu apucături de feld- 
webel era un prelat catolic, profesor de 
religie al grupului de tineri și — în 
timpul liber — achizitor de carne de 
tun...

O delegație a Sovietului Suprem al U. R. S. S. 
va vizita Iugoslavia

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
Președintele Skupscinei Populare Fede

rative a Iugoslaviei, Moșha Pjade a adre
sat lui A. P. Volkov, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și V. T. Lațis, președintele So
vietului Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.RS.S., o scrisoare în care mul
țumește pentru primirea caldă și atenția 
care au fost acordate în Uniunea Sovietică 
delegației Skupscinei Populare Federative 
a Iugoslaviei și invită în numele Skupsci
nei Populare Federative o delegație a So
vietului Suprem al U.R.S.S. să viziteze 
Iugoslavia.

In scrisoare se arată mai departe că în 
cursul vizitei sale în Iugoslavia, delegația 
va fi oaspetele Skupscinei Populare Fede
rative a Iugoslaviei și va putea cunoaște 
îndeaproape condițiile de viață din toate 
republicile populare ale Federației precum 
și striuci'iura federativă și activitatea in
stituțiilor.

în încheierea scrisorii, M. Pjade își 
exprimă ferma convingere că vizitarea 
Iugoslaviei de către o delegație a Sovie

După îeuniunea miniștrilor de externe 
ai puterilor occidentale

NEW YORK 28 (Agerpres).
Miercuri a luat sfîrșit la New York con

ferința separată a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai S.U.A., Angliei și Franțe’. La 
ultima ședință a participat și von Bren- 
tano, ministrul de Externe al Republicii 
Federale Germane.

La încheierea conferinței au fost date 
publicității două comunicate. Unul din 
acestea precizează că „Miniștrii Afaceri
lor Externe... s-au întrunit pentru a con 
tinua pregătirea viitoarei conferințe de la 
Geneva". Comunicatul- subliniază în con
tinuare că cei trei miniștri au hotărît „să 
dea prioritate reunificării Germanei în 
cadrul unui plan de securitate europeană. 
Ei au luat de asemenea măsurile pentru 
o consultare ulterioară eu partenerii lor

Scurte știri
© In seara zilei de 27 septembrie a 

avut loc la hotelul Waldorf Astoria din 
New York un dineu la care au participat 
ministrul de externe al U.R.S.S., V. M. 
Molotov, Secretarul de stat al S.U.A., J. 
F. Dulles, ministrul de externe ai Marii 
Britanii, McMillan și ministrul de externe 
al Franței, A. Pinay. Potrivit agenției 
France Presse, cu acest prilej miniștrii 
de externe ai celor patru puteri au ajuns 
la un acord asupra problemelor de pro
cedură privind desfășurarea conferinței 
care va începe la Gieneva la 27 octom
brie.

• La 27 septembrie, ambasadorul 
U.R.S.S. în Iugoslavia, N. P. Firiub'n, a 
depus din partea ambasadei U.R.S.S. o 
coroană de flori la mormîntul Eroului ne
cunoscut. Pe panglica coroanei sta scris : 
„Ostașilor armatei iugoslave căzuți în 
luptă pentru independența patriei lor”.

• Recent, editura „Narodnaia Kultura" 
din Sofia editat în mare tiraj două ro

Fotbaliștii romîni au întrecut reprezentativa Belgiei
La ora cînd echipele reprezentative ale 

R. P. Remine și Belgiei au apărut pe te
ren, întreg stadionul' „23 August” fremă
ta de nerăbdare. Intr-adevăr, peste 100.000 
de spectatori au ținut să urmărească evo
luția fotbaliștilor celor două țări.

Este știut faptul că selecționata Belgiei 
a reușit nu de mult rezultate excelente 
care o situează pe o treaptă înaltă în fot
balul european. Victoriile împotriva ac
tualei campioane mondiale — reprezenta
tiva Republicii Federale Germane, asu
pra echipelor Suediei și R.P.F. Iugoslavia 
sînt concludente.

La ora 15,30 arbitrul M. Macko (R- 
Cehoslovacă) ajutat la tușe de E. Karas 
și L. Holko a chemat la întrecere urmă
toarele formații :

R.P.R. : Voinescu, Pahonțu, Androv.ci, 
Szdko, Călinoiu, Băcuț I, Copil, Nicușor, 
Ozon, Georgescu, Mihai (Suru).

Belgia: Gemaey, Dries, Carré, Van 
Brandt, Huysmans, Mees, Jacquemyns, 
Mermans, Coppens, Degelas, Orlans.

încă din primele minute, jocul se a- 
nunță foarte disputat. Linia noastră de 
atac, alimentată continuu de mijlocașii Că- 
linoiu și Băcuț I, obligă pe oaspeți să se 
mențină în defensivă. In minutul 15 asis
tăm la primul corner al echipei noastre 
rămas însă fără rezultat. Jocul capătă o 
alură din ce în ce mai însuflețită. Cei 
doi portari, Gernaey și Voinescu, au oca
zia să se afirme blocînd cu siguranță șu
turile periculoase ale lui Georgescu, Ozon, 
Copil, Coppens și Orlans. Apărarea noas
tră, și mai ales Pahonțu și Androvici, este 
uneori nesigură, distribuind mingi la în
tîmplare. în special Pahonțu are mult de 
furcă pentru a stăvili cursele rapide ale 
lui Orlans. Centrul atacant belgian Co
ppens, despre a cărui valoare am mai au
zit, este deosebit de pătrunzător. De alt
fel întreaga echipă a Belgiei a fost orien
tată în general spre un joc ofensiv, foarte 
bărbătesc, care din păcate, mai ales 
în cea de a doua parte a jocului, a căpă
tat o notă de duritate.

Oaspeții dovedesc certe calități care 
pun într-o lumină frumoasă valoarea fot- ■ 
balului belgian, mai cu seamă în ceea ce

Circuitul ciclist al R. P. R.
Partic'panții la cea de a 5-a ediție a 

Circuitului ciclist al R.P.R. și-au dispu
tat miercuri victoria în cea de a 9-a eta
pă, pe distanța Timișoara-Dev.a (154 km). 
La Deva, sprintul a fost cîștigat de tină- 
rul St. Poreceanu (C.C.A.).

Spectacolele de azi
TEATRE : PLATON KRECET - Teatrul Natio

nal „1. L. Caragiale“ (sala Studio): DOAMNA 
NEVĂZUTA — Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala C.C.S. str. Lipscani Nr. 53); HOȚII — Tea
trul Tineretului: PIATRA DIN CASA Șl CHIRIȚA 
IN PROVINCIE — Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulesti; ȘAH MAT - Teatrul Evreiesc de Stat: 
CER CUVINTUL — Ansamblul de Estradă al 
R.P.R. (sala din Calea Victoriei nr. 174); ARENA 
CURAJULUI — Circul de Stat (orele 17 șl 20,30).

CINEMATOGRAFE : Săptămtna filmului brita
nic — AVENTURILE DOMNULUI PICKWICK - 
Patria : BANCNOTA DE 1.000.000 LIRE STERLINE
- Republica, I. C. Frimu, 1 Mai; NECUNOSCUTA 
DIN TAXI — Magheru, AL Sahia, Volga : MELO
DIA PIERDUTA — Filimon Sîrbu, București; BUN 
VENIT D-LE MARSHALL — înfrățirea între po
poare, 8 Martie; FRONA — Elena Pavel; ERMITA
JUL <DE STAT, CU MARINCEA E CEVA
- Maxim Gorki; ACTUALITATEA IN IMA
GINI. EXPOZIȚIA SOVIETICA LA PÉKIN. 
PASAREA FERMECATA. SCAUNUL MAGIC — 

tului Suprem al U.R.S.S. va fi de mare 
folos pentru dezvoltarea viitoare a .rela
țiilor de prietenie între Uniunea Sovietică 
și Iugoslavia.

Președintele Sovietului Uniunii, A. P. 
Volkov și ©reședințele Sovietului Naționa
lităților, V. T. Lațis. au adresat lui M. 
Pjade o scrisoare în care se spune :

„Am primit scrisoarea dvs. prin care o 
delegație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
este invitată să viziteze Iugoslavia.

In numele Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
vă mulțumim pentru această invitație și 
o acceptăm ou satisfacție.

Ne exprimăm convingerea profundă că 
vizitarea Republicii Populare Federative 
Iugoslavia de către o delegație a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., precum și vizitarea 
Uniunii Sovietice de către delegația Skup
scinei Pcpulcre Federative a R.P.F. Iugo
slavia vor contribui la dezvoltarea și întă
rirea continuă a prieteniei și colaborării 
sub toate aspectele între țările noastre“.

Delegația va pleca la Belgrad la 3 oc
tombrie.

atlantici la Paris, cu .ceilalți membri ai 
Consiliului N.A.T.O. înainte de conferința 
de la Geneva".

Celălalt comunicat dat publicității mier
curi cu privire la poziția celor trei puteri 
occidentale față de Republica Democrată 
Germană, susține că guvernul federal ar 
fi singurul guvern al Germaniei. Comuni
catul subliniază că cele trei guverne oc
cidentale nu recunosc guvernul legal con
stituit al Republicii Democrate Germane. 
Contrar celor hotărîte la conferința cva- 
dripartită de la Poisdam în 1945, Comu
nicatul conferinței celor trei miniștri de 
externe afirmă din nou că frontierele 
Germaniei ar urma abia să fie definiti
vate prin viitorul tratat de pace cu Ger
mania.

mane de scriitori romînl — primul volum 
al romanului „Bărăganul“ de V. Em. Ga- 
lan și romanul „Desculț" de Zaharia 
Stiancu.

o Agențiile de presă relatează că Tea
trul Scala din Milano a fos.t invitat să 
întreprindă un turneu în Uniunea Sovie
tică, în timp ce baletul Teatrului Mare 
din Moscova va întreprinde un turneu 
în Italia.

• La 28 septembrie președintele provizo
riu al Argentinei, Lonardi, a primit un 
grup de ziariști străini. Răspunzînd la în
trebările lor, Lonardi a declarat că toate 
partidele politice, inclusiv cel peronist, vor 
lua parte la alegerile prezidențiale care 
vor avea loc .atunci cînd vor fi întocmite 
listele electorale.

Lonardi a declarat că guvernul lui 
va năzui spre relații mai strînse cu S.U.A. 
El a arătat de asemenea că guvernul lui 
va menține actualele relații cu Uniunea So. 
vietică șî cu celelalte țări. El a subliniat 
că este un dușman al comunismului.

privește tehnica individuală — preluarea 
și controlul balonului, jocul în mișcare, 
pase precise, la om. Ca schemă tactică ei 
adoptă încă sistemul de joc englezesc cu 
pase scurte, laterale.

Repriza întîia se termină fără ca una 
din echipe să înscrie vreun gol.

Golul victoriei noastre este marcat abia 
în minutul 70, în urma unei dominări in
sistente, cînd tînărul nostru jucător Geor
gescu înscrie cu un șut spectaculos, sub 
bara transversală de la aproximativ 18 m. 
1—0 pentru reprezentativa noastră.

Din acest moment, jucătorii celor două 
echipe luptă din răsputeri pentru a schim
ba rezultatul. Portarul belgian se între
buințează foarte mult pentru a împied'ca 
marcarea unor alte goluri. Atacanții noș
tri, ca și mijlocașii de margine au șutat 
la poarta lui Gernaey în cele 90 minute 
de joc de 29 de ori (12 lovituri au mers 
în spațiul porții). La cîteva minute după 
marcarea golului, Suru scapă de sub su
pravegherea stoperului Carré, dar se 
pripește și trimite mingea la cîțiva cen
timetri de bara laterală.

încurajați puternic de spectatori, fot
baliștii noștri atacă insistent. Apărarea 
oaspeților este însă la post. Pentru a ob
ține cu orice preț o schimbare de rezul
tat, fotbaliștii belgieni dau jocului o notă 
intensă de duritate, dar, autoritar, arbi
trul cehoslovac penalizează orice abatere.

Victori« fotbaliștilor romîni este pe de
plin meritată, Ea este urmare a insisten
tei dominări, a însuflețirii și ardoarei cu 
care toți fotbaliștii noștri au luptat pen
tru fiecare minge. Victoria de ieri nu tre 
bule însă să-i amăgească. Jucătorii noștri 
au manifestat multe deficiențe de ordin 
tehnic și tactic. Controlul balonului, pre
cizia loviturilor la poartă, acțiunile ra
pide, în mișcare, sînt obiective asupra că
rora colectivul de antrenori trebui® să in
siste foarte serios, mai ales că în curînd, 
reprezentanții fotbalului nostru vor da un 
nou și dificil examen : jocul cu fotbaliștii 
prieteni din Republica Populară Bulga
ria,

R. CALARAȘANU

După 9 etape, In clașamentul general 
conduce C. Dumitrescu cu 42h 57’48”. Pe 
echipe, primul loc este deținut de C.C.A. I 
cu 130h 06’58”.

(Agerpres).

Timpuri Noi; AMIRALUL NAHIMOV — Victoria; 
TINEREȚE ZBUCIUMATA - Munca ; N-A 
DANSAT DECIT O VARA — Lumina, Cultural, 
Miorița: SUBMARINUL 323 — Tineretului; MISTE
RELE DIN MATTO GROSO - Central; LILIACUL
— Gh. Doja; CEI TREI MUȘCHETARI - Al. Po- 
pov; OMUL CU 1000 DE FEȚE — Unirea: TĂUNUL
— Vasile Roaită, Boleslaw Blerut; MOȘTENIRE
TNSÎNGERATA — C. David; O AVENTURA PE 
COASTA ATLANTICULUI — Flacăra ; ORIZON
TURI FARA SFIRȘ1T - T. Vladimlrescu; SKAN- 
DERBEG — Arta; ȘCOALA CURAJULUI — Car- 
pați ; CEI 5 DIN STRADA BARSKA — Moșilor; 
LILIOMFI — 23 August ; MINASTIREA DIN
PARMA — Donca Simo; LIBELULA - Iile Pinti- 
Jie; 2x2 - CITEODATA 5 — Popular; DRACUL DIN 
DEALUL MORII — M. Emlnescu; DOI ACRI DE 
PAMINT - 8 Mai; NU DEPARTE DE VARȘOVIA
— Libertății ; PUTEREA DRAGOSTEI - N. Băl- 
cescu; FRONA — Rahova; BRUTARUL DIN VA- 
LORGUE —■ Gh. Coșbuc; MANDY — Olga Bancic; 
SALARIUL GROAZEI - Aurel Vlaicu.
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