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ÎN NUMĂRUL DE AZI In primul an de munca

1.000 hantri anual 
cu fiecare tractor

StNTEM la începutul lunii oc
tombrie. Anul agricol nu s-a 
sfîrșit. Mai sînt încă zile de 

muncă încordată. Deasupra liniei gra
ficului care vorbește despre o iniția
tivă patriotică — 1000 hantri anual 
cu fiecare tractor — au început să se 
ridice primele săgeți- La stațiunea de 
mașini și tractoare din comuna Re
mus Opreanu, regiunea Constanta, ti
nerii tractoriști Vasile Sa'.omie și Ion 
Păduraru din brigada >a IX-a iau lă
sat de mult în urmă „tinta“ celor 
1000 hantri. Constantin Paraschiv, 
tractorist la S.M.T.-Mihai Viteazu, tot 
din regiunea Constanta, a ajuns și 
el în lupta pentru recolte îmbelșugate 
pînă la 1024 hantri. $i asta numai 
pînă la jumătatea lui septembrie.

Urcînd necontenit treptele unei 
însuflețite întreceri socialiste, tot mai 
mulți tineri tractoriști din stațiunile 
de mașini și tractoare și din gospodă
riile agricole de. stat se apropie de 
linia realizării cu un singur tractor a 
ce'.or 1000 hantri...

Patriotica inițiativă pornită de Va
sile Voichită a găsit un puternic ră
sunet în rîndul mecanizatorilor. De 
pretutindeni, din stațiunile de mașini 
și tractoare și din gospodăriile agri
cole de stat, toți mecanizatorii — de 
la director și pînă la pontatorul-ali- 
mentator — au înțeles însemnătatea 
deosebită a acestei prețioase âctiuni. 
Plini de entuziasm, tinerii mecaniza
tori de la S.M.T- Remus Opreanu 
(regiunea Constanta), gospodăria a- 
gricolă de stat „Justin Georgescu“ 
(regiunea Galați), S.M.T. Sînicolau 
Mare (regiunea Arad), Plopșor (re
giunea Craiova) etc., s-au alăturat 
acestei chemări și au pornit cu însu
flețire lupta pentru a realiza cu fie
care tractor 1000 hantri anual. Și fap
tele dovedesc că munca lor este rod
nică.

1000 hantri ! O cifră însemnată, 
care arată munca avîntată pe care au 
trebuit s-o depună tinerii mecaniza
tori, grija deosebită pe care au acor
dat-o tractoarelor. N-a fost ușor să se 
obțină asemenea rezultate. A trebuit 
muncă multă și chibzuită. Despre a- 
cestea vorbesc chiar fruntașii acestei 
însuflețite bătălii. „Organizarea mun
cii în cîmp, buna întreținere a trac
torului și avîntul întrecerii — scriu 
ziarului nostru tovarășii Vasile Salo- 
mie și Ion Păduraru de la S.M.T. Re
mus Opreanu — ne-au ajutat să a- 
iungem la îndeplinirea angajamentu
lui. Pentru a izbîndi mai re.nede în 
munca noastră, am. căutat să ținem 
seama de toti acești factori hotărîtori 
în obținerea unor rezultate cît mai 
frumoase”.

Ln vederea realizării celor 1.000 
hantri, fiecare tractorist trebuie să 
aibă grijă de buna întreținere a trac
torului, de curățirea filtrelor de ulei 
și motorină, de schimbarea uleiului 
la timp, gresarea cu regularitate a 
plugului și tractorului- Totdeauna, 
înainte de a se urca pe tractor și 
după ce a terminat lucrul, tractoristul 
trebuie să facă verificarea tuturor an- 
samb'.elor și organelor tractorului ca
re ar fi putut să slăbească. Mecaniza
torii fruntași n-au căutat sa forțeze 
tractoarele, ci le-au folosit rațional. 
„Nu caut niciodată să supun tracto
rul la eforturi prea mari — scrie to
varășul Gh- Iacob, tractorist la S.M.T. 
Ștefan cel Mare, regiunea Bacău — 
că nu-mi va folosi dacă voi face cu el

două, trei sau patru zile un număr 
mare de hantri, ca după aceea să se 
defecteze Si să pierd apoi mai mult 
timp”. Cunoscînd bine tehnica și fiind 
buni meseriași, mecanizatorii care 
s-au avîntat în lupta pentru realizarea 
a 1000 hantri anual cu fiecare tractor 
au știut să smulgă tractorului tot ceea 
ce poate da, au folosit din plin în
treaga lui capacitate de lucru- Ei n-ar 
fi putut însă face acest lucru dacă, la 
rîndul lor, n-ar fi avut grijă de trac
toare, dacă nu le-ar fi întreținut în 
bune condifiuni, dacă nu le-ar fi folo
sit rațional-

Lupta pentru realizarea a 1000 han
tri anual cu fiecare tractor constituie 
o pîrghie importantă pentru folosirea 
întregii capacități de lucru a tractoa
relor, pentru sporirea productivității 
muncii, pentru reducerea prețului de 
cost la lucrările executate. Prin toate 
aceste avantaje, inițiativa patriotică 
pornită de Vasile Voichită a stîrnit 
mare interes în rîndul tinerilor meca
nizatori și i-a îndemnat să se alăture 
cu însuflețire acestei lupte.

Din păcate însă, nu toate organele 
și organizațiile U.T.M. au înțeles în
semnătatea acestei acțiuni și nu au 
canalizat însuflețirea și entuziasmul 
tinerilor mecanizatori către ea. Chiar 
organizația de bază U-T.M. de la 
S.M.T. Remus Opreanu, unde mulți 
tineri tractoriști se apropie de realiza
rea celor 1000 hantri, nu sprijină în 
suficientă măsură pe tineri în aplica
rea acestei inițiative și nu luptă ca ea 
să fie însușită de toți tinerii mecani
zatori din stațiune. De asemenea, în 
unele S.M.T.-uri — cum ar fi Făurei- 
Galați, Bîrca-Craiova și altele — ini
țiativa nici nu este cunoscută îndea
juns. Aceasta datorită în mare măsu
ră și comitetelor raionale și regionale 
U.T.M. respective, care nu dau prea 
multă atenție extinderii importantei 
acțiuni.

Acum, pe ogoare se desfășoară din 
zi în zi tot mai intens lupta pentru 
grăbirea însămîntărilor și arăturilor 
de toamnă. Partidul a pus în fața tu
turor oamenilor muncii de pe ogoare 
un obiectiv măreț, de mare răspun
dere : însămînțarea cu grîu, secară și 
alte culturi a unei suprafețe de ce! 
puțin 3.800.000 hectare și executarea 
arăturii adinei pentru însămîntările 
din primăvara viitoare pe o suprafață 
de cel puțin 4.000.000 hectare. Tinerii 
mecanizatori au sarcina de a contri
bui cu toate forțele la atingerea aces
tui obiectiv, terminînd la vreme însă- 
mîntări'.e de toamnă și executînd ară
tura adîncă pe toate suprafețele desti
nate însămîntărilor de primăvară- In 
această campanie, tinerii mecanizatori 
au prilejul de a adăuga tot mai mulți 
hantri la cei realizați pînă acum.

A mobiliza pe tinerii mecanizatori 
din stațiunile de mașini și tractoare 
și din gospodăriile agricole de stat la 
îndeplinirea acestor obiective, a-i în
sufleți necontenit în lupta pentru adă- 
ugare'a de noi realizări în scopul exe
cutării a 1000 hantri anual cu fiecare 
tractor, este o sarcină principală a 
organelor și organizațiilor U.T-M- în 
această perioadă. Antrenarea largă a 
tinerilor mecanizatori în această luptă 
înseamnă sporirea contribuției orga
nelor și organizațiilor U.T.M. la asi
gurarea unor recolte îmbelșugate 
pentru anul viitor.

Ajutorul sovietic în industria metalurgică 
și construcțiilor de mașini

Industria noastră metalurgică și con
strucțiilor de mașini primește din partea 
poporului sovietic un ajutor multilateral 
calificat.

Una din formele principale ale ajuto
rului sovietic o constituie livrările ma
sive de materii prime — cocs și minereu 
de fier. Uniunea Sovietică ne-a trimis 
mari cantități de mașini și utilaje execu
tate după tehnica cea mai înaintată : . in
stalații comiplexe pentru industria side
rurgică, mașini-unelte perfecționate pen
tru prelucrarea metalelor și pentru in
dustria construcțiilor navale. Aceste uti
laje lucrează astăzi. ou mult, randament 
in întreprinderile „Matyss Rakosi”, ,Map 
Țze-dun”, „Steagul Roșu“, „23 August” 
„Gheorghi Dimitrov”, ^Progresul” și al
tele. Alte numeroase întreprinderi meta
lurgice, ca de pildă, fabrica de scule din 
Rîșnov, fabrica „9 Mai” Cernavodă, 
uzina de rulmenți din Moldova, uzina de 
mașini agricole „Tudor Vladimirescu” și 
altele sînt înzestrate în cea mai mare 
parte cu utilaj sovietic modern. Din uti
lajul uzinei de rulmenți 97% este fabri
cat în Uniunea Sovietică.

Pe baza acordurilor încheiate între țara 
noastră și Uniunea Sovietică primim un

prețios ajutor tehnico-științific pentru 
toate, ramurile metalurgice, prin rezolva
rea de către specialiștii sovietici a unor 
probleme complexe ale sectorului, precum 
și prin specializarea în Uniunea Sovietică 
a unui însemnat număr de muncitori, in
gineri și tehnicieni.

Cu ajutorul documentației sovietice au 
fost proiectate și ridicate cele mai mari 
construcții capitale din industria metalur
gică,, printre care un loc important îl 
ocupă noile construcții de la Hunedoara. 
Cele mai importante produse ale sectoru
lui construcțiilor de‘ mașini au fost rea
lizate tot pe baza documentației sovieti
ce : strungul IA-62, șepingul cu curea de 
650 mm, screperele și excavatoarele, ma
caralele turn, agregatul frigorific destinat 
industriei alimentare, tractoare K. D.- 
35, K.D.P., turboganeratorul de 3000 Kw;, 
autocamioanele, , autobusele și multe alte 
produse importante.

în uzinele noastre metalurgice își fac 
loc tot mai mult perfecționări tehnice 
realizate în industria metalurgică sovie
tică, perfecționări care ajută la îmbună
tățirea produselor, la sporirea productivi
tății muncii și reducerea prețului de cost 

(Agerpres).
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De pe cuprinsul patriei
ln cinstea 

Congresului ARLUS 
și a Lunii prieteniei 

romîno-sovietice

Numeroși tineri de la fabrica de postav ,,Libertatea“-Sib;u și-au însușit 
metodele avansate de muncă. Ei îndeplinesc astăzi tot mai mult cerințele consu
matorilor, dînd stofe trainica și de bună calitate. In fotografie, utemistele 
Belașcu Lucreția și Mija Lucreția de la sectorul III, preschimbă semltortul din 
mers după metoda Melnicov. F0to : RADU COST1N

Din întreaga țară 
sosesc știri despre 
entuziasmul cu oare 
oamenii muncii în- 
tîmpină cel de al 4-lea 
Congres A.R.L.U.S. 
și Luna prieteniei 
romîno-sovietice.

în cinstea Congre
sului A.R.L.U.S., co
lectivul fabricii de 
țigarete din Cluj or
ganizează în ziua de 7 
octombrie un schimb 
de onoare în care se 
vor extinde metodele 
sovietice Voroșin și 
Korabelnikova.

La șantierul naval 
Galați a avut loc în 
cinstea Congresului 
un schimb de expe
riență, în legătură cu 
aplicarea metodelor 
sovietice de așchiere 
rapidă și intensivă a 
metalelor.

Colectivul șantierelor navale Oltenița și-a luat angajamentul 
ca în ziua de 8 octombrie, cu prilejul deschiderii Congresului 
A.R.L.U.S. să lucreze în centul lunii noiembrie, să dezvolte în
trecerea socialistă și ou ajutorul experienței sovietice, să dea 
cu 10 la sută mai multe acumulări socialiste .peste plan decît 
era prevăzut în angajamentul anterior.

Din inițiativa colectivului serviciului difuzării presei de pe 
lingă Direcția P.T.T.R.-Iași s-au alcătuit 16 echipe care numai 
duminică 2 octombrie iau făcut aproape 100 de abonamente la 
presa sovietică. Această acțiune a continuat în zilele următoare.

Colectivele de la uzinele textile din Botoșani, combinatul 
forestier „Bernat Andrei“ din Vatra Dornei, fatorioa de con
fecții din Bîrlad și altele, organizează schimburi de onoare în 
cinstea Congresului A.R.L.U.S.

(Agerpres)

8.000.000 lei 
acumulări socialiste 

peste plan
CONSTANȚA (de 

la corespondentul 
nostru).

Zilnic, mii de tone 
de mărfuri sînt ru
late în port. în mare 

lucrările de 
depozitare, 
și descăr- 
vapoareloria

parte
transport, 
încărcare 
care
sînt mecanizate.

Doar o singură bri
gadă, cea condusă de 
tînărul Ventel Gheor
ghe, a m.an'pulat în 
21 de zile 
2.000 tone

Aplicînd 
metodele 
colectivele
tori tineri și vîrstnici 
din torte sectoarele 
Direcției regionale a 
navigației maritime- 
Constanța, au obținut

peste 
mărfuri, 
cu succes 
înaintate, 

de munci -

succese deosebite. Ei au realizat acumulări socialiste péste plan, 
de la îlniseputul anului și pînă acum de peste 8 milioane lei — 
depășindu-și angajamentul luat cu 6 milicene lei. Numai sectoa
rele flotă maritimă și manipulații mărfuri au însumat acumu
lări socialiste în valoare de 2.600.000 lei.

In orașul
Locuitorii Sighișoarei se 

pregătesc de cîteva săptămîni 
pentru Luna prieteniei ro- 
mino-sovietice.

Fiecare instituție pregătește 
cîte ceva pentru zilele urmă
toare care vor însemna o no
uă manifestare a prieteniei în
tre poporul hostru și poporul 
sovietic.

Astfel, Casa raională de cul
tură din Sighișoara care în
drumă activitatea a 47 da că
mine culturale vai ajuta la în
ființarea unor brigăzi ar
tistice de agitație la sate. Tea
trul de păpuși va 
pentru școlarii din

prezenta 
oraș și de

Sighișoara
la sate un spectacol special, 
iar Casp de cultură „Ciortan 
Porumbescu" intenționează ca 
la deschiderea „Săptăminil 
teatrului și muzicii sovietice“ 
să prezinte piesa „Orașul meș
terilor“ de T. Gaibe. Orches
tra simfonică va executa. în 
cadrul „Săptămânii“ uvertura 
la opera „Ivan Susanin” de 
Glinka, un fragment din sim
fonia I de Mlascovski ca și 
marșul din opereta „Vînt de 
libertate“ de Duneevski.

Străzile orașului respiră 
de curățenie și prospețime în 
urma deosebitei griji din par
tea întreprinderilor comunale.

Pentru protecția muncii
La întreprinderea „Electro

magnetica“ Turda se acordă 
o deosebită grijă protecției 
muncii. Numai în cursul aces
tui an, au fost luate o serie 
de măsuri menite să asigure 
protecția muncii. La secția 
cuptoare a fost instalat un 
exhaustor care elimină pra
ful de Ia șlefuitul izolatorilor. 
Stația de încărcări electrice

a fost de asemenea dotată cu 
o instalație de eliminare a 
ozonului produs la descărcă
rile electrice în timpul încer
cărilor. Iar la secția presă și 
laborator s-au montat două 
ventilatoare care absorb ga
zele și împrospătează aerul.

Corespondent 
SALZMAN VICTOR

L

Noi gospodării agricole colective
de 2 octombrie, în 
Freidorf d;n orașul 
a fost inaugurată 

agricolă colectivă 
Do i a“ în care au 
familii de țărani

In ziua 
cartierul 
Timișoara 
gospodăria 
„Gheorghe 
intrat 21
■muncitori de naționalitate ro- 
mînă, maghiară și germană 
pentru a munci în comun o 
suprafață de 100 ha. teren 
bil. Tot în această zi a 
inaugurată și gospodăria 

lectivă din comuna Folia,

Dintr-un carnet de turist

ara- 
fost 
co- 
ra-

ionul Deta, în care au intrat 
15 familii de țărani muncitori 
cu aproape 100 ha. da teren 
arabil.

în ultimele două luni în re
giunea Timișoara s-au înfiin
țat încă 7 gospodării agricole 
colective in care au intrat 152 
familii de țărani muncitori cu 
575 ha. de teren arabil. în re
giunea Timișoara sînt 163 de 
gospodării agricole colective.

RETROSPECTIVA • • •

f Acum doi ani. Vasile Mihai se mai ) 
ț afla încă pe băncile Institutului agro- j 
| nomic. învăța cu sirguință; iar în ul- 1 
( timul an, cînd a fost la practică, s-a ) 
I înapoiat la Institut cu țeci de puhgulițe { 
f pline cu pămînt de diferite feluri. II i 
( atrăgeau mult experiențele. Atunci le ) 
( făce.a> în cutii mici de sc'vndură. dar nu | 
f se mulțuiirtea numai cu atît. Dorea ca 1 
( știința Pe care o căpătase să dea rod j 
I pe pdmînturi întinse. Cînd a terminat I 
( institutul a fost repartizat în regiunea i 
( Galați, la noua stațiune experimen'ta’ă 1 
f de agricultură irigată din comuna Chiș-1 
( câni, raionul Brăila. In primul an, la j 
I această stațiune nu se făcuseră prea! 
} multe lucruri. Oamenii s'e preocupase- ] 
( ră de asigurarea) condițiilor ă'j muncă J 
( pentru anul viitor — parcelarea tere-1 
f nului, săpatul canalelor de irigare etc. ) 
( In primul an, tînărul inginer aigronom ) 
l a studiat pămîntul din fiecare parcelă | 
[ și a venit de multe ori la conducere cu 1 
( noi propuneri. Aici trebuie să însămîn-1 
' țăm grîu, la 32 — bumbac, la 49 — po- j 

rumb hibrid, la 50 — porumb I.C.A.R. j 
(54.
I Anul acesta, munca în stațiune a fost j 

mai bine organizată. Acum fiecare știa )

fi I

( ce are de făcut, cu ce experiență se va > 
J ocupa. In laborator, tînărul inginer Va- j 
[ sile Mihai înregistra ultimele cercetări) 
( asupra cantității de substanțe hrănitoa- j 
I re pe care le conține pămîntul din j 
j parcela lui. Pentru acest an, i-a fost I 
( repartizat un lot experimental cultivat | 
j cu porumb I.C A.R. 54.
j In primăvară m.rgea zilnic pe par-) 
( cela. Se oprea din loc in loc, înfigea j 
j săpăliga în pămîht, lua în mină țărîna j

I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
( 
l...... ........................ „ .........  -
. o cantitate din aceleași îngrășăminte și j 
[ s-au făcut pregătirile pentru însămîn- ) 
I tare. J
( In terenul marcat cu grijă, porumba! j 
f a fost pus în cuiburi așezate în pă-rat,) 
ț cu mina, astfel ca fiecare sămință să) 
( cadă la aceeași adîncime. Prima îngră- { 

șare suplimentară cu azot, fosfor și po- j 
(tas'u, ai fost făcută cînd porumbul avea J 
(trei frunze, pentru a-i stimula crește- j 
j rea. Din cele patru prășite, trei s-au j 
i executat mecanic și una manual Cînd a 1 
j apărut sp’cul. porumbul a primit pen- i 
J tru a doua oară îngrășăminte supli- j 
( mentare, pentru a-l ajuta la maturizare, j 
j Tinerii au executat polenizarea artifi- | 
[ cia'ă la timp și au repetat-o, asigurind I 
l astfel un nou spor de recoltă. Pe tot i 
• timpul verii n-au fost făcute decît dovă j 
I irigări, deoarece in acest a'n porumbul J 
I a avut umiditate suficientă. S-au mai j 
j făcut și alte lucrări de întreținere cum ! 
1 ar fi răritul. copilitul și altele. Munca) 
f tlnărului inginer care a fost ajutat de ) 
j elevele pract’cante Margareta' Raufman I 
[ și Amalia Rîmbu, experiența făcută ) 
( în vederea determinării celui mai bun ) 
! timp pentru cultivarea porumbului în | 
j regiunea Galați, s-au încheiat cu suc- j 

ces. Toate calculele de până acum ! 
arată că s-a obținut o recoltă de 5.500 ! 
kg. porumb la hectar.

Experiența utemistului Vasile Mihai j 
va fi extinsă în regiunea Galați pen- { 
tru ca în toată regiunea să se obțină ) 
recolte de 5.060 kg. porumb la hectar. J

IANCU TRIFAN 
corespondentul „Scînteii tineretului“ ! 

peniru regiunea Galați

umedă!, o privea, apoi trecea în alt loc, ) 
pînă cînd intr-o zi s-a hotărh : „Tre-1 
bule să încep însămînțatul!”

Lotul experimental al ingine.iului Va|- J 
sile Mihai a căpătat denumir a de ,,lo-1 
tul tineretului”. Aici lucrează numai j 
tineri, începînd de la inginer și pină la ) 
practicant. j

Munca pe acest lot n-a fost de loc j 
ușoară. In toamna anului trecut, îna- ) 
inte de arătura aklîncă, pe lot s-au im- j 
prăștiat îngrășăminte; potasice și fosfa- ) 
t’ce. Primăvara, în pămînt s-a introdus )

f 
(

Apar noi volume 
în Editura de stat 

pentru literatură politică

Au mai rămas doar câteva ore pînă 
la plecare. E momentul febril al ulti
melor pregătiri, al celei din urmă ți
gări înainte de plecare, al închiderii 
geamantanelor. E momentul trist ăl 
oricărei plecări — iar plecarea «ceas
ta e din Moscova ! E momentul ulti
mei plimbări prin Piața Roșie, a ulti
mei fotografii, al ultimului drum cu 
metroul. E momentul cînd, uitîndu-te 
la ceas, auzi pentru ultima oară bă
taia măsurată, calmă, rusească a tur
nului Spasski.

In gara Kievskaia, gata de drum, ne 
așteaptă vechiul nostru prieten, țrenul 
de Iași. Să ne mai așezăm încă o, cli
pă : o singură clipă, după obiceiul ru
sesc.

Este clipa răsfoirii nostalgice a car
nețelelor de note... Te-ai trezit și fără 
voie, răsfoindu-le, ochi-ți cad întâmplă
tor pe pagina a treia și-ți reamintești 
că Teatrul Mare a fost înființat (în 
goana condeiului ai notat „Inf“) în 
1776. Intr-a 12-a pagină scrie că ves
tita clopotniță „Ivan cel Mare” are 81 
metri, — multe veacuri fiind cea mai 
înaltă construcție a Moscovei — și fără 
să vrei răsfoiești mai departe unde 
ai notat că Universitatea „Lomonosov” 
se înalță pînă la 240 metri. Aceasta 
îți amintește de măreața priveliște pe 
care ai sorbit-o printre pleoape de la 
etajul 24, rămînind mul-ă vreme cu 
ochii pierduți peste clădirile vestitei 
capitale, peste parcurile, peste bule
vardele. peste podurile ei — părîndu-ț’ 
totul, de sus, o machetă ideală creată 
de un inspirat arhitect.

La altă pagină se află cu grijă no
tate stațiile de metrou prin care ai tre- 

t eut, prin care te-ai plimbat. Surîzi în
curcat de șablonul notațiilor : lingă 
toate, chiar lingă toate numele de 
stații ai înscris aceleași cuvinte — 
marmoră, sculpturi, mozaic suflat cu 
aur, candelabre... și îți revin în minte 
alte notații asemănătoare, la numai 
cîteva pagini mai departe : aur, argint, 
diamante, din os, de fildeș, filigrane. 
Este, vorba de comorile Kremlinului, 
pc care le revezi acum aievea. De 
același păcat suferă și zeci de pagini 
umplute în palatele Expoziției Agricole 
Unionale ; crezînd poate, că faci cine 
știe ce descoperire, ai notat primul 
adjectiv care ți-a țîșnit din inimă : 
minunat, f. frumos, splendid. Și cifre, 
cite cifre nu sînt prin aceste carnețele.

V. Vintu
i ' '- i '! »■ ‘-,Ș\

Știi și cîte uși are Universitatea „Lo
monosov” și cit cintărește uriașul clo
pot din mijlocul Kremlinului (Țar-Ko- 
lokol) făcut ds^un mare meșter rus în 
1586, cîte locuri va avea viitorul mare 
stadion al Moscovei, care va fi termi
nat anul viitor, și data cînd a absolvit 
Lenin liceul din Simbirsk.

Alte ori, hoinărind pe străzile Mos
covei, cine știe ce lilcru obișnuit poate 
pentru viața Moscovei te.-a izbit și ai 
ținut neapărat să-l însemni.

Ți-aduci aminte că acolo, pe Neglin- 
naia, colț cu Rahmaninov, ai ținut să-ți 
copiezi la întîmplare titlurile de afișe. 
Se va deschide stagiunea Filarmonicii 
din Moscova cu un concert Beethoven, 
vor fi noi premiere, te-au reținut mai 
cu seamă două din afișe de culoarea 
florii de liliac. Erau aproximativ ase
mănătoare. amîndouă vorbeau despre 
un ciclu de lecții organizat de către 
comitetul din Moscova al Societății 
unionale pentru răspîndirea cunoștințe
lor politice și științifice. în colaborare 
cu Universitatea „Lomonosov”. Primul 
ciclu cuprindea lecții despre (aici a'1, 
notat toate numele, emoționat și atras 
de frumusețea faptelor) : Dante, Sha
kespeare, Cervantes, Molière, Swift, 
Goethe, Schiller, Byron, I-Ieine, Hugo, 
Stendthal, Balzac, Dickens, Flaubert, 
Mauipassant, Zola. Ibsen. Anatole 
France, Romain Rolland. Despre 19 ti
tani — 19 lecții, care se vor ține cam. 
săptămînal între 6 octombrie 1955 și 9 
feb marie 1956. Invidios puțin, ți-ai no
tat și amănuntul că lecțiile vor fi ți
nute la Universitatea ..Lomonosov” de 
profesori, doctori și candidați in știin
țe...

Al doilea ciclu, de literatură rusă, 
de la Griboedov la Cehov (o iarnă în
treagă). In prima pagină a carnețelu
lui — ce vrei, primele impresii ! — ai 
notat constatări de moment care apa' 
sînt atît de obișnuite, ,,de tocite” în 
atmosfera Moscovei. Te rușinezi că 
le-ai mai scris. Bunăoară : „Oamenii 
sovietici sînt foarte ospitalieri”, „Ma
gazinele sînt pline”, „Moscova a deve
nit un mare centru internațional", „Se 
află aci, vizitatori din zeci de țări”, 
„La Moscova e multă liniște’’. „La 
Mausoleu trebuie să-ți aștepți multă

vreme rîndul din cauza sutelor, su
telor de oameni” și numeroase note de 
acest fel, impresii asupra unor reali
tăți pe care acum după 6 zile. •— ca 
vechi moscovit ce te afli ! — le consi
deri cit se poate de firești și pe care 
nu le mai inserii. Iți pare a face o 
treabă demnă doar de celebrul perso
naj al lui Cehov din „Profesorul de 
literatură”, care avea obiceiul să des
copere America „Iarna e frig”, „Caii 
mănincă ovăz”.

In această retrospectivă prilejuită 
de nostalgia răsfoirii carnețelelor de 
note, unul dintre cele mai frumoase 
locuri îl ocupă clipele petrecute la 
Teatrul Mare. Neuitate clipe! Iți mai 
răsună in urechi muzica marelui Ceai- 
kovski și asta iți aduce în fața ochi 
lor grațioasele mișcări ale lebedelor, 
dansul lor pur, neprihănit, sublim, pe 
malul vestitului lac... ; sau această mu
zică a lui Ceaikovski care aduce în 
fața ochilor imaginea întunecată, zgu 
duitoare, a nebuniei lui Herman, ars 
de patima jocului de cărți, în „Dama 
de pică”. Decorurile, apoi costumele, 
apoi orchestra ! Și mai ales publicul, 
publicul moscovit care răsplătește cu 
aplauze, entuziaste de cîte dnci-șase- 
șapte ori un act... Frenetic, nestăvi
lit, scăpărător — acest public mosco
vit, calm, tăcut, disciplinat pe arterele 
orașului !...

...In gara Kievskaia, vechiul nostru 
prieten de drum ne așteaptă. Prețioa
sele carnețele le punem la loc sigur : 
pe acestea nu le vom rătăci undeva 
intr-un fund de sertar, ci le vom așe
za la loc de cinste în raftul bibliotecii. 
Am strîns în ele ca intr-un fagure de 
stup, sufletul Moscovei. Ramine în 
schimb la Moscova, lingă bătăile tur. 
nului Spasski ceva din bătăile inimii 
noastre.

Rămas bun, oraș de neuitat, leagăn 
de istorie, leagăn al comunismului ! 
Ore de-a rîndul încă îi vom vedea pe 
vestiții străjeri din împrejurimile tale, 
aliniați de-a lungul drumului nostru, 
fluturîndu-și năframele. Sînt ei, mes
tecenii ruși, — atît de frumoși acum, 
în primele zile ale lui octombrie !

Vîntul le scutură frunzișul îngălbe
nit și ei cîntă din harfe de aur.
Moscova-cctombrie 1955 (prin telafon)

Cu ocazia celei de .a 38-a aniversări a 
Marii Rșvoluții Socialiste din Octombrie, 
în Editura de stat pentru literatură poli
tică va apare volumul 8 al „Operelor“ lui 
V. I. Lenin.

Volumul al optulea cuprinde lucrările 
lui V. I. Lenin sorise între ianuarie și iu
lie 1905 în perioada începutului revoluției 
ruse. Cea mai maro parte din volum este 
alcătuită din articole publicate în ziarele 
bolșevice ilegale „Vpered“ și „Proletarii”.

O pairte însemnată din volum o consti
tuie documentele Congresului al IlI-lea al 
P.M.S.D.R., rapoartele, discursurile și cu- 
vîntările lui Lenin la congres, rezoluțiile 
scrise de el despre insurecția armată, des
pre guvernul revoluționar provizoriu, des
pre sprijinirea mișcării țărănești, în legă
tură cu evenimentele din Caucaz și altele,i

Cu același prilej apar în ediții festive 
lucrările lui I. Stalln : „Insurecția armată 
și tactica noastră“, „Două bătălii’’ (cu 
prilejul zilei de 9 ianuarie) și „Situația 
economică a Uniunii Sovietice și politica 
partidului", raport asupra lucrărilor ple
narei C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. prezen
tat în fața activului organizației Lenin
grad, 13 aprilie 1926

Deschiderea stagiunii 
Teatrului de Operă și Balet 

al R. P. R.
Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. și-a 

deschis miercuri seara noua stagiune.
Cu acest prilej a fost prezentată opera 

„Aida“ de Verdi. Din distribuție au făcut 
parte Ana Tălmăceanu-Dinescu, Dinu Bă- 
descu, Șerbain Tassiain, Mircea Buciu, ar
tiști emeriți ai R.P.R., Maria Șindrilaru, 
Venera Rogozea, Viorel Ban, Constantin 
Popescu și alții. Direcția de scenă a apar
ținut lui Jean Rînzescu iar conducerea mu
zicală dirijorului Jean Bobescu, maestru 
emerit al artei din R.P.R.

In ziielj următoare, pe scena teatrului 
vor avea loc spectacole cu operele „Băr
bierul din Sevilla“ de Rossini, „Boema” 
și „Cio Cio-San“ de Puccini, „Rigoletto” 
de Verdi.

In cursul acestei luni va fi prezentat în 
premieră baletul „Fîntîna din Bacclsarai“ 
de Asafiev.

(Agerpres)



Două cămine —două feluri de a gospodări
. . . . ... n * *

La Stațiunea experimentală din PopăuțL.

Internatul nostru — 
casa noastră

Curtea Internatului Șwlîi medii mixte nr. 4 
din Plbești era plină de animație.. O forfotă 
deosebită domnea în jurul terenului de . volei, 
unde „reprezentativele" a două clase tocmai fă
ceau ultimele pregătiri pentru începerea me
ciului.

Sprijinindu-se pe pervazul unei ferestre de la 
etajul I, Veronica Munteanu privi în curte, 
schimbă o glumă cu colegele, care tocmai au 
scos minge® în afara■ terenului, iar apoi, fredo
nând un cîntec vioi, o pomi spre capătul cu
loarului.

Pentru moment ai putea rămîne mirat vă- 
zînd-o că intră în dormitor la numai două ore 
după „deșteptare”... Nedumerirea însă se risi
pește de îndată ce dai cu ochii de mătura și 
cîrpa de praf pe care Veronica le ia de lingă 
ușă.

• Astăzi e rindvl ei sa facă ordine în dormitor. 
Treabă serioasă nu glumă, pentru că 30 perechi 
de ochi vor controla cu seriozitate felul cum 
s-a achitat de sarcină.

Odată ferestrele deschise începu maturatul, 
ștersul prafului, aranjarea cuverturilor de pe 
paturile colegelor mai „grăbite", spălarea chiu
vetei și cîte altele.

E drept, acum numărul celor mai puțin ordo
nate e mic ; dar nu totdeauna au stat așa lu
crurile. Intr-o zi, de pildă, Febronia Costache 
în loc să-și aranjeze frumos rochiile în dulap, 
le-a aruncat acolo claie peste grămadă. Eleva 
de serviciu le-.a aranjat, dar nu s-a mulțumit 
cu atît. A căutat-o pe Febronia și cu ea de 
mînă a venit în dormitor, i-a deschis dulapul 
arătindu-i cum trebuie să fie așezate lucrurile. 
Febronia s-a rușinat și a promis că nu va mai 
face dezordine.

Cînd a,u observat că Febronia e pe drumul cel 
bun, pentru a o îndrepta de-a binelea, colegele 
au ales-o în Comitetul de internat. Așa s-a a- 
juns ca astăzi Febronia Costache să fie una 
dintre cele mai ordonate fete.

Elevele interne sînt bune gospodine, harnice, 
și au multă grijă de localul, mobilierul și cele
lalte lucruri din internat.

— Internatul e casa noastră — obișnuiesc ele 
să spună deseori — și de aceea îl îndrăgim, ne 
îngrijim de păstrarea ondinei și a curățeniei, 
de fiecare lucru care se găsește în el.

Dimineață de duminică este consacrată curățe
niei și toate elevele, pe rînd, fac cu plăcere 
aceri lucru.

Dar exigența elevelor nu se oprește numai 
la aspectul internatului și la îngrijirea mobilie
rului. O atenție mare este acordată disciplinei, 
atitudinii față de regulamentul de funcționare. 
De severitatea cu care colectivul internatului 
știe să tragă Ia răspundere pe elevele „certate” 
cu disciplina s-au putut convinge în mod deo
sebit Magda Barbu și Elena Manea care pen
tru călcare® repetată a regulamentului n-au mai 
fost primite în acest ah în colectivul interna
tului.

Ca o familie mare și imită elevele trăiesc în 
bună înțelegere, străduindu-se care mai de care 
să-și aducă contribuția la conținu® înfrumuse
țare a Vieții de ihternat, a două casă părintea
scă.

Un cămin frumos -
Căminul studentelor. Spui asta și te 

gîndești : o vizită la un asemenea că
min nu poate să-ți ofere privirii decît 
curățenie, ordine, liniște, flori, o anu
mită cochetărie chiar.

Ciudat contrast între ceea ce gîndești 
pe drum, cu cîteva minute înainte de a 
intra în impunătoarea clădire a cămi
nului de studente al Institutului agro
nomic din Cluj, și ceea ce găsești acolo.

în primul rînd, pe culoar ești ame
nințat în fiecare moment să te lovești 
de nenumărate dulapuri — unele mai 
mici, altele mai mari — puse la întim- 
plare lîngă pereți. Străbătând prin spa
țiul îngust rămas intre dulapuri ajungi 
in biroul administrației.

La început, ca orice om care intră în- 
tr-o casă necunoscută, te prezinți. Ad
ministratoarea e binevoitoare fiindcă 
se știe in ordine cu treburile adminis
trative : condica cu cea care întîrzie 
în oraș peste ora 22,00 și biletele de 
Cinematograf doveditoare că au întîr- 
ziat in „scopuri culturale" sînt în 
regulă, rufăria în paturi schimbată, 
peste tot zugrăvit, la geamuri perdele, 
becurile nu lipsesc, la baie este întot
deauna apă caldă, prin camere se mă
tură regulat. Te poftește să vizitezi că
minul. Ce găsești în camere nu mai 
aparține activității administrației; fie
care studentă iși gospodărește singură 
colțișorul. Cum și-l gospodărește asta 
rămîne însă de văzut.

începi vizita cu camerele cele mai 
apropiate. Deschizi o ușă. Ai un mo
ment'de nedumerire: unde ești? Intr-o 
sată'de așteptare la gairă ? Nu, ești în- 
tr-o cameră de cămin, camera nr. 10 
din care se vede foarte bine în camerele 
11 și 12 iar locatarele sînt studente in 
anpl IV. Nu trebuie să te surprindă 
dacă pe mese, pe paturi sînt gea
mantane, că pe scaune sînt oale și cra- 
tițe, că peste tot stau înșirate sau arun
cate în dezordine haine, că ești izbit 
de un miros neplăcut de mincare. Pe 
studente nu le deranjează de loc acea
stă dezordine. Doar garoafele roșii de 
pe masă — singurul lucru frumos din 
aceste camere — se simt parcă stinghere 
în haosul ce domnește în jurul lor.

Studentele nu sînt tulburate de loc 
de vizita noastră și-și continuă tacti
coase ocupațiile. Cele mai multe își pre
pară masa, o studentă e aproape să a- 
doarmă dar o deranjează lumina, gălă
gia colegelor și ușa care se deschide me
reu. Nimeni nu citește. Te uiți cu insis
tență după cărți, ziare, reviste. Nu ză
rești nimic. Te întrebi de ce mai sînt 
dulapuri pe săli dacă toate hainele sînt 
aruncate prin camere. Studentele n-au 
nici ttn chef să discute cu tine. E abia 
la început de an și „n-au ce-ți spune 
despre învățătură“.

- locatare neglijente
Nu sîntem superstițioase așa că n-am 

putut zice că am călcat cu stîngul cînd 
am pornit spre acest cămin. Am jude
cat lucrurile după cum ni se înfăți
șează : fetele sînt dezordonate, nu le 
place să-și gospodărească căminul, aș
teaptă totul de-a gata.

In cele opt camere vizitate dezordinea 
domnea nestingherită. Față de cele
lalte camere vizitate mai înainte nici 
o deosebire. Poate doar că în cîteva din 
ele studentele își întinseseră rufele la 
uscat, deși pentru aceasta în cămin 
există un pod special, că intr-o cameră 
cuierul nu mai era lîngă ușă, ci în mij 
locul camerei, iar în altele geamanta
nele sînt puse la capătul patului gata 
parcă pregătite pentru o călătorie cu 
trenul în zori de zi.

Sala de lectură e destul de mare, 
spațioasă, are mese și scaune suficiente. 
Păcat însă că studentele n-o prea folo
sesc. In seara aceasta există o justifi
care : în institut se ținea o ședință sin
dicală de la care multe studente și-au 
permis totuși să lipsească pentru că-și 
cumpăraseră bilete la cinematograf.

Ce „justificare" au însă pentru cele
lalte zile ? căci după cum spune to
varășa administratoare sala este mai 
totdeauna goală. Asta acum la început 
de an; în sesiune sala de lectură e 
plină, nu ajung mesele și scaunele. Lu
minile nu se sting atunci pînă seara 
tîrzlu, nici o studentă nu vine târziu la 
cămin, nu se duce la spectacole, 
„atunci... se dă bătălia".

Dar cum „orice învăț are și dezvăț“ 
tocmai acum este timpul potrivit ca 
organizația U.T.M., comitetul, să facă 
o 'vizită la acest cămin, să discute cu 
studentele, să se sfătuiască și să ajungă 
la o soluție pentru o mai bună gospo
dărire a căminului, pentru aranjarea cu 
gust a camerelor, în ciuda oricăror 
greutăți. De asemenea, cadrele didac
tice ale institutului să vină să contro
leze căminul lor mai des și mai ales 
după amiază și seara. N-ar strica dacă 
studentele căminului ar fi îndrumate 
să urmeze exemplul celor din anul II 
care locuiesc în camera nr. 17, singura 
cameră aranjată, unde toate lucrurile 
își ocupă locul destinat : hainele în du
lap, cărțile pe masă, geamantanele pe 
dulap, pe cuier numai strictul necesar, 
iar studentele își petrec timpul învă- 
țînd, citind.

Cu siguranță, că, atunci cînd flecare 
cameră va fi curată și aranjată, fetele 
nu se vor mai simți atrase să plece atât 
de des și pentru atîtea ore în oraș, vor 
învăța și citi cu plăcere în camere sau 
în sala de lectură.

C. MANCIUR 
L. LUST1G

(
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Coiful științei și tehnicii
La Stațiunea experimentală a In

stitutului de Cercetări Zootehnice din 
Popăuți, raionul Botoșani, oamenii de 
știință, ingineri, zootehniști, medio 
veterinari, studiază și experimentează 
cele mai bune procedee de ameliorare 
a diferitelor rase locale de 
crearea de rase noi mai 
mai rezistente. Pentru ca 
cercetărilor să fie urmărite cu ușurin- 
ță este nevoie să se acorde o deose
bită îngrijire animalelor. In această i 

'■ ! dau
neprecupeț; ' 

Florica Buzuc, de pildă, pe care c 
vedem in prima fotografie se strădu J 
iește ca porcii îngrijiți de ea să fi j 
cît mai bine întreținuți.

In fotografia a doua o vedem pe Fio-] 
, rica Beldea hrănind cu deosebită gri j 
i jă vițeii pe care-i are în primire. ] 

Foto: Agerpres j

(I
! privință muncitorii din stațiune 
( cercetătorilor un ajutor neprec

animale și 
productive, 
rezultatele

Vizitatori gigantici)

vedem în prima fotografie

cît mai bine întreținuți.

Note bibliografice:

JACK
Opera lui Jack London, incisivă în cri

tica societății burgheze, și profundă. prin 
Orientarea sa democratică, radiază opti
mism și dragoste de viață. Dușman înver
șunat al parazitismului și al pasivității, 
Jack London — prietenul celor oprimați 
— glorifică în cărțile sale voința puter
nică a omului, energia lui creatoare, ine
puizabilele lui forțe de a învinge greută
țile.

Partizan al progresului social, el con
cepe măreția omului în lupta cu nedrep
tățile vieții, în lupta pentru învingerea 
celor mai grele obstacole.

Romanul „Colț alb“ e povestea îmblîn- 
zirii unui cîine-lup. Aparent, prin tema 
sa, cartea ar putea suscita puțin interes. 
Geniul creator al lui J. London dă însă 
proporții grandioase acestui fapt mărunt, 
ecordîndu-1 o semnificație largă. Rele- 
vînd puterea omului de a acționa asupra 
naturii, scriitorul creează două tablouri 
vii, ilustrînd îngemănarea celor două forțe 
vrăjmașe și totodată prietene : natura și 
omul. Sfârșitul acestei lupte, pe parcursul

LONDON: „
Editura Tineretului

Colț alb“

căreia sorții de izbîndă trec dintr-o parte 
în alta, este încununat de victoria deplină 
a omului. Prin priceperea și inteligența 
sa superioară, printr-o muncă atentă și 
plină de dragoste, omul poate înțelege le
gile naturii și astfel, să le subordoneze 
scopurilor sale.

Acțiunea romanului începe în Alaska, 
în mijlocul Wildului — regiunea zăpezilor 
veșnice. In miez de iarnă, haite flămân
zite de lupi cutreteră întinsurile regiunii 
în căutarea hranei. Henry și Bill, departe 
de orice locuință omenească și cuprinși 
de panica morții, duc o luptă înverșunată 
pentru a se salva pe ei și cei șase cîini 
de la sanie. Lupoaica Kiche le ademe
nește însă clinii unul cîte unul și, odată 
plecați de lîngă foc, aceștia devin hrană 
neîndestulătoare pentru haita flămîndă. 
Născută din tată lup, dar trăită un timp 
pe lîngă oameni, lupoaica împletește is
cusința cîinelui cu cruzimea fiarei sălba

tice. Este impresionantă puterea scriito
rului de a pătrunde în tainele naturii săl
batice, de a descrie cu vigoare instinctele 
animalelor, reflexele lor.

Colț alb se naște în sălbăticie, iar viața 
pentru el înseamnă o permanentă luptă 
încă de cind vede lumina zilei ; este lupta 
cu cei mai slabi pentru a se hrăni, lupta 
cu cei mai tari pentru a-și salva viața. 
Lucrurile iau însă o întorsătură nouă 
odată ce lupoaiica-mamă revine la viața 
domestică. Colț alb dă de o lume cu to
tul nouă, guvernată de alte legi, o lume 
care cere supunere. După mai multe în- 
tîmplări el ajunge în stăpânirea lui 
Weedon Scott, care începe procesul greu 
dar sigur al domesticirii. Din fiară sălba
tică, Colț alb devine un cîlne ascultător. 
Cu timpul sfera persoanelor cărora tre
buie să le dea ascultare se lărgește, el 
învață să li se supună, iar cînd viața stă- 
pînilor este amenințată devine salvatorul 
lor. Măreției naturii i s-a adăugat — prin 
simbolica domesticire a lui Colț alb — 
măreția muncii omului.

PE URMELE MATERIALELOR 
NEPUBLICATE

Noi tineri calificați
Școala Ș. F. U. din comuna Bărbățeni, 

raionul Petroșani, — ne scrie un cores
pondent voluntar — aparține Trustului 7 
construcții. Pe lîngă faptul că Trustul nu 
asigură elevilor de la această școală con
dițiile corespunzătoare de cazare, nu s-a 
ocupat nici de calificarea lor. Elevii mul
tor clase nu pot merge la practică pen
tru că nu au sculele necesare șj nici lo
cul de practică nu le este asigurat.

Semnalul critic sosit la redacție a fost 
înaintat spre rezolvare organelor de re
sort. Ministerul Construcțiitor, cercetînd 
pe teren acest caz, ne comunică că cele 
sezisate sînt juste, fapt pentru care au 
fost luate măsuri corespunzătoare. Tutu
ror elevilor li s-a asigurat loc de prac
tică. Clasa de sobari căreia nu i s-a pu
tui crea condiții de practică, a fos't trans
formată în clasă de mozaicarhfaianțari.

Cei care s-au calificat în meseria de in
stalatori au fost repartizați să facă prac
tică la întreprinderea 212.

Zugravii, zidarii și mozaicarii au fost 
organizați în brigăzi conduse de instruc
torii școlii sau în brigăzi conduse de mun. 
citori calificați.

După rezultatele obținute pînă în pre
zent — scrie în răspuns — s-a constatat 
că elevii din acest an vor fi b:ne pregătiți 
din punct de vedere profesional.

Pionierii - pasionați cititori
La librăria „Cartea Rusă“ din Craiova 

vin zilnic sute de oameni ai muncii pen
tru a-și cumpăra cărți. Alături de cumpă
rătorii vîrstnlci pot fi întâlniți și numeroși 
tineri cititori.

In ultimul timp, la această librărie, nu
mărul cumpărătorilor din rîndul pionie
rilor și școlarilor s-a dublat. La aceasta a 
contribuit în largă măsură Centrul regio
nal de librării și difuzarea cărții care în 
colaborare cu Regionala C.E.C. a luat ini
țiativa de a procura cumpărătorilor cărți 
din economiile depuse la C.E.C. După ale
gerea cărții, micii cumpărători primesc o 
foaie de depuneri pe care lipesc treptat, în 
limita disponibilului, timbre C.E.C. de cîte 
0,50 lei, pînă la completarea valorii cînd 
primesc cartea aișezată în căsuța specială 
ce poartă titlul respectiv.

Când cuceritorii 
europeni au pătruns 
în inima continentu
lui american ei au a- 
fiat, despre o legendă . ___  . __
tă larg printre triburile indiene. Legenda 
spunea că in timpuri foarte, foarte înde
părtate. din înaltul bolții s-a prăvălit 
pe pămînt „un diavol de foc“, care a fost 
zărit de la mari depărtări. Bubuiturile în
fricoșătoare și exploziile puternice care au 
marcat sosirea mesagerului extrapămîn- 
tesc s-au întipărit în mintea băștinașilor 
și s-au transmis din generație in generație.

La> început europenii nu au dat prea 
multă atenție acestei stranii povești. Inte
resul lor a crescut însă cînd indienii le-au 
arătat imensa gaură pe care „spiritul fo
cului” a făcut-o în sol, botezată „Groapa 
Diavolului". Aceasta se află Pe teritoriul 
de astăzi al statului Arizona (S.U.A.).

Este vorba de un uriaș crater meteori- 
tic aurind un diametru de 1.207 metri și o 
adâncime de 174 metri. In apropierea lui 
s-au găsit zeci de tone de așchii prove
nite dintr-o „piatră cerească".

Cînd s-a prăbușit din ce.r giganticul me
teorit care a săpat in scoarța planetei 
această pîlnie de proporții impresionabi
le ? Data precisă nu a putut fi determi
nată. Se poate spune insă că de atunci 
au trecut măi bine.de 700 de ani, căci 
aceasta este vîrsta copacilor care au cres
cut pe marginea grcpli.

De curînd a fost descoperit în Labrado
rul de nord un crater msteoritic de două 
ori mai mare decît cel din Arizona, iar în 
Africa există două cratere și .mai mari 
(având diametre de 10,5 și 10 kilometri), a 
căror origină meteoritică nu a foet însă 
dovedită. Mai sînt cunoscute cratere me- 
teoritice mari in următoarele regiuni ale 
lumii: Texas — S.U.A- (180, metri), Hen- 
bury — Australia (120 metri) Vâbăr — 
Arabia (109 metri) și Campo del Cielo — 
Argentina ( 61 metri).

Șapte cratere meteoritice de importanță 
științifică deosebită au fost descoperite pe 
insula Saarema, în R S.S- Estonă. Cel mai 
mare dintr® ele s-a umplut din păcate cu 
a,pă, așa incit cercetările sînt anevoioase, 
în celelalte cratere au fost însă descope
rite, prin săpături și foraje, frînturi de 
meteoriți.

Este neîndoios că pe întinsul pământului 
se mai găsesc numeroase cratere metieo- 
ritice nedescoperite încă, cele mai multe 
desigur de dimensiuni mici. Astfel, după 
părerea astronomului sovietic A. Voron- 
țov-Veliaminov, meteoriți capabili să pro
ducă cratere cu un diametru mai mare de 
10 metri cad în medie pe planeta noastră 
o dată la o sută de ani.

Existența unor foarte mari pîlnii meteo
ritice ne arată că printre pietrele cerești

*) Fragmente din lucrarea „Pietre ce
rești, planete mici și aștri cu coadă“ în 
aurs de apariție in Editura Tehnică în

I, 
I. M.

străveche, răspândi-

aurs de apariție in Editura 
cadrul Colecției S.R.S.C.

care laju-ng pînă la 
noi, sînt unele care 

Ștefan au dimensiuni apre-
T 1 ci abile.

Astronomii au clarificat meteoriții găsiți 
întregi după mărim? așezîn-du-1 în tabe
lele lor așa cum un profesor de gimnastică 
li așează uneori pe elevi în curtea școlii 
după înălțime. Să facem cunoștință cu 
cele mai impunătoare personaje ale „fa
miliei uriașilor“.

Dacă ar putea să se prezinte singuri, ei 
ar glăsuri cam așa :

— Sînț cel mai mare dintre meteoriții 
cunoscuți, având o greutate de 70 de tone. 
Am fost descoperit în 1927 în Africa de 
sud-vest și botezat „Goba". Cînd. am că
zut Pe pământ cântăream 90 de tone, dar 
nimeni nu s-a îngrijit să mă ridice de aci 
și să mă ducă .într-un muzeu. Sufăr cum
plit de pe urma- intemperiilor, iar rugin' 
mușcă tot mai adine din mine. De aceea 
alm slăbit atît de -rău.

— Eu port numărul 2. Numele meu este 
„Anihito”. Mi se mai spune „Cap?- 
York". în acest punct geografic di-n 
ținuturile înghețate ale Groenlandei arc 
fost găsit în al doilea deceniu al veacului 
al XIX-lea (descoperirea mea s-a făcui 
deci cu vreun secol înaintea lui „Goba'j. 
Ce arme și unelte minunate și-au făcut din 
mine eschimoșii ! în 1897 am fost încărcat 
într-un vapor de către exploratorul Peary 
și am întreprins prima și probabil ultima 
mea călătorie pe mare. Acum mă aflu în
tr-un muzeu, privit zilnic de sute de oa' 
meni... Amuitat șă. vă. spun : cîntăresc 
33,2 tone. O greutate respectabilă, nu-i 
așa ?

— Sânt al treilea ca greutate , — . am 
vreo 25 de tone. Mă cheamă „Bacubirito” 
și patria mea este Mexicul. Anul găsirii ? 
1803. Am și eu un necaz, ca și fratele 
„Goba” ; nimeni nu s-a gîndit să mă ia 
din locul unde m-am prăbușit, așa că an 
de an mă sfrijesc tot mal rău.

— Am doar o tonă mai puțin decît „B.a- 
oubirito" de aceea astronomii m-au clasat 
pe locul 4. Am fost descoperit în anul 
1930 în Africa.

—• Eu am fost denumit „Cumîș Hoi-Ha’’ 
și cintăresc vreo 20 de tone, fiind al cin
cilea meteorit din lume ca greutate.

Așa ar grăi marii meteoriți, dacă ar avea 
glas.

în total există cîtevai zeci de pietre me- 
teoritice a căror greutate trece de o tonă.

(va urma).

Cînfărefii plaiurilor bănățene
formații de

Tinerii din raionul Focșani pornesc la culesul viilor
Zilele acestea, în toate raioanele viticole 

din țara noastră începe campania de strîn- 
gere a rodului bogat al viilor. Anul aces
ta culesul strugurilor, muncă frumoasă, și 
mult așteptată cere o mobilizare puternică 
a forțelor din raioanele viticole, în primul 
rind datorită recoltei mari care trebuie 
strînsă la timp. Orice tărăgănare a aces. 
tel. munci ar duce la pagube însemnate 
din cauza mucegaiului care atacă strugu
rii.

Pentru terminarea, la timp și în bune 
condiții a culesului și vinificării, organi
zațiilor U.T.M. Ie revin sarcini însemnate, 
îndrumat îndeaproape de comitetul raio
nal de partid, comitetul raional U.T.M. 
Focșani a pornit cu multă seriozitate mun
ca de mobilizare și organizare a tineretu
lui în vederea strângerii rodului bogat al 
viilor de pe întinsul raionului, în urma 
îndrumărilor primite, biroul comitetului 
raional U.T.M. a întocmit un plan de ac
țiune luindu-și ca principală sarcină în a- 
ceastă campanie asigurarea cu brațe de 
muncă a sectorului socialist de stat. Pen
tru îndeplinirea acestei sarcini, comitetul 
raional U.T.M. a hotărât să antreneze în 
primul rînd pe tinerii țărani muncitori din 
satele în care există mai puține vii, iar în 
al doilea rînd pe tinerii de la oraș, din 
întreprinderi, instituții și școli.

în multe adunări generale ale organiza
țiilor de bază U.T.M. din raionul Focșani, 
utemiștii au discutat problema culesului 
viilor și și-au manifestat dorința de a par
ticipa și ei la strângerea strugurilor în gos
podăriile de stat.

„Scînteia tineretului4
Pag. 2-a 6 octombrie 1955

în urma adunării generale care a fost 
bine pregătită de către comitetul organiza
ției de bază U.T.M., ajutat de organizația 
de partid,, un număr de 21 de utemiști din 
comuna Răstoaca, printre care și Paras- 
chiv Postolache, Tudose Bădoiu, Dumitru 
Oprea, Dima Șerban și alții, s-au înscris 
pentru a pleca să muncească la cules de 
struguri în gospodăriile de stat Odobești 
și Florești. N-au trecut decît cîteva zile 
de la adunarea generală ținută în satul 
Florești și un grup de tineri, în frunte cu 
Ion Ciobotaru, secretarul organizației de 
bază U.T.M. s-a prezentat la comitetul 
raional U.T.M. cerînd să lucreze în gospo
dăria de stat din comună. Asemenea lu
cruri s-au petrecut în multe organizații de 
bază U.T.M. din raionul Focșani.

în urma discuțiilor purtate cu conduce
rile gospodăriilor de stat, comitetul ra
ional U.Ț.M. cunoaște necesarul de brațe 
de muncă în campania de recoltare a stru 
gurilor și pe baza cerințelor ajută gospo
dăriile. Numai pentru gospodăria de stat 
Odobești comitetul raional U.T.M. va an
tren® un număr de 300 tineri care vor 
lucra la culesul viilor. De asemenea, la 
gospodăriile de stat Cotești, Florești etc. 
vor lucra la culesul viilor mulți 
care s-au înscris in 
cii politice duse de 
U.T.M.

în colaborare cu 
a sfatului popular raional, comitetul ra
ional U.Ț.M. a luat măsuri în vederea par
ticipării elevilor la culesul strugurilor. 
Școala viticolă din Odobești are o supra
față de 24 hectare vie. Organizația de 
bază U.T.M. a ajutat direcția școlii să 
organizez® în așa fel munca incit să ter
mine într-un timp scurt recoltarea și vi
nificarea strugurilor din via școlii, pen
tru c® apoi elevii să ajute la culegerea 
Strugurilor în gospodăria de stat Odobești.

tineri 
brigăzi datorită mun. 
organizațiile d® bază

secția de învățămînt

O altă latură a muncii duse de comitetul 
raional U.T.M, în vederea terminării la 
timp și în bune condiții a campaniei de 
recoltare și vinificare a strugurilor a fost, 
întărirea organizațiilor de bază U.T.M. din 
gospodăriile de stat. în această direcție 
s-a luat hotărârea ca fiecare membru al 
biroului comitetului raional U.T.M. să răs
pundă de munca politică dusă de organi
zația de bază U.T.M. dintr-o gospodărie de 
stat. De exemplu, tovarășul Gabriel Bis- 
triceanu, prim secretar al comitetului ra
ional U.T.M. răspunde pe întreaga cam
panie de munca dusă la gospodăria de stat 
Florești, tovarășa Cocii Elena de activita
tea care se duce în gospodăria de stat 
Odobești etc. Ajutorul concret dat de bi
roul comitetului raional U.T.M. organiza
țiilor de bază U.T.M. din gospodăriile de 
stat a făcut ca acestea să privească cu 
mai multă răspundere sarcinile ce le stau 
în față în această perioadă.

De remarcat este munca dusă de comite
tul organizației de bază U.T.M. din gos
podăria de stat Odobești. Aici au fost în
tărite cele trei brigăzi de tineret și, ca 
urmare, pregătirile în vederea recoltării 
și vinificării strugurilor au fost terminate 
din timp. Cramele pe care le au în pri
mire aceste brigăzi sînt exemplu pe gos
podărie. Întregul tineret din gospodăria de 
stat Odobești s-a încadrat în întrecerea 
socialistă pentru a contribui la îndeplini
rea angajamentelor luate în chemarea lan
sată de curînd de colectivul de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari din gos
podăria agricolă de stat Odobești pentru 
recoltarea și vinificarea la timp a strugu
rilor. Din cele 28 centre de vinificație de 
la gospodăria de stat din Odobești, 14 
centre au fost încredințate tineretului. A- 
jutată de organizația de partid și de co
mitetul raional U.T.M., organizația de

bază U-T.M. de la gospodăria de stat Odo. 
bești s-a preocupat de crearea unor con
diții mai bune de muncă și viață pentru 
tinerii care vin la cules de struguri. 
Echipa artistică pregătește un nou pro
gram, legat de munca di-n gospodărie, care 
va fi prezentat în fața tinerilor. Au fost 
reparate cele patru piane de la secțiile 
gospodăriei și au fost amenajate mai mul
te săli de spectacol, colțuri roșii și bi
blioteci volante. Din inițiativa organiza
ției de bază U.T.M., încă din primele zile 
ale culesului va fi scoasă o foaie volantă 
care va merge la toate brigăzile, arătînd 
succesele și lipsurile în munca tineretului 
care lucrează la recoltarea și vinificarea 
strugurilor.

Atît tinerii muncitori din gospodăriile de 
stat cît și cei care s-au înscris să ajute 
gospodăriile sînt însuflețiți de dorința de 
a munci cît mai bine pentru recoltarea și 
vinificarea la timp a bogatei recolte de 
struguri din anul acesta.

Comitetul raional U.T.M. Focșani a por
nit cu multă chibzuință Și perseverență în 
munca de antrenare a tineretului în cam
panie de recoltare a strugurilor. Dar ac
tiviștii comitetului raional U.T.M. s-au 
limitat mai mult la mobilizarea utemiști- 
lor și au neglijat pe tinerii neuitemiști 
din satele raionului. Aceștia s-ar alătura 
bucuroși acțiunilor inițiate de U.T.M., apro 
piindu-se astfel mai mult de organizația 
noastră, dacă comitetul raional U.T.M. ar 
organiza mai temeinic munca politică.

Comitetul raional U.T.M. Focșani a dat 
dovadă de preocupare în munca de mobili
zare a tineretului; aceasta trebuie inten
sificată pe măsura cerințelor de a se ter
mina Intr-un timp mai scurt campania de 
recoltare a strugurilor.

A. CACINA

Una din cele mai cunoscute formații de 
artiști amatori din țară este și corul casei 
de cultură din Lugoj, care poartă numele 
marelui muzician bănățean I. Vidu.

Acest ansamblu, înființat chiar de către 
I. Vidu acum mai bine de o sută de ani, 
se bucură astăzi de un bine meritat pres
tigiu, fiind premiat la numeroase con
cursuri pe țară ale căminelor culturale. 
Talentații cîntăreți de pe malul Timișului, 
cu prilejul celui de-al IV-lea Festival al 
tineretului și studenților, la București. în 
vara lui 1953, au cîntat în fața miilor de 
prieteni sosiți la noi din lumea întreagă.

Anul acesta ansamblul coral din Lugoj 
a_ avut o activitate mai susținută ca ori- 
cînd. în afară de manifestările locale — 
serbări, programe pe scena casei de cul
tură, la stația de radi of tea re — corul a 
dat o serie de- concerte la inaugurarea gos
podăriilor agricole colective din Sinersig, 
Capăt, Bichigi etc. ca și în întreprinderile 
din Lugoj și Reșița.

In ultimul timp însă, a depășit cu mult 
limitele raionului Lugoj diînd reușite con
certe la Oradea, Salonta, Cluj, Craiova, 
Caransebeș și în repetate rînduri la Timi
șoara, culegînd pretutindeni aplauzele iu
bitorilor de muzică corală.

Recent, corul Casei de cultură „I. Vidu“ 
s-a întors acasă dintr-un turneu mai lung, 
inițiat și organizat cu sprijinul Direcției 
generale a așezămintelor culturale din Mi
nisterul Culturii, în Regiunea Autonomă 
Maghiară, Orașul Stalin, Constanța și în 
stațiunile balneare de pe litoral.

La Tirgu Mureș, pe scena Teatrului Se
cuiesc de Stat, la Gheorghieni și la Tirgu 
Secuiesc, interpreții minunatelor cintece 
bănățene au cîntat în fața unor săli arhi
pline, bucurîndu-se de adevărate manifes
tații de simpatie din partea spectatorilor. 
La Tirgu Mureș, cel puțin, aplauzele n-au 
mai contenit cînd lugojenii au interpretat 
în limba maghiară o serie de cîntece 
populare maghiare printre care și cunos
cutul „Reten, Reten". Numeroase buchete 
de flori au primit Dimitrîe Stan, dirijo
rul corului, Dara Stan, conducătoarea co
rului de femei ca și soliștii C. Dragomir. 
Amuntencii, I. Stanciu, Lupu Marfa, Ro- 
dica Rădulescu, G. Dippon, Mlcșa Marfa. 
Secțta culturală a sfatului popular regio
nal a oferit casei de cultură raion?!® „I.

Vidu ‘ din Lugoj o frumoasă casetă din. 
lemn lucrată în motive secuiești.

La Gheorghieni corul a concertat cu tot 
atîta succes în sala casei de cultură raio
nală „Bălcescu-Petofi“, iar în ziua urmă
toare la Tîrgu Secuiesc aproape o mie de 
spectatori au ținut să participe la seara 
de cîntec oferită de lugojeni. Cîntecele de 
masă „Partid, cîrmaci călit în luptă", 
„Mîndria mea, patria mea“, „Noi te cîn- 
tăm tinerețe“, cele din repertoriul clasic
— corul poporului din opera „Boris Go- 
dunov“ de Musorgschi, „aîntec de leagăn" 
de Mozart, corul torcătoarelor din opera 
„Vasul fantomă“ de Wagner, cîntecele în 
limba maghiară, „Reten, Reten" și „Ablak 
alaț“ de Bardos Lajos, minunatele compo
ziții^ ale lui I. Vidu „Negruța“, „Anda
luz®“, „Peste deal", și „Lugojana“ au entu
ziasmat publicul.

Turneul -conului casei de cultură „I. 
Vidu" în Regiunea Autonomă Maghiară = 
însemnat un bogat și prețios schimb de 
experiență fiind î.n același timp un turneu 
al prieteniei și al înfrățirii.

★

La primul concert dat în aer liber pe 
Livada Poștei din Orașul Stalin au par
ticipat peste 5000 de spectatori. în pro
gramul concertului s-au inclus aci șl 
două cîntece populare germane. A doua 
zi coriștii din Lugoj au concertat în in
cinta uzinelor „Steagul roșu" — unitate 
industrială fruntașă din țara noastră. 
Scena a fost înjghebată în minunatul 
decor natural din spatele Tîmpei, .pe plat
formele a șase autocamioane noi nouțe, 
fabricate în uzină. Sute de muncitori, teh
nicieni și funcționari, prin nesfârșite -apla
uze, și-au arătat mulțumirea lor pentru 
arta oferită de lugojeni.

Cele 11 zile ale acestui ultim turneu în 
care a cîntat în fiecare seară, în alt oraș, 
pe altă scenă, în condiții mereu noi au 
supus ansamblul la un adevărat examen 
al posibilităților artistice. Se poate spune 
că membrii echipei de cor din Lugoj au 
dovedit pe lîngă admirabila lor disciplină
— fără de ca.re nu e posibil un asemenea 
turneu — și o maturitate artistică demnă 
de toiată lauda.

Corespondent 
VIOREL OPREA

bine.de


PROPAGANDISTULUI
Am pășit într-un nou an 

de învățămînt politic
Acum, la începutul, unui nou an de în- 

vățăminț, politic, mi-am adus aminte de. 
primele. încercări ale muncii mele de pro
pagandist.

Er>a ta 1953. In organizație se făceau 
pregătiri pentru Învățământul politic 
U.T.M.. într-una din . zile, secretarul or
ganizației de secție U.T.M. nr. 12 mi-a 
propus să conduc cursul seral al utemiș- 
tilor.

—- Tu ai cunoștințe politice, cred că vei 
reuși — mi-a spus el. Și apoi, vei mai în
văța și tu...

Nu l-am contrazis, dar un ®tad lăun
tric nu mi-a dat pace : „oare voi reuși 
într-adevăr ?”

Apoi au urmat primele lecții pe care 
nu le pot uita, cum nu pot uita emoțiile, 
nesiguranța care m-au stăpânit în acele 
zile. Secretarul, care a asistat la lecțiile 
mele, m-.a sfătuit să frecventez regulat 
seminariile de instruire a propagandiști
lor de la cabinetul de partid. Acolo,. 1? 
seminariile propagandiștilor . am căpătat 
primele indicații metodice cu privire la 
munca mea. în decursul celor doi ani n-am 
lipsit niciodată de la aceste seminarii ; 
lecțiile model ținute de lectori cu o vastă 
experiență, conferințele pe teme de cul
tură generală, schimbul de experiență în
tre propagandiști — chiar și excursiile 
și filmele vizionate împreună —- mi-au 
îmbogățit cunoștințele. Foarte, interesante 
eu fost discuțiile pe care le-am pur.tat la 
întocmirea planurilor .pentru lecțiile 
noastre care au dat naștere adesea unui 
schimb de păreri viu și combativ.

Roadele muncii mele s-au văzut îndeo
sebi anul trecut. Aveam mai multă expe
riență, mi-am înțeles atunci mai bine me
nirea de propovăduitor al învățăturii par
tidului. Am început să pregătesc mai con
știincios lecțiile, citind nu numai biblio
grafia indicată ci și alte broșuri și arti
cole legate de temele pe care le pregă
team. Convorbirile au devenit și ele mai 
vii, mai interesante iar frecvența la 
cursuri s-a îmbunătățit mult. Adesea a 
trebuit să dau lămuriri suplimentare și în 
afara orelor de curs.

Un mare interes au dovedit cursanții 
pentru problemele economice. Majorita
tea tinerilor din cursul seral erau strun
gari de la seiția auxiliară. Mi-amintesc 
că am fost întrebat, când .am discutat des
pre productivitatea muncii, cum se pune 
problema la strurigărie. Ne-am dus îm
preună în această secție. Le-am explicat' 
acolo rolul tehnicii noi, de pildă a noilor 
strunguri de înaltă productivitate „Iosif 
Bangheț”, rolul calificării profesionale, a 
aplicării metodelor de tăiere rapidă a me
talelor.

In cursul seral .am avut și tineri neute- 
miști ca Mereu Ramiro, Dascălu Ion și 
alții. Ei au aflat multe lucruri noi despre 
organizația noastră. încă în timpul anu
lui de învățămînt politic ei au devenii 
membri ai U.T.M.

Mulți dintre cursanții de anul trecut, 
Ca Pârlea Gheorghe, Chițoiu Ion, Oprișan 
Marin, Enoiu Nicolae, stat acum fruntași 
în producție.

Anul acesta conduc tot un curs seral, 
dar acum el are o durată de doi ani. A 
crescut numărul-’ lecțiilor ' iar nivelul W 
va fi mult mai ridicat. Aceasta presupune 
și ridicarea nivelului politic și ideologic al 
nostru al propagandiștilor; nu »e putem 
mulțumi cu cunoștințele de până acum. De 
aceea anul acesta am început să studiez 
cu șl mai multă perseverență.

Pregătirile în organizația' noastră s-au 
terminat. Mi-am început din nou munca 
și mă bucur că printre cei 31 cursanți am 
întâlnit mulți dintre absolvenții cursului 
seral pe care l-am condus anul trecut. 
Prietenia noastră se va închega și mai 
mult.

ION PANTILIMONESCU 
propagandist al cursului seral de la 
F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej", distins 

cu Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.M.

O producție sporită de fire pentru țesături
întreprinderile din sectorul industriei 

ușoare au de îndeplinit o sarcină de mare 
răspundere —. să producă pentru oamenii 
muncii mai multe bunuri de larg consum, 
să îmbunătățească calitatea produselor și 
să reducă prețul lor de cost. La Filatura 
Romînească de Bumbac, întreprindere de 
bază pentru acest sector, sarcina aceasta 
® intrat definitiv ta preocuparea zilnică a 
fiecărui muncitor, inginer, tehnician și 
funcționar.

Tinerii întreprinderii noastre, în rându
rile cărora se încadrează circa 80 la sută 
din totalul salariaților, muncesc cu hămi- 
c’e pentru îndeplinirea cincinalului, reali
zând succese țoț mai mari.

Dacă urmărim rezultatele înregistrate 
de întreprindere în ultimele două lu.ni. 
constatăm că stat mult superioare celor 
obținute în primul semestru al anului. 
Astfel, planul valoric a fost depășit cu 8.36 
la sută și respectiv 9,62 la sută, producti
vitatea muncii a crescut cu 8,50 șl 8,65 la 
sută, iar indicele de calitate a fost îmbu
nătățit ou 3,28 la sută și respectiv 4,15 la 
sută. Trebuie subliniat și faptul că numai 
în urma reducerii prețului de cost s-au 
realizat în luna iulie acumulări socialiste 
suplimentare în valoare de 252.000 lei. iar 
în luna august 405.000 lei.

Succesele obținute pînă acum stat re
zultatul firesc al unor acțiuni multilate
rale, urmărite și traduse ta fapt de între
gul nostru colectiv.

Actualele condiții de muncă sînt cu to
tul deosebite de cele moștenite de la pa
tronii occidentali, și ele continuă să se îm
bunătățească. în locul prafului și al sca
mei. care în trecut creaseră filaturilor re- 
nurnele de pepinieră de ftiziei, datorită 
investițiilor făcute ta instalații de condi
ționare și u.midlficare, aerul este curat, 
umiditatea dozată din punct de vedere 
tehnic și sanitar. Urmărindu-se continua 
înlocuire a muncii manuale cu cea meca
nizată. alimentarea mașinilor nu se mai 
face azi cu brațul, procedeu ce obliga pe 
muncitor să parcurgă zilnic zeci de kilo
metri. Filatoarele stau lângă mașini _ și le 
dirijează. Munca este mai plăcută și mai 
spornică.

Acțiunea de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă nu este de loc limitată. Manipu
larea. lăzilor, a baloturilor de bumbac puf. 
curățirea mașinilor de scamă sânt pro
bleme pe care noi le rezolvăm pe cale .me
canică.

Sarcina cea mai de seamă care ne stă 
în față este sporirea producției de fire. 
Rezolvarea ei depinde de gradul de stă
pânire a meseriei, de îmbunătățirile aduse 
utilajului, de aplicarea celor mai avansate 
procedee de lucru.

Pentru continua întărire a legăturilor 
frățești romîno-sovietice

Tovarășul EUGEN ROD AN, secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S., a acordat 
un interviu unui redactor al ziarului nos
tru, în legătură cu apropiata deschidere 
a celui de al IV-lea Congres A.R.L.U.S. și 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Publicăm mai jos relatările tovarășului 
Eugen Rodan :

ÎNTREBARE: Cum s-a desfășurat acti
vitatea A.R.L.U.S. între ai IlI-lea și al 
IV-lea congres ?

La începutul Lunii prieteniei romîno-so
vietice din acest an, se va ține al IV-lea 
Congres al A.R.L.U.S.-ului.

De la al IlI-lea Congres, care s-a ținut 
în toamna lui 1950 și ptaă astăzi, Asocia
ția Romînă .pentru legăturile de prietenie 
cu U.R.S.S. a desfășurat o remarcabilă 
activitate în slujba întăririi continue a 
prieteniei româno-sovietice, popularizând 
lupta Uniunii Sovietice .pentru construi
rea comunismului și pentru pace, merele 
ajutor și înaintata experiență în muncă 
primite din partea Uniunii Sovietice și 
rezultatele folosirii lor în patria noastră.

între aceste două congrese, A.R.L.U.S.-ul 
a crescut și s-a întărit. Numărul membri
lor Asociației a sporit de la 4 milioane la 
6 milioane. Colaborând cu sindicatele, 
U.T.M. precum și cu instituțiile culturale, 
A.R.L.U.S.-U1 a organizat în acest timp in 
toată țara peste un milion de manifestări 
culturale variate, urmărite de peste 120 
milioane de participamți. Popularizând 
opera de construire a comunismului în 
Uniunea Sovietică, A.R.L.U.S.-ul a căutat 
să înfățișeze metodele noi, înaintate de 
muncă și experiența sovietică în Industrie, 
agricultură, cultură. în acest scop, au 
fost organizate în întreprinderi, instituții 
și la sate lecturi în colectiv, convorbiri, 
consfătuiri, conferințe, siimposioane ș. a.

Prin publicațiile sale .periodice, ca și 
prin broșuri și alte materiale documen
tare, A.R.L.U.S, a făcut cunoscute mase
lor largi metodele inovatorilor sovietici 
Bîkov, Bortkevici, Kovaliov, Korovkin, 
Jandarova, Korabelnikova, Mark Ozernîi, 
Ivain Buneev, Buga-ciov, T. S. Malțev ș.a.

Pînă acum, Consiliul General A.R.L.U.S. 
a întocmit și difuzat tatr-uin tiraj de 
3.600.000 exemplare, peste 800 de texte 
în limbile romînă și ale minorităților na
ționale, texte care a,u fost folosite la con
ferințele și convorbirile ce se organizează 
periodic în întreprinderi, instituții, și la 
sate. De asemenea în acest răstimp au 
fost difuzate pretutindeni în țară peste 
200 de fotogazete, plicuri cu fotografii, 
afișe, 'totalizând un tiraj de 4.300.000 exem
plare. Numai în prima jumătate ® anului 
trecut, de pildă, în toată țara s-au deschis 
peste 500 expoziții despre U.R.S.S., care 
au fost vizitate de peste 5 milioane de 
oameni.

Dar în afară de aceste expoziții care 
au fost trimise în toate regiunile țării, în 
Capitală s-au organizat mari expoziții cen
trale, consacrate popularizării unor as
pecte fundamentale iale actualității sovie
tice. Voi aminti numai de expozițiile 
„U.R.S.S. pe drumul construirii comunis
mului“, în 1952, „Planul construirii pașnice 
economice și culturale al Uniunii Sovie
tice“, în 1953 și altele. Cred că mulți citi
tori ai „Scânteii tineretului” își amintesc 
cu plăcere de decadele culturii R.S.S. Mol
dovenești, a culturii R.S.S. Ucrainene pre
cum și de acele acțiuni pe care Asociația le 
organizează anual cum ar fi : „Săptămâna 
cărții sovietice", „Decada etateoului și 
dansului sovietic”, „Săptămâna teatrului 
și muzicii sovietice". La manifestările ar
tistice ale Asociației, iau parte activă 
foarte mulți tineri, în special artiști ama- 

. tori. De asemenea se bucură de o mare 
popularitate Luna prieteniei romîno-sovie
tice pe care A.R.L.U.S. o organizează în. 
fiecare atn între 7 octombrie—7 noiembrie.

Cu cîțiva ani în urmă Asociația noas
tră a luat inițiativa organizării împreună 
cu organizațiile sindicale și U.T.M. a 
tavățămîntului popular al limbii ruse. Oa
menii muncii — printre ei, mulți tineri 
— s-.au înscris și au urmat cu drag aceste 
cursuri. în anul școlar 1954—1955 au fost 
înființate peste 11.000 de cursuri cu mai 

Calificarea și ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor ocupă un loc im
portant în preocupările noastre. în pri
mele opt luni ale acestui an au funcțio
nat în întreprindere cursuri de calificare 
și cursuri de minim tehnic. Organizația 
U.T.M. a mobilizat la aceste cursuri 88 
de tineri. La cursul de calificare gradul 
II, care va începe în curând, organizația 
U.T.M. a mobilizat 80 de tineri.

Dorința de >a-și însuși cunoștințe noi 
s-a manifestat la tineri prin frecvența 
mare la cursuri și prin asimilarea^ ma
teriilor predate. Multe tinere, printre care 
Mărie Partenie, Alexandrina Iosif, Elisa- 
beta Ciocnita, Gherghina Diamandescu, 
Nat.alia Vîrlnn și altele, calificate recent, 
obțin rezultate bune în producție.

Cunoașterea și stăpânirea meseriei a 
dat posibilitatea colectivului nostru să 
aplice metode înaintate de lucru. Astăzi în 
secțiile productive se aplică metodele 
marșrut, Jandarova, Usanova, Zaițevia și 
experiența generalizată de Kovaliov. Noi 
nu am considerat important numărul de 
metode ci felul cum se aplică, de aceea 
am format un colectiv de șase instruc
toare care explică practic metoda Usa
nova îin secția ipreparații și metoda Zai- 
țeva în secțla ring.

Lucrul după aceste metode înaintate 
a adus în rândul fruntașilor noi tineri, 
cum ar fi filatoarele Georgeta Tache. 
Rada Mușat, Gherghina Vasile. Ioana 
Stan etc.

în general instructoarele pentru apli
carea metodelor înaintate se recrutează 
din membrii celor 40 de brigăzi de tineret, 
care stăpânesc mai bine meseria.

în lupta pentru sporirea producției de 
fire, inovatorii își aduc din plin contribu
ția. în primele opt luni ale acestui an 
la cabinetul tehnic au fost înregistrate 135 
de propuneri de inovații și raționalizări. 
52 din ele au fost aplicate, aducând eco
nomii antecaloulate ta valoare de 930.000 
lei. Inovatorii au primit recompense ta 
valoare de 35.000 lei. Gheorghe Socoleanu. 
Gheorghe lonescu, Dumitru Octavian. Ni- 
colac Radu sânt numai cîțiva din acești 
tineri căutători de comori ale tehnicii

Bine cunoscut este numele utemistei 
Artemiza Tabarce®. însușjndu-și temeinic 
procesul tehnologic al grupei de mașini 
la care lucrează, ea a inițiat un nou sis
tem de legare a firului la începutul le
vatei. înlăturîndu-se în acest fel timpii 
morți și economisindu-se o cantitate mare 
de materie primă. Procedeul inițiat de 
utemista Tabarcea se aplică de către toate 
filatoarele noastre și s-a extins în unele 
întreprinderi din sector. Numai brigada 
condusă de inovatoare a dat, peste preve

mult de 160.000 de elevi. Trebuie să spun 
că unii dintre absolvenții cursurilor pot 
să citească în rusește ziarele și chiar 
unele lucrări legate de specialitatea lor.

Dar activitatea A.R.L.U.S.-ului nu se 
mărginește numai la popularizarea succe
selor Uniunii Sovietice în țara noastră. 
Asociația contribuie și la cunoașterea în 
Uniunea Sovietică a realizărilor oamenilor 
muncii din țara noastră. Numeroasele ex
poziții, materiale fotografice, cărți, reviste 
pe oare noi Ie trimitem în U.R.S.S. aduc 
oamenilor sovietici vești îmbucurătoare 
despre progresele industriei și agriculturii 
noastre.

Guvernul R.P.R. a apreciat mult acti
vitatea Asociației Romîne pentru legătu
rile de prietenie cu U.R.S.S. Anul trecut, 
cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înfiin
țare, Prezidiul Marii Adunări Naționale a 
acordat A.R.L.U.S.-ului înaltul ordin 
„Steaua Republicii Populare Romîne" 
clasa I.

ÎNTREBARE : Ce pregătiri se fac în 
cinstea Lunii prieteniei romîno-sovietice ?

RĂSPUNS : în țar.a noastră, Luna prie-' 
teniei romîno-sovietice a devenit o mani
festare tradițională, așteptată și primită 
cu mult entuziasm de către toți oamenii 
muncii.

Deosebit de importantă va fi „Săptămî- 
na popularizării științei și tehnicii sovie
tice", organizată în colaborare cu C.C.S. și 
A.S.I.T., manifestări închinate cunoașterii 
noilor realizări ale științelor tehnice, ale 
agronomiei, medicinei, .pedagogiei și altor 
ramuri ale științei. Un mare loc îl va 
ocupa popularizarea minunatelor succese 

. obținute de U.R.S.S. în domeniul folosirii 
energiei atomice ta scopuri pașnice. Se 
vor deschide expoziții care vor înfățișa 
avântul ,pe care l-a luat tehnica romî
nească datorită ajutorului primit din 
partea oamenilor sovietici. După cum se 
știe, ta luna aceasta, se împlinesc 100 de 
ani de la nașterea marelui Miciurln. Cu 
acest prilej vor fi organizate expoziții care 
vor demonstra realizările științei miciuri
niste ta R.P.R.. și vor avea loc conferințe 
care vor populariza metodele înaintate so
vietice printre țăranii noștri muncitori.

Ca și in anii pnecedenți, ta cadrul Lu
nii prieteniei se vor organiza un festival 
al filmului sovietic și diverse manifestații 
culturale — tradiționalele săptămîni — 
legate de literatura, teatrul, muzica, dan
sul popular sovietic. In sala Magheru din 
București se va deschide o mare expozi
ție cu tema „Avtatul construcției econo
mice și culturale din U.R.S.S. în slujba 
apărării păcii". Totodată vor fi trimise în 
fiecare regiune a țării cite două expoziții 
mobile. Una din ele va avea aceeași temă 
ca și expoziția din Capitală, cealaltă va fi. 
închinată relațiilor romîno-ruse de-a lun
gul veacurilor.

în cadrul manifestărilor din Luna prie
teniei își vor da concursul cei mai renu- 
miți savanți din țara noastră, artiști, scri
itori, muzicieni. De asemenea vor participa 
oameni de știință și de artă sovietici care 
în aceste zile vor vizita țara noastră.

Și în anul acesta, tinerii din țaira noas
tră vor putea participa în număr mare la 
diferitele manifestări ale Lunii prieteniei 
romîno-sovietice. Echipe de tineri artiști 
amatori își vor da concursul la numeroa
sele festivaluri și serbări care se vor or
ganiza cu acest prilej. în toată țara se 
vor ține manifestări închinate Comsomo- 
lului. Cu acest prilej, tinerii muncitori din 
țara noastră se vor întîlni cu tinerii care 
au studiat, sau au fost la specializare în 
marea Țară a Socialismului.

Asociația noastră se pregătește intens și 
pentru manifestările care vor avea loc în 
Luna prieteniei în Uniunea Sovietică. La 
Moscova și ta alte orașe se vo.r ține con
ferințe despre Republica Populară Romî
nă, în multe localități se vor deschide ex
poziții despre țara noastră și vor fi or
ganizate seri muzicale și literare româ
nești.

Toate aceste acțiuni vor contribui la o 
mai profundă cunoaștere reciprocă a po
poarelor romîn și sovietic, la întărirea 
continuă a prieteniei dintre ele.

derile planului, 6.250 kg. fire de bumbac, 
iar brigada condusă de utemista Vialeria 
Matei 6.028 kg.

Materia primă reprezintă în întreprin
derea noastră 68 la sută din totalul costu
rilor, de aceea problema utilizării ei la 
maximum este întotdeauna actuală. Pen
tru a se obține o producție sporită din 
aceeași cantitate de materie primă mun
citorii au fost antrenați în lupte pentru 
reducerea deșeurilor. în ultima vreme ân 
secția preparație deșeurile au fost reduse 
la 1,93 la sută, ta secția finisaj la 1,39 la 
sută, iar în secția ring la 5,42 la sută. Ti
nerele Gherghina Vasile, Măria Tudose, 
Valeria Matei, Florlca Petrescu și altele, 
lucrând cu atenție și spirit de răspundere, 
au reușiț să reducă simțitor deșeurile.

Conducerea tehnică a întreprinderii s-s 
preocupat de înlăturarea cauzelor teh
nice care duc la rebuturi. în acest sens 
s-au efectuat la timp reparațiile capitale, 
mijlocii și reviziile periodice.

Printre cele mai importante măsuri teh
nologice care au fost luate se numără 
introducerea unui procedeu tehnologic 
nou la secția pieptănat, care ne-a permis 
mărirea capacității de producție a acestei 
secții cu 40 la sută și introducerea grafi
cului de reglaj al mașinilor în secțiile 
dublare și răsucit. în secția finisaj s-a in
trodus înodătorul sovietic Bașkirov, s-a 
mărit debitul de eer comprimat cu 26 Ia 
sută etc. Toate au avut ca urmare, crește
rea producției de fire.

Deși ultima perioadă ne-a adus cele mai 
mari succese, considerăm că ele sînt sub 
.posibilitățile noastre. Există încă lipsuri 
serioase. Numărul absențelor nemotivate 
se menține ridicat, iar timpul de lucru nu 
este folosit în întregime. Se mai găsesc 
țevi de carton aruncate pe jos, piese pe 
sub mașini. Dacă în atenția posturilor 
utemiste de control ar fi stat în perme; 
nență educarea tinerilor ta spiritul grijii 
față de bunul obștesc, s-ar fi obținut, re
zultate mai bune. Organizația U.T.M. tre
buie să se ocupe mai intens de educarea 
tinerilor, să urmărească calificarea lor 
profesională.

Este necesar să se meargă pe linia 
popularizării experienței fruntașilor locali 
și mai ales a extinderii ei organizate.

Avem toate condițiile să sporim produc
ția de fire. Tinerii sînt entuziaști, mașinile 
noastre stat în mare parte modeme. în 
această direcție sînt îndreptate acum efor
turile colectivului nostru de muncă.

CRISTIAN PANAITIDE 
inginer șef al întreprinderii 

„Filatura Romînească de Bumbac” 
București

Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și Ministerul 

Industriei Alimentare 
comunică:

Din cauza ploilor, și a scăderilor de 
temperatură din ultimul, timp, coacerea 
strugurilor este sttajenită.

Pentru a preîntâmpina pierderile de re
coltă și pentru a obține vinuri sănătoase 
și de bună calitate, se obligă gospodăriile 
agricole de stait, întreprinderile Vinalcool 
din cadrul Ministerului Industriei Ali
mentare și se recomandă gospodăriilor 
agricole colective și gospodăriilor indivi
duale, să ia următoarele măsuri;

Acolo unde strugurii sînt sănătoși, teh
nicienii vor urmări acumularea zahărului 
în struguri și împreună cu conducerile 
unităților de mai sus vor' hotărî data în
ceperii culesului ta funcție de condițiile 
locale; Se vor lua toate măsurile pentru 
a asigura terminatul culesului cel mai 
tîrziu la 30 octombrie.

Culesul viilor ta care a început atacul 
de mucegai va începe imediat și se va ter
mina cît mai repede posibil.

Nu se admite culesul laolaltă al strugu
rilor de la vițele altoite și indigene cu cei 
de hibrizi, producători direcți.

Strugurii negri destinați obținerii de 
vinuri roșii și negre se vor culege și vini- 
fica separat de cei albi.

Staugurii atacați de mucegaiuri' se vor 
vinifica separat de cei sănătoși și se va 
face în med obligatoriu dezbrobcnitul.

Fermentarea mustului va trebui făcută 
în condiții optime de temperatură (18—20 
grade C) și obligatoriu, cu folosirea maie- 
lei de drojdii selecționate, . âdă-ugată în 
proporție de 3—4 la sută.

Musturile care provin de la recoltele 
mucegăite se vor limpezi obligatoriu, fo- 
lostad 10—20 grame metabisulfit de po
tasiu la 100 litri must (în funcție de gra
dul de mucegăire) sau fum de pucioasă.

După fermentare, vinurile vor trebui 
trase de pe drojdia groasă, chiar la înce
putul lunii noiembrie, mai cu seamă cele 
provenite d’n struguri mucegăiți.

Conducătorilor unităților viticole de stat 
le revine sarcina și răspunderea pentru 
organizarea culesului și vinificării, mobi
lizarea muncitorilor și tehnicienilor din 
sectorul viticol, folosirea metodelor teh
nice cele mai corespunzătoare pentru ob
ținerea unor cantități mari de vinuri să
nătoase și de bună calitate.

INFORMAȚII
Numeroși oaspeți de peste hotare, invi

tați ai Institutului Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, sînt ta vi
zită în țara noastră.

Recent, a sosit în Capitală dr. Robert 
Wieldhaber, conducătorul Muzeului etno
grafic din Bas'el (Elveția), colaborator al 
bibliografiei pentru artă populară — 
UNESCO. Oaspetele elvețian a venit ta 
țar>a noastră pentru a avea întrevederi cu 
cercetători romînă în domeniul etnogra
fiei.

în țară se mai află, de asemenea, un 
grup de oameni de cultură dan R. P. Bul
garia. Pencio Penev, prorector al Institu
tului de teatru din Sofia, profesor de is
toria teatrului și Atanas Pavlov Popov, 
regizor, directorul teatrului din Tolbuhin, 
au întrevederi cu oameni de artă și asistă 
la spectacole și repetiții ale teatrelor din 
Capitală și provincie.

Printre oaspeții Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale 'eu Străinătatea 
mai sînt profesorul italian de etnografie 
Emesto de Martine, care întreprinde o 
călătorie de documentare în regiunea Ha
țegului, pictorul italian Alfieri Cap.pellini 
care pictează peisaje din București și 
Magos Gyor.gy, colaborator științific al 
Institutului de istorie, al. Academiei de 
Științe din R. P. Ungară.

*
Ansamblul artistic al Filarmonicii alba

neze, care se află In turneu în țara noas
tră, la invitația Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, a so
sit miercuri în orașul Galați.

In cursul zilei, oaspeții au vizitat portul, 
orașul, șantierul naval și au .făcut o plim
bare pe Dunăre.

★
Miercuri dimineață folclorista maghiară 

Tekla Dobrovici Domotor, de la universi
tatea din Budapesta, care se află în Capi
tală în cadrul schimburilor culturale din
tre tara noastră și R.P. Ungară, a făcut 
o vizită la Institutul de folclor.

★

în cadrul acordului cultural dintre țara 
noastră și R.P. Ungară, a plecat la 4 oc
tombrie spre Budapesta academicianul 
Emil Petrovici, președintele filialei Cluj 
a Academiei R.P.R

în cadrul aceluiași acord a sosit în țară 
cercetătorul științific Magos Gyorgy, de 
la Institutul de istorie al Academiei R.P. 
Ungare. w (Agerpres)

Vasul cultural 
„Ciprian Porumbescu“ 

Pe vasul cultural Navrom 
nr. 2 „Ciprian Porumbescu" 
care-șl desfășoară activitatea 
în porturile Galați, Brăila, în 
canalul Măcinului și delta 
Dunării, domnește o atmos 
feră entuziastă. Cântecul, glu
ma, dansul au intrat de mult 
în tradiția marinărească. Mai 
ales că pe vasul acesta cu o 
viață atît de neobișnuită, ele 
țin de activitatea zilnică.

Reporterul fotograf ține să 
vă reproducă cîteva imagini 
de pe acest vas.

Mai întîi vedețf cum arată 
el la exterior Probabil că îi 
apreciațl și voi liniile sobre, 
elegante (fotografia 1). Apoi 
desigur că veți admira 
grupul de tineri interpreț 
care, se vede, pun multă

Impresiile parlamentarilor japonezi 
despre țara noastră

Deputății Haruji Tahara, Seiido Onishi 
și Kei Hoashi, membri ai parlamentului 
japonez care au făcut o vizită în țara 
noastră la invitația grupului național ro
mân tal Uniunii interparlamentare, aiu a- 
cordiat. înainte de a părăsi țara, un in
terviu corespondenților Agenției Romîne 
de Presă și Radiodifuziunii Romîne.

Deputatul Haruji Tahara a spus între 
altele ;

„Plec cu cele mai bune impresii din 
această vizită. în 6 zile cît am stat aici, 
în Romînia, am putut să vizitez oriice am 
dorit și să vorbesc cu oricine am vrut, 
îndeosebi vom păstra impresii adinei des
pre întâlnirile și convorbirile noastre cu 
personalități ale vieții de sltat românești, 
cu primul secretar al C.C. al Partidului 
Municitorese Romîn, Gh. Gheorghiu-Dej, 
cu președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, dr. Petru Groiza. Am admirat 
din toată inima voința puternică mani
festată de acești oameni de stat pentru 
consolidarea păcii mondiale și totodată 
dragostea lor adâncă față de popor.

în vizitele făcute de noi, cel mai mult 
ne-a impresionat portul Constanța și gos
podăria agricolă colectivă din Hărman. 
Constanța este un port bine cunoscut, 
vestit printre marinarii din întreaga lume 
pentru amabilitatea și ospitalitatea mani
festată de locuitorii lui față de străini și 
îndeosebi față de marinari. Deși un por; 
vechi, Constanța are acum instalații mo
derne care sînt mai bune decît acelea din 
portul Yokohama din Japonia. Cred că 
atunci cînd destinderea internațională va 
progresa și relațiile comerciale între toate 
țările voir fi mai intense, din ce în ce 
mai multe vapoare japoneze vor veni la 
Constanța, aducînd produse japoneze pen
tru necesitățile dv. și plecHtf încărcate 
cu petrol, porumb și alte produse româ
nești pentru Japonia.

La gospodăria agricolă colectivă din 
Hărman am constatat cît dp nfttlt se ridică 
nivelul de trai al țărănimii muhci'toaire din 
R.P.R. Faptul că în fiecare teii1 intră tot 
mai mulți țărani individuali în această 
gospodărie este o dovadă că viața colecti
viștilor este mai bună decât a țăranilor cu 
gospodării individuale. Aceasta constituia 
pentru noi un învățămînt de preț.

Răepunzînd apoi unei întrebări despre 
importanța ce o atribuie contactului per
sonal între membri ai parlamentelor dife
ritelor țări și vizitelor reciproce de dele
gații parlamentare, Haruji Tahara a spus:

„Firește că atribuim o mare importanță 
vizitelor reciproce ale membrilor parla
mentelor, care reprezintă însuși poporul 
țării respective. Statem convinși că acti
vând schimbul de delegații parlamentare, 
care să poată discuta și analiza liber toate 
problemele consolidăm pace® lumii, apă
răm viața oamenilor.

Deputății japonezi iau parte la conferin
țele interparlamentare care au loc în fie
care an, dar acolo am putut întîlni puțini 
delegați din țările democrat-populare. 
De aceea Dieta japoneză ne-a dele
gat să vizităm o serie de țări, printre 
care Uniunea Sovietică, Polonia, Româ
nia, Ungaria, Cehoslovacia. Și într-ade
văr plecăm din R.P.R. cu bogate impre
sii. înainte de aceasta nu aveam prea 
multe cunoștințe despre Romînia. Am gă
sit aici o țară minunată, în ceea ce pri
vește natur® ei și oamenii, dar totodată 
prin faptul că ea construiește socialis
mul.

Am vrea, întorcindu-ne în Japonia, să 
povestim tot ce am văzut și am aflat aici. 
La Tokio vom pune bazele unei asociații 
de prietenie româno- japoneze în care 
vor intra, suntem siguri, oameni care au 
vizitat Romînia și mulți alți cetățeni ja
ponezi. Sperăm că datorită activității 
acestei asociații vom putea face un schimb

Mitingul de doliu consacrat memoriei 
Măriei Vas iii ev na Ilina

Marți dimineața, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor a avut loc mitingul de doliu 
consacțat mșmoriel Măriei Vasilievna Ili- 
na, membră în Prezidiul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor Sovietice, președintă 
a Comitetului Central al Sindicatului lu
crătorilor sanitari din U.R.S.S., membră 
a Comitetului Antifascist al Femeilor So
vietice și a Comitetului administrativ al 
Uniunii Internaționale a lucrătorilor din 
funcțiunile publice.

Numeroși activiști ai sindicatelor și oa
meni ai muncii din Capitală au venit să 
aducă un ultim salut Măriei Vasilievna 
Ilina.

In jurul catafalcului au făcut de gardă 
I. I. Horoșilov și P. S. Dedușkin, consilieri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. I. Barahnin, prim secretar și alți 
membri ai Ambasadei.

rivnă în arta lor. 
Trebuie să fie 
plăcut să-1 vezi și 
să-l asculți (fo
tografia nr. 2).

Utemlstul Co
tea lite, operator 
de cinematograf, 
se ocupă cu serio
zitate de aparatul 
său. (fotografia nr. 
3). Ce vreți, în
deletnicire de răs
pundere... Specta
torii trebuie să se 
bucure de o ima
gine cinematogra
fică cît mat clară, 
de vizionarea fil
melor în cît mal 
bune condițluni. 

interuniversitar de profesori, studenți, 
schimb de filme și opere artistice, vizite 
reciproce și întreceri ale sportivilor 
noștri.

Consider, tatr-un cuvânt, că vizita 
noastră în R.P.R. a fost foarte utilă și 
bogată în învățăminte.

Deputatul Kei Hoashi a exprimat de 
asemenea mulțumiri pentru primirea căl
duroasă făcută de pcporul romîn și de 
forurile de stat cu care a luat contact

Am fost viu impresionat — a spus el 
— de progresele făcute de țara divs. pe 
calea construirii socialismului, progrfese 
realizate pas cu pas, dar constant. O im
presie deosebită mi-a făcut vizita la gos
podăria colectivă din Hărman, unde am 
fost primiți călduros și n’i s-a oferit un 
minunat vin din struguri. Am putut con
stata acolo cît de promițător se dezvoltă 
agricultura în R.P.R.

Răspunzînd unei întrebări în legătură 
cu perspectivele de dezvoltare a legătu
rilor comerciale între Japonia și Romînia, 
Kei Hoashi a spus :

„Aceste legături se pot dezvolta mult. 
Am discutat cu forurile conducătoare eco
nomice de aici despre dezvoltarea relații
lor comerciale japono-romîne și am ex
primat convinge, sa noastră că Japonia 
poate importa din România petrol, po
rumb, furaje și altele și poate furniza 
Rcmîniej o serie de produse. Astfel, Ja
ponia construiește mașini și vapoare foar
te bune și produce o serie de mărfuri de ' 
larg consum care pot interesa piața ro
mânească. Nailonul și mătasea artificială 
fabricate în Japonia sînt mai bune decât 
cele americane și cred că ar fi apreciate 
de cumpărătorii din R.P.R. Deși cele două „ 
țări sînt dapărtate una de alta, distanța 
comercială nu este prea mare, dat fiind 
că drumul pe apă es'te mai ușor decît 
pe calea ferată.

Deputatul japonez și-a încheiat decla
rațiile cu cuvintele: „Pace șț prietenie” 
rostite în limb® romînă.

Deputatul Se: do Onishi, care este pro
fesor, a subliniat grija pe care a con
statat-o în R.P.R. pentru cultura poporu
lui. Am văzut cum învățământul, educa
ția tineretului, se dezvoltă continuu, a 
spus Seido Onishi. Mi-am dat seama că 
în R.P.R., copiii se bucură de o îngrijire 
deosebită și aceasta mi-a produs' o mare 
bucurie. Pentru mine, o țară care știe’ 
să-și crească și să-și educe copiii este 
demnă de respect.

Am văzut aici o cultură înaltă, institute 
de învățămînt superior minunate. Și Ja
ponia are la fel. Cred că se poate orga
niza un schimb prietenesc de profesori, 
studenți, oameni de știință. Cred că ar fi 
posibil ca încă din anul viitor un număr . 
de profesori și alți oameni de cultură să 
poată face vizite reciproce. Aceasta ar fi 
o latură importantă a promovării priete
niei între cele dcuă țări.

Seido Onishi și-a exprimat apoi admi
rația pentru frumusețile naturii țării 
noastre. Poate mai mult decît frumuse
țea țăriț — a adăugat el — m-a impre
sionat și am simțit bunătatea poporului 
român, un popor cinstit, deschis la suflet, 
harnic. Acest popor are și conducători 
buni.

Am vorbit cu primul secretar al Parti
dului, Gh. Gheorghiu-Dej, cu președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, dr. 
Petru Groza și alți conducători și am 
văzut că e; depun toate eforturile pentru - 
fericirea și bunăstarea poporului romîn. 
Sînt convins că viitorul acestei țări va fi 
înfloritor. Voj fi și eu între aceia care z 
vor activa pentru înființarea asociației de 
prietenie japono-romîne, în scopul promo
vării legăturilor nrietenești între cele 
două popoare, In interesul apărării pă
cii în lume.

(Agerpres).

Din ultima gardă au făcut parte tova
rășii : Stelian Moraru, Luigi Grassi, se
cretau- al F.S.M., Liuba Chișinevschi, Stela 
Enescu și dr. I. Grozdea,

La mitingul de doliu au luat cuvîntul 
tov. Stelian Moraru vicepreședinte al Con. 
s’iliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R., A. S. Kudriayțev, locțiitor al se
cretarului general al Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor muncitorilor din in
dustria textilă și îmbrăcăminte, tov. Ste
la Enescu, președinta Comitetului Feme
ilor Democrate din R.P.R. și dr. Florica 
Vasilescu, locțiitor al ministrului Sănătă
ții.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al Măriei 
Vasilievna Ilina a fost apoi dus la aero
portul Băneasa de unde cu avionul a fost 
transportat în U.R.S.S.

(Foto : Agerpres)



TELEGRAMĂ
Tovarășului OTTO GROTEWOHL

Prim ministru al Republicii Democrate Germane
Berlin

Scumpe tovarășe prim ministru,
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., le propunerea guvernului sovietic, a 

ratificat Tratatul cu privire la relațiile dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste și Republica Democrată Germană, semnat la 20 septembrie 1955, la Moscova.

Salutăm cu căldură faptul că Camera Populară a Republicii Democrate Ger
mane ,a aprobat de asemenea în unanimitate acest tratat.

Prin aceasta, tratatul Intră în vigoare cu putere de lege și relațiile dintre statele 
noastre capătă de acum înainte o bază nouă, trainică, corespunzătoare intereselor 
fundamentale ale .popoarelor german și sovietic.

Nu încape îndoială că acest act va contribui în chip hotărâtor la dezvoltarea 
continuă a strânsei colaborări și a relațiilor prietenești între statele noastre pe baza 
egalității în drepturi, respectării reciproce a suveranității și neamestecului în trebu
rile ântenne.

Sîntem de asemenea încredințați că unirea eforturilor ambelor noastre țări în 
scopul de a contribui la întărirea păcii și securității in Europa va constitui o contri
buție importantă la cauza istorică a restabilirii unității Germaniei ca stet iubitor de 
pace și democrat.

Primiți tovarășe prim ministru, felicitările cordiale .ale guvernului sovietic și cele 
mat bune urări de noi succese și de înflorire a Republicii Democrate Germane și a 
întregului pcpor german.

N. BULGANIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

4 odtombr.'e 1955

Sosirea la Berlin a delegației guvernamentale 
a U. R. S. S.

BERLIN 5 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 5 octombrie a sosit la Berlin pentru 
a participa la sărbătorirea celei de a 6-a 
aniversări a constituirii Republicii De
mocrate Germane o delegație guverna
mentală a Uniunii Sovietice alcătuită din 
M. A. Suslov (conducătorul delegației), 
membru al Prezidiului Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și S. M. Tihomirov, mi
nistrul Industriei Chimice al U.R.S.S.

Din delegație face parte de asemenea 
G. M. Pușkin, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în R. D. Ger
mană.

Pe aeroportul Schonefeld din Berlin, 
care era pavoazat cu drapelele Republicii 
Democrate Germane, Uniunii Sovietice și 
țărilor de democrație populară, delegația 
guvernamentală a Uniunii Sovietice a fost 
întâmpinată de O. Grotewohl, primul mi
nistru al R. D. Germane, W. Ulbricht, 
prim secretar al C C. al P.S.U.G. și loc
țiitor al primului ministru al R. D. Ger
mane, L. Bolz, locțiitor al primului mi
nistru și ministrul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, W. Stoph, O. Nuschke, P. 
Sc-holz, H. Loch, locțiitori ai primului mi
nistru al R. D. Germane și alții.

In întâmpinarea delegației guvernamen
tale sovietice au venit pe aeroport mem
brii delegației guvernamentale a Repu
blicii Populare Romîne în frunte cu Pe
tre Borilă, prim Vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii. Populare 
Române și membru în Biroul Politic .al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Român, 
precum și șefii ambasadelor și misiunilor

acreditați în Republica Democrată Ger
mană.

Pe aeroport a fost aliniată o gardă de 
onoare și au fost executate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și R.D. Germane.

M. A. Suslov, conducătorul delegației 
guvernamentale sovietice, a făcut pe ae
roport următoarea declarație :

Tovarășe prim ministru, tovarăși și 
prieteni !

îngăduiți-mi să vă exprim recunoștință 
pentru primirea caldă, prietenească, fă
cură delegației guvernamentale sovietice 
și să transmit un fierbinte salut prie
tenesc în numele poporului sovietic locui
torilor capitalei voastre — Berlin și în
tregii populații a Republicii Democrate 
Germane.

Delegația noastră a sosit la Berlin pen
tru a sărbători împreună cu voi memora
bila dată â celei de a 6-a aniversări a 
constituirii Republicii Democrate Ger
mane și succesele poporului vostru în 
construirea unei Germanii noi, libere, iu
bitoare de pace, democrate.

Constatăm cu satisfacție că între Uniu
nea Sovietică și Republica Democrată 
Germană s-au statornicit și se întăresc ăn 
de .an bune relații de prietenie. Acest fapt 
are o uriașă însemnătate pentru dezvol
tarea economică și culturală continuă a 
țărilor noastre, precum și pentru întări
rea păcii în lumea întreagă.

Vom întări și pe viitor prietenia din
tre țările noastre așa cum o cer interesele 
vitale ale popoarelor noastre.

Mulțumesc încă odată din inimă pen
tru primirea caldă.

Scrisoare din Berlin

DESPRE VIAȚA MEA ASTĂZI««•
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tnqe Kornetzke 
deputată în Camera Populară 
din partea „Tineretului Liber 

German''

Cu 6 ani în urmă, 
tineri din toate col
țurile Republicii noa
stre, s-au îndreptat 
spre Capitala țn rii 
ca să ia parte la ma
rea sărbătoare a oamenilor muncii — 
formarea guvernului și constituirea 
Republicii Democrate Germane.

In calitate de membră a organiza
ției „Tineretul Liber German” am 
p ecat și eu la Berlin. Această zi, atît 
de importantă pentru poporul german, 
a fost marcată printr-o puternică de
monstrație la care au participat mii de 
bărbați și femei de toate vîrstele. De
monstrația a constituit expresia voin
ței oamenilor muncii și a tineretului 
de a constitui o Germanie nouă, iu
bitoare de pace și democratică, expre
sia încrederii lor în guvernul munci
torilor și al țăranilor.

Am jurat în acea zi să pornim ală
turi de guvernul nostru la construcția 
Republicii, să luptăm pentru unitatea 
patriei noastre. Una dintre primele 
legi care au fost adoptate de Camera 
Populară a Republicii Democrate Ger
mane a fost legea privitoare la spri
jinirea tineretului. Această lege stabi
lește, de pildă, că ori ce tînăr și tâ
nără are dreptul să frecventeze șco
lile _ superioare și profesionale. Orice 
tînăr și tînără are dreptul să parti
cipe la construcția democratică a Re
publicii Democrate Germane. Astăzi 
pot fi întâlniți la noi tineri care de
țin funcții importante în aparatul de 
stat și economic. Există tineri „Eroi 
ai Muncii”, tineri activiști și funcțio
nari de stat în toate domeniile acti
vității de stat și economice.

Știm că drumul care duce 
cialism cere eforturi mari, 
același timp însă că avînd 
partidului clasei muncitoare 
dul Socialist Unit din Germania — și 
al guvernului nostru, vom atinge sco
pul propus. Marile întreprinderi in
dustriale, noile case de locuit care au 
fost construite la orașe, instituțiile so
ciale și culturale pe care le-am creat 
în cei 6 ani constituie de pe acum cea 
mai strălucită dovadă a acestui fapt.

Oamenii muncii, printre care și ne- 
numărați tineri, se străduiesc neîncetat 
să-și însușească cele mai noi realizări 
ale tehnicii. Cunoștințele necesare pen
tru aceasta le capătă în școlile supe
rioare și în școlile speciale, fie frec
ventând universitățile populare sau 
școlile serale.

Guvernul Republicii noastre a în
credințat tineretului construcția unei 
termocentrale la Trattendorf. Tinerii 
și tinerele lucrează cu entuziasm la 
îndeplinirea acestei sarcini de onoare.

Luind drept exemplu viața mea aș 
vrea să arăt ce posibilități au tinerii 
și tinerele în Republica noastră.

După prăbușirea Germaniei hitleriste 
a început în viața mea o nouă etapă. 
Ca refugiată am găsit în Turingia o 
a doua patrie. începutul a fost greu. 
Nu aveam nici o profesie, căci in 1945

spre so- 
Știm în 
ajutorul 

— Parti-
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Am început să mun- | 
cesc ca lucrătoare la | 
transporturi. Am ac- 8 
tivat in organizații | 
democratice și pe | 

m-am apropiat de ,.Ti- g 
German”. Deseori am 8

cale
Liber
vorbă cu tovarăși membri ai

această 
neretul 
stat de 
partidului clasei muncitoare. Ei rni-au 
vorbit despre marea Uniune Sovietică 
Și despre celelalte popoare care au pă
șit înaintea noastră pe calea spre so
cialism. Am citit cu nesaț cărțile care 
vorbesc despre viața și munca aces
tor popoare.

Cea mai frumoasă zi din viața mea 
a fost aceea în care am fost primită în 
rîndurile partidului clasei muncitoare 
— Part'dul Socialist Unit din Germa
nia., Mai târziu, mulțumită legilor țării 
noastre, am avut posibilitatea să capăt 
o profesie. In școala serală de pe lingă 
Uzina de stat de aparataj electrotehnic 
,.I. V. Stalin“ din Berlin, mi-am însu
șit cunoștințele teoretice necesare și 
după un an și jumătate am trecut cu 
succes examenul la specialitatea me
canic.

Prin întreaga mea muncă urmăresc 
un singur scop : să contribui cu toată 
puterea la consolidarea și întărirea tâ
nărului nostru stat. In mod deosebit 
mă ocup de munca în rîndurile tinere
tului. In urma propunerii tinerilor din 
întreprinderea noastră am fost aleasă 
în 1954 deputată în cea mai înaltă adu
nare reprezentativă a poporului, Ca
mera Populară a Republicii Democrate 
Germane. Guvernul nostru oferă tine
rilor posibilitatea să participe la con
ducerea statului. In acest fel ne-am 

mare, frumoasă și
ducerea statului, 
asumat o sarcină 
de onoare.

Pentru succesele 
desfășurată în rîndurile 
Liber German mi s-a oferit posibilita
tea să particip la cel de-al V-lea Festi
val Mondial al Tineretului de la Var
șovia. Cele trăite și impresiile căpătate 
la Festival sînt pentru mine un imbold 
să muncesc și mai bine. La fel ca și 
mine. învață și muncesc multe mii de 
tineri din Republica Democrată Ger
mană.

La toate acestea mă gîndesc acum, în 
ajunul zilei de 7 octombrie 1955, cea 
de-a 6-a aniversare a constituirii Repu
blicii Democrate Germane. Nici odată 
în istoria Germaniei tineretul n-a avut 
perspective atît de minunate. Mă gîn
desc și la tineretul din Germania occi
dentală. care mai trebuie să trăiască în 
condițiile aspre și grele ale imperia
lismului, Lupta noastră va fi încunu
nată de victorie. Și sîntem siguri că și 
prietenii noștri din Germania occiden
tală vor munci cîndva cu noi împreună 
într-o Germanie unificată, democratică 
și iubitoare de pace.

Sint profund recunoascătoare Uniu
nii Sovietice, care luptă în permanență 
pentru unificarea patriei noastre și care 
dovedește această năzuință prin fapte, 
precum și tuturor oamenilor care luptă 
împreună cu noi pentru traducerea în 
viață a învățăturii lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin.

obținute în munca 
Tineretului

Indonezia sprijină atitudinea Egiptului
DJAKARTA 5 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Indoneziei a calificat hotărîrea 
EglpLUlui de a cumpăra arme din Ceho
slovacia în cadrul unor schimburi comer-

ciale drept „o hotărîre pe deplin justi
ficată”. • Guvernul indonezian, a arătat 
purtătorul de cuvînt, consideră ace. stă 
măsură conformă politicii independente a 
Egiptului și obiectivelor pașnice ale blo
cului africano-asiatic.

Sosirea la Moscova 
a ministrului Afacerilor Externe 

al Canadei, Pearson
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS tran

smite : La invitația guvernului sovietic, 
la 5 octombrie a sosit la Moscova ministrul 
Afacerilor. Externe al Canadei, dl. Lester 
B. Pears.on.

Pe aeroportul Vnukovo, pavoazat cu 
drapelele de st'at ale Canadei șj Uniunii 
Sovietice, dl. Pearson și persoanele care îl 
însoțesc au fost întâmpinați de V. Molotov, 
prim vicepreședinte al Consiliului dș Mi
niștri și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și de alte personalități oficiale.

Dl. Pearson a fost întâmpinat de aseme-. 
nea de J. B. C. Watkins ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Canadei Ți 
U.R.S.S., de șefii mai multor reprezen
tanțe diplomatice, acreditați la Moscova, 
precum și de ziariști sovietici și străini.

Declarația făcută pe aeroport
Dl. L. B. Pearscn a făcut în fața micro

fonului următoarea declarație:
îngăduiți-mi în primul rînd să-mi ex

prim satisfacția în legătură cu sosirea 
aici și sincera mea recunoștință pentru 
primirea deosebit de cordială ce ni s-a fă
cut la sosire.

D-na Pearson și cu rn'ne prețuim în 
mod deosebit posibilitatea de a vizita 
Moscova și alte locuri ale acestei uriașe 
țări. Sperăm de asemenea să cunoaștem 
viața și munca popoarelor Uniunii Sovie
tice care au fost în două rânduri aliații 
noștri glorioși în timpul celor două răz
boaie mondiale și care cunosc mai bine 
decît multe alte popoare cruzimea, ororile 
și tragediile războiului. Sper de aseme
nea să mă pot întîlni cu conducătorii so
vietici și să am un schimb de păreri cu ei 
asupra problemelor internățicnale. Sper 
că aceasta ne va ajuta să ne cunoaștem 
mai bine.

în politica sa internațională, guvernul 
meu, cu sprij'nul activ al poporului cana
dian, tinde cu. perseverență la instaurarea 
în întreaga lume a păcii și justiției, liber
tății și bunăstării pentru toate .popoarele. 
Acesta este țelul nostru unic și profund. 
Dar urmărirea și înfăptuirea acestor țeluri 
cere nu numai o colaborare, eficace a gu
vernelor, ci și o mai bună înțelegere re
ciprocă între popoare. O mai bună cu
noaștere pe calea unor schimburi de idei, 
păreri și vizite reciproce, ar constitui o 
contribuție considerabilă în această di
recție.

Există cauze deosebite în virtutea că
rora o asemenea colaborare și înțelegere 
reciprocă între popoarele Uniunii Sovie
tice și Canadei sînt deosebit de dorite- 
Sîntem vecini peste Polul Nord. Deși dn 
punct de vedere numeric ne depășiți cu 
mult, avem probleme comune, legate <Te 
întinderi vaste, climă a.spră, variată, vo
lumul și caracterul bogățiilor noastre na
turale și de necesitatea acută a dezvoltă
rii lor pașnice în interesele poporului. 
Tocmai de aceea mi se pare important să 
ne cunoaștem mai bine și să aprofundăm 
problemele și părerile fiecăruia dintre noi. 
Aceasta ne va ajuta să lucrăm în comun 
pentru preîntîmpinarea războiului care 
ne-ar distruge pe toți.

Sper în mod sincer, a declarat dl. L. B. 
Pearson, că vizita mea va constitui o oa
recare contribuție la at'ngerea acestui 
măreț țel ®1 păcii și echității internațio
nale.

Lucrările Adunării Generale a 0. N. U
NEW YORK 5 (Agerpres). — TASS
In ședința plenară din dimineața zilei de 

4 octombrie a Adunării Generale a O.N.U., 
în cadrul discuției politice gennrale a luat 
cuvîntul șeful delegației indiene, Krishna 
Menon.

Referindu-se la părerea exprimată de 
unele delegații că ar fi necesară revizuirea 
Cartei O.N.U., reprezentantul Indiei a de
clarat că după părerea guvernului său, 
Carta poate fi .revizuită cu condiția ca toți, 
și în primul rând statele membre perma
nente în Consiliul de Securitate să fie de 
acord cu revizuirea. I.n prezent insă, mo
mentul este încă nepotrivit pentru revizui
rea Cartei. Delegația indiană, a adăugat 
Menon, va sprijini orice .hotărâre adop
te® ih această problemă cu consimță
mântul tuturor.

T.reCînd la problema adlmiteriî de noi 
membri în O.N.U., delegatul Indiei a atras 
atenția adunării asupra faptului că pînă 
în prezent o treime din omenire nu este 
reprezentată în Organizația Națiunilor 
Unite. El a subliniat că O.N.U. nu trebuie 
să fie „un club închis“ și nici „o sfîntă 
alianță’’ a unui grup d3 țări și că, de aceea, 
examinînd problema admiterii în O.N.U. a 
unei țări sau a alteia nu ne putem călăuzi 
după simpatia sau antipatia față de țara 
respectivă.

Delegatul Indiei a sprijinit ideea creării 
unei agenții internaționale pentru folosirea 
pașnică a energiei atomice, subliniind că 
o asemenea agenție nu trebuie să fie „o 
fiică vitregă a O.N.U.“ ci trebuie „să fie 
legată în modul cel mai strîns de Organi
zația Națiunilor Unite’’.

Trecând lai problema dezarmării, Menon 
a fost d!e acord cu acei delegați care au 
declarat că stadiul actual al acestei pro
bleme este mai încurajator.

India, a spus el, va continua să Insiste 
pentru interzicerea totală a armei atomice. 
Argumentul după care această armă ar 
putea fi folosită chipurile „în scopul apă
rării împotriva agresorului“ nu poate con
tribui la pacea generală.

Delegatul Indiei și-a exprimat regretul 
că, drept răspuns la hotărîrea Adunării 
Generalg de a discuta problema algeriană, 
delegația Franței a părăsit Adunarea Ge
nerală. El și-a exprimat speranța că Fran
ța își va revizui poziția.

Șeful delegației indiene a declarat că 
unitatea Germaniei nu poate fi realizată

prin recunoașterea puterii existente doar 
înțr-o parte sau alta a Germaniei și că 
trebuie să se țină seama: că există două 
părți ale Germaniei. Poate că ar fi mai 
bine, a slpus el, ca ele să găsească un lim
baj comun.

Trecând la problemele Extremului Ori
ent. Menon a declarat că guvernul său ,,nu 
consideră S.E.A.T.Ö. ca un aport la secu
ritatea păcii în această zonă'*.

Menon a chemat toate țările să facă tot 
pasibilul .pentru a înlesni o apropiere între 
Republica Populară Chineză și S.U.A. El 
a spus că a și fost obținut iun oarecare pro
gres în relațiile dintre acesta mari puteri. 
India) ieste convinsă că guvernul Republicii 
Populare Chineze dorește rezolvarea! .paș
nică a tuturor problemelor litigioase cu 
S.U.A., inclusiv a problemei Taivanului.

Cu cuvântarea șefului delegației indiene 
a luat sfârșit discuția generală în cadrul 
căreia reprezentanții a 45 de țări și-au 
expus poziția în problemele internaționale 
generale și regionale.

Toți vorbitorii au subliniat că cea de a 
zecea sesiune a Adunării Generale a în
ceput într-o atmosferă internațională 
nouă, mai favorabilă. Numeroși reprezen
tanți ai „țărilor mici“, expriimindu-și re
cunoștința față de marile puteri pentru 
inițiativa manifestată în domeniul slăbirii 
încordării internaționale, au subliniat în 
același timp că este necesar ca întreaga 
organizație a Națiunilor Unite și toți mem
brii săi să .acționeze în spiritul colaborării, 
al reglementării patsn’ce a problemelor li
tigioase, în „spiritul Genevei“.

Deși >în multe probleme concrete punc
tele de vedere ale delegațiilor care au luat 
cuvântul se deosebeau considerabil, totuși 
chiar și în problemele litigioase pozițiile 
delegațiilor au fost expuse la 'această se
siune pa iun ton mai calm și intr-un mod 
concret. Numai încercarea unui grup de 
țări de a nu admite discutarea probleme
lor coloniale a provocat în cadrul Adună
rii Generale dezbateri vehemente atît în 
Comitetul general Cît și în ședințele ple
nare.

După terminarea discuției politice își vor 
începe activitatea comitetele Adunării Ge
nerale. Unele dintre ele, printre care Co
mitetul de tutelă și Comitetul politic spe- 
cial au și început lucrările. Comitetul po
litic își va relua de asemenea activitatea.

I
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în Franța, în ulti
ma vreme, se desfă
șoară o largă miș
care grevistă. Neți- 
nînd seama de cele 
mal elementare prin
cipii democratice, în 
nenumărate locuri, a 
intervenit cu bru
talitate poliția îneer- 
cînd să reprime miș
carea grevistă. Iată 
în fotografie o vic
timă a brutalității 
poliției, un munci
tor grevist din Saint- 
Nazaire care șl-a 
pierdut o mînă șl a 
fost grav . rănit la 
picior.

Vizitele delegației Sovietului Suprem
al în s via

TASSBELGRAD 5 (Agerpres). 
transmite :

în d m neața zilei de 4 octombrie dele
gația Sovietului Suprem al U.R.S.S. a fă
cut o vizită președintelui Scupșcinei Popu
lare Federative 
Moșhe Pjade.

în aceeași zi, 
prem a depus o 
mîntul Eroului 
Pe panglica coroanei erau scrise următoa
rele cuvinte : ,,Din partea delegației So-

a R. P. F. Iugoslavia,

delegația Sovietului Su- 
coroană de flori la mor- 
Necuncșcut de pe Aval.

U.R.S.S., ostașilor iu-vie tului Suprem al
goslavi căzuți în luptele pentru indepen
dența patriei lor“.

în cursul după amiezii, delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a luat parte la 
un prînz oferit în cinstea sa la sediul 
Scupșcinei de președintele Scupșc'nei 
Populare Federative a Iugoslaviei, Moșhe 
Pjade.

în cadrul unei discuții- prietenești și 
animate care a avut loc înainte de prînz.

M. Pjade, V. Zece-vici, președintele Vecei 
Federative, I. Bojicevici, președintele Ve- 
cei producătorilor și deputați ai Scupșci
nei au relatat deputaților Sovietului Su
prem al U.R.S.S. despre activitatea orga
nelor parlamentare din R. P- F. Iugosla
via și au răspuns la o serie de întrebări.

în. cadrul prânzului, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă excepțional de 
Pjade și A. P. Volkov au rostit

Cuvîntarea lui M. Pjade
Dragi prieteni reprezentanți ai Sovietu

lui Suprem al Uniunii Sovietice, tovarăși !
Sint fericit că mi s-a oferit posibilita

tea să vă salut din toată inima pe dvs., 
reprezentanți ai Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și să vă urez toate cele 
bune în cursul șederii dvs. în Republica 
Populară Federativă Iugoslavia. Recent, 
delegația noastră parlamentară s-a întors 
din marea și minunata dvs. țară, unde a 
fost primită atît de cordial de dvs.. de- 
putați ai poporului și de popoarele Uni
unii Sovietice.

Ea s-a întors convinsă nu numai de 
marile realizări și uriașele eforturi con
structive ale oamenilor sovietici, ci și de 
năzu'nta lor sinceră spre o pace trainică 
și colaborare pașnică între popoare și 
state. Vreau să subliniez de asemenea că 
delegația noastră parlamentară s-a reîn
tors din Uniunea Sovietică convinsă de 
simpatia sinceră a poporului sovietic pen
tru popoarele Iugoslaviei și de faptul că 
el sprijină în mod sincer politica de co
laborare și de prietenie între Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Federa
tivă Iugoslavie

Deputății populari și popoarele țării 
noastre văd în vizita dvs. în Iugoslav’a nu 
numai o expresie a rezultatelor obținute 
pe calea normalizării relațiilor dintre ță
rile noastre, ci și- dorința celor două gu
verne ca prin cunoașterea reciprocă si 
prin înțelegerea reciprocă să 
să traducă în viață în mod 
declarația de la Belgrad.

as'gure și 
consecvent

Acordăm o mare însemnătate vizitei 
dvs. în țara noastră, cu atît mai mult 
cu cît sîntem ferm convinși că contac
tele personale dintre oamenii de stat și 
deputății populari, ca și înțelegerea ade
văratelor năzuințe și a stării de spirit ale 
popoarelor și statelor, este calea cea mai 
sigură pentru întărirea reciprocă a în
crederii atît de necesară lumii de astăzi.

Consider că wi fi în asentimentul dvs. 
dacă voi spune, că avînd in vedere tre
cutul trist, această dezvoltare cu succes 
și relativ rapidă a relațiilor noastre, a 
fost posibilă datorită principiilor cu ade
vărat democratice pe care se bazează în 
prezent relațiile dintre țările noastre în 
spiritul declarației de la Belgrad. Acest 
document istoric pe care se află semnă
turile președintelui R. P. F. I., tovarășul Tito ‘ - - - .............
ștri 
pus 
nice 
în măsură considerabilă la întărirea pă
cii, securității și colaborării internațio
nale.

Scumpi prieteni, mă bucură faptul că 
Scupșcină noastră a avut prilejul să vă 
arate dvs., reprezentanții Sovietului Su
prem al U.R.S.S. sosiți în țara noastră, 
tot ceea ce doriți să vedeți aici, — mo
numentele istorice și culturale ale țării, 
bogățiile ei naturale, dezvoltarea ei eco
nomică și politică, orânduirea ei socială

și președ’ntele Consiliului de Mini- 
al U.R.S.S., tovarășul Bulganin, a 
baza colaborării prietenești și trai- 
dintre cele două state și a contribuit

Ulfimele știri

Conferința de presă 
ținută de Dulies

WASHINGTON 5 (Agenpres). — TASS 
transmite : Luind cuvîntul la o confe
rință de presa la 4 oc-tombrie, secretarul 
de stat al S.U.A. Dulies, a declarat că 
boala președintelui Eisenhower nu dă mo
tive de îngrijorare. Dulies a declarat că 
numeroase hotărâri privind principialele 
probleme politice fuseseră deja adoptate 
in momen.ul Îmbolnăvirii președintelui. 
Se presupun® că, într-un viitor nu prea 
îndepărtat, președintele Eisenhower va 
putea să examinez® din nou problemele 
de politică externă. Dulies .a adăugat că 
deocamdată, în domeniul afacerilor ex
terne, nu s-a ivit nici o situațirf excepțio
nală și in prezent nu există nicio pro
blemă urgentă care ar reclama să fia 
discutată de el împreună cu președintele. 
După cum a declarat Dulies, el crede că 
răspunsul american la scrisoarea lui N. A. 
Bulganin îln problema dezarmării va 
aștepta probabil să fie rezolvat personal 
de către Eisenhower.

Kășpurjzind la întrebarea dacă se 
așteaptă ca apropiata conferință de la 
Geneva a miniștrilor afacerilor externe să 
fie încununată de succes, Dulies a spus : 
„Cred că vom realiza un anumit succes îa 
ceea ce privește unificarea Germaniei". 
El a adăugat că ar fi extrem de decepțio
nat dacă acest succes nu ar fi Obținut.

El a declarat in continuare că în cursul 
.tratativelor care au avut loc la New York 
între miniș'.irii afacerilor externe ai pu
terilor occidentale au fost discutate în 
mod amănunțit probleme legate de apro
piata conferință de la Geneva.

Baspuinzmd la întrebările cu privire la 
livrarea de armament cehoslovac Egiptu
lui, Dulies s-a referit la conferința de 
presă pe care a ținut-o la 30 august, când 
declarase că guvernele țărilor arabe pot 
acționa „după cum găsesc de cuviință“. 
El a adăugat alunei că „din punctul de 
vedere al relațiilor dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică, asemenea livrări de 
armament nu ar contribui la slăbirea în
cordării". Aceste două considerente, a 
declarat Dulies, rămîn în vigoare și astăzi.

Cînd a fost întrebat dacă tranzacția 
privind livrarea, de armament a fost în-< 
cheiată' între Egipt și Cehoslovacia seu 
între Egipt și Uniunea Sovietică, Dulies 
a confirmat că această tranzacție a fost 
încheiată intre Cehoslovacia și Egipt.

In legătură cu vizita lui Allen in Egipt, 
Dulies a fost întrebat dacă crede că m- 
tr-un viitor 'aprepiat Egiptul ar putea să 
nu îndeplinească acordul cu privire la 
achiziționarea de 
slovacia. Dulies
Unite nu au motive să se aștepte ca 
Egiptul să nu respecte acest acord.

armament din Ceho- 
a declarat câ Statela

caldă, M. 
cuvîntări.

că vețiși politică. Sîntem încredințați 
avea deplina posibilitate ca prin contact 
direct cu cetățenii Iugoslaviei să puteți 
cunoaște îndeaproape viața și eforturile 
oamenilor noștri, vederile, sentimentele și 
năzumtele lor. Sper că vă veți convinge 
de sprijinul deplin pe care îl acordă po
poarele noastre politicii de colaborare și 
da prietenie cu țara voastră, precum și de 
faptul că ele nutresc sentimente de prie
tenie față de popoarele sovietice. Cred că 
veți avea posibilitatea să vă convingeți 
că eforturile conducerii sovietice în ve
derea dezvoltării relațiilor pașnice și prie
tenești cu țara noastră, precum și pașii 
întreprinși de_ ea, îndreptați spre ate
nuarea încordării internaționale, nu nu
mai că sînt binecunoscute oamenilor noș
tri, dar găsesc și toată aprecierea lor, 
întocmai după cum le sînt binecunoscute 
și se bucură de o înaltă prețuire orice 
acțiuni întreprinse de alte țări în această 
d'recție.. Sper că veți avea posibilitatea 
să vedeți că politica externă consecventă, 
principială, democrată și pașnică a gu
vernului nostru, politica de coexistență 
activă, de colaborare activă și prietenie 
cu toate țările care doresc o asemenea 
colaborare ă prins rădăcini adinei în gân
durile și inimile oamenilor noștri.

încheiat cu cuv'nte de sa- 
colaborării trainice și 
Uniunea Sovietică și

SCURT
• La 4 octombrie Emil Ghilels, artist al 

poporului al U.R.S.S., a debutat cu succes 
la New York la deschiderea stagiunii de 
toamnă, fiind acompaniat de Orchestra 
simfonică din Philadelphia, dirijată de E, 
Ormandi-

• La 4 octombrie delegația sovietică a 
lucrătorilor din construcț a de locuințe in 
frunte cu I. K. Koziiulia, ministrul Con
strucției Urbane și Rurale al U.R.S.S., a 
vizitat așezarea Springfield (statul Virgi
ni,a — S.U.A) unde s-a interesat de con.-, 
strucția de locuințe cu etaje puține.

• Ziarul „L’Humanite“ anunță că în-
cepînd de la 5 octombrie, la „Theatre de 
Poche" din Paris se va reprezenta comedia 
„O scrisoare pierdută“ de I. L. Caragiale, 
în traducerea ............................. ... ’

9 în seara 
Ciu En-lai a 
de ansamblul 
suri, ,,Kolo“.

9 Pină acum au fost numărat» numai 
4 la sută din voturile acordate in alege
rile prezidențiale din Brazilia. Rezultatele 
definitive vor fi cunoscute abia după 15 
zile. '

9 In ședința din 4 octombrie a Congre
sului primarilor capitalelor lumii, care se 
ține la Florența, a luat cuvîntul M. A. 
Iasnov, președintele Comitetului executiv 
al Sovietului din Moscova.

9 Ocupîndu-se de situația din regiunea 
de la frontiera cu Marocul spaniol, unde 
peste 2.000 de marocani au atacat câteva 
.posturi franceze, agenția France Presse 
relatează că „operațiile de degajare“ care 
simt in curs nu au dus încă la despresu
rarea garnizoanelor încercuite în ciuda 
marii concentrări de .trupe.

9 După cum relatează agenția France 
Presse, președintele Consiliului de Mi
niștri aii Franței, Edgar Faure și ministrul 
Afacerilor Externe Antoine Pinay, s-au 
întîlniț la 5 octombrie la Luxemburg cu 
cancelarul Republicii Federale Germane, 
Konrad Adenauer și secretarul de stat 
al Ministerului Afacerilor Externe, Wal- 
ter H'allstein. La sfîrșitul convorbirilor 
franco-germane, a fost dat publicității un 
comunicat comun care arată că reprezen
tanții celor două părți au trecut în re
vistă evenimentele „în lumina faptelor 
recente și prevăzînd întâlnirile interna-’ 
ționale viitoare”. Litigiul saarez nu a 
fost rezolvat.

9 Intr-un comunicat publicat în seara 
zilei de 5 octombrie de Curtea regală din 
Atena, se anunță. că în urma decesului 
mareșalului Papagos, guvernul a demisio
nat. Regele Paul al Greciei a însărcinat 
ou formarea noului guvern pe Constan
tin Caramanlis, ministru ai Lucrărilor 
Publice în fostul cabinet al mareșalului 
Papagos.

scriitorului André Kédros. 
de 4 octombrie, premierul 
asistat la un spectacol dat 
iugoslav de cîntece și dan-.

M. Pjade a 
lut în cinstea 
tenești dintre 
slavia.

prie- 
Iugo-

Tovarășe președinte ! Dragi
Delegația Sovietului Suprem 

ar dori îna’nte de toate să exprime cor
diale mulțumiri Scupșc’nei Populare Fe
derative a Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, pentru invitația adresată So
vietului Suprem al U.R.S.S. de a vizita 
minunata voastră țară și de a cunoaște 
îndeaproape viața poporului vostru. Ac
ceptând această invitație, noi. reprezen
tanți ai parlamentului sovietic, am pășit 
cu mare. satisfacție și bucurie pe pămân
tul Iugoslaviei, care ne este prietenă, iar 
astăzi ținem să adresăm popoarelor Iu
goslaviei cuvinte calde de salut în nu
mele tuturor popoarelor Uniunii Sovietice 
multinaționale.

Fiind do deplin și întru totul de acord 
cu cuvintele . președintelui Scupșc'nei 
Popul'cre Federative, tovarășul Pjade, 
despre însemnătatea contactului personal

tovarăși ! 
al U.R.S.S.

între parlamentele noastre pentru întări
rea prieteniei și înțelegerii reciproce, am 
dori să ne exprimăm de asemenea ferma 
convingere că schimbul de delegații par
lamentare poate constitui o bază minu
nată pentru colaborarea strînsă în toate 
domeniile vieții economice, politice și cul
turale.

Normalizarea relațiilor dintre țările 
noastre a constituit în mod incontestabil 
unul din cei mai importanți factori în 
acțiunea de micșorare a încordării inter
naționale, a întăririi păcii și securității în 
întreaga lume.

Poporul sovietic a primit cu mare sa
tisfacție declarația de la Belgrad și mă
surile Ulterioare întreprinse de guvernele 
noastre pentru dezvoltarea acestei decla
rații și năzuiește în mod sincer ca prie
tenia noastră să se dezvolte și mai mult,

să fie mai puternică și mai trainică 
a fost înainte de perioada de care 
ca și vouă, ne este acum foarte greu să 
ne eminlllm. '

Delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
ar dori s’ncer ca în urma vizitei făcute 
In țara voastră ca și în urma vizitei dele
gației Scupșcinei Populare Federative a 
Iugoslaviei în Uniunea Sovietică să se 
lege relații trainice bazate pe încredere 
și stimă reciprocă și corespunzînd în în
tregime năzuințelor pașnice ale popoare
lor noastre.

A. P. Volkov, a încheiat cu cuvinte de 
salut în cinstea prieteniei popoarelor iu
goslav și sovietic, în cinstea eroicului po
por iugoslav, a slăvi tului Partid Comu
nist Iugoslav, a Comitatului său Central 
și a conducătorului poporului iugoslav, 
mareșalul Tito.

decît 
nouă

Spectacolele de azi
TEATRE; BĂRBIERUL DIN SEVILLA - Teatlul 

de Operă și Balet al R.P.R. ; MIELUL TURBAT — 
Teatrul Național „1. L. Caragiale“ .(sala C.C.S.); 
CITADELA SFARIMATA — Teatrul Național „I L 
Caragiale" (sala studio); IMPARATIȚA LUI MA- 
CHIDON — Teatru' Armatei (sala Magherui; AFA
CERIȘTII — Teatrul Municipal ; ANI DE PRIBE
GIE — Teatrul Tineretului ; SLUGA LA DOI STA- 
PÎNI — Teatrul Muncitoresc C.F.R*. Giulești ; CER 
CUVÎNTUL — Ansamblul de Estradă al R.P.R. 
(sala din Calea Victoriei nr. 174); ARENA CURA
JULUI — Circul de stat (orele 17 și 20,30).

CINEMATOGRAFE : MELODIA PIERDUTA — 
Patria, Fllinron Sirbu, București, Libertății ; BAN
CNOTA DE 1.000.000 LIRE STERLINE — Repu
blica, 1. C. Frlmu ; ÎNVINGĂTORII — Maglreru; 
O NOAPTE DE AMINTIRI — Înfrățirea Intre po
poare, Lumina ; Un ciclu de filme In cinstea celei 
de-a 10-a aniversări 
SARE SOARELE - 
NA — Elena Pavel, 
Al.ITATEA ÎN IMAGINI 
ROPENE DF BASCHET
DE LA SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST 
.1955. CINTECUL PREERIEI - Timpuri Noi; ERNST 
THALMANN - Victoria; JUCĂTORUL DE REZERVA 
— Tineretului; TĂUNUL — Central, Arta ; NU DE
PARTE DE VARȘOVIA — Gh. Doja; O AVENTURA 
PE COASTA ATLANTICULUI — Cultural; ORI
ZONTURI FARA SFIRȘIT — Unirea, Oiga Banele; 
NECUNOSCUTA DIN TAXI -- Vasile Roaită, Mo
șilor ; NICHOLAS NICKLEBY - 8 Martie ; LIBE
LULA — C. David ; TINEREȚE ZBUCIUMATA — 
Al. Sahla ; LUMINA FARULUI — Flacăra ; DU
BLA LOTTE — Carpați, M. Eminescu ; BOUL DIN 
KULM — Munca ; ROMA, ORELE II - T. Vladi- 
mirescu ; BUN VENIT D-LF. MARSHALL - Mio
rița ; N-A DANSAT DECÎT O VARA - 23 August, 
1 Mai; -SUFLETE ÎMPIETRITE — Donca Sinro : 
FIUL PĂDURARULUI — Iile Pintllie: DRAGOSTEA 
UNEI FEMEI — Popular, Aurel Vlaicu ; PUTEREA 
DRAGOSTEI - Volga .

a F. S. M. - RASA. 
Maxim Gorki ; FRO.

Al. Popov ; ACTU- 
CAMPIONATELE EU- 

MASCULIN. ASPECTE 
DE 23 AUGUST
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