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Știința și tehnica sovietică 
in slujba Yieții și fericirii oamenilor
O SALA încăpătoare, cu panouri 

metalice luminate de becuri de 
diferite culori. Dispecerul de 

serviciu apăsă pe un buton. Semnalul 
electric a pornit către una din hidro
centralele electrice situate la o depăr
tare de zeci de kilometri. Aci, semna
lul electric a fost recepționat de auto
mate. Acestea au pus în funcțiune 
turbinele și au reglat debitul de apă 
ce mișcă turbinele.

Apăsînd pe un alt buton, automatele 
centralei electrice voir raporta cum 
funcționează agregatele. Pentru a- 
ceasta, omul care stă la pupitru nu 
are decît să ridice receptorul telefo
nului și să formeze numărul hidro
centralei căci aparatul special denu
mit „autoaparat“, care acționează 
după principiul orologiului vorbitor, 
va comunica neîntîrziat informațiile 
necesare.

O asemenea uzină, cu asemenea a- 
gregate, în care în locul oamenilor se 
folosesc mașini automate supuse omu
lui, a devenit de acum un fapt obiș
nuit în Țara Sovietelor.

„înainte — scria Lenin — întreaga 
gîndire omenească, întregul său geniu 
creau numai pentru a oferi unora toate 
binefacerile tehnicii și culturii și a 
lipsi pe alții de strictul necesar — de 
instrucțiune și dezvoltare. Acum însă, 
toate minunile tehnicii, toate cuceri
rile culturii vor deveni bun al între
gului popor, și de aci înainte mintea 
și geniul omenesc nu vor mai fi 
transformate în mijloace de silnicie, 
în mijloace de exploatare".

Azi, pentru noi, cuvintele lui Vladi
mir Ilici sînt mai actuale ca oricînd.

In întreaga istorie a omenirii, știin
ța nu a avut un rol atît de covîrșitor 
în viața societății, ca acela pe care-I 
are în statul socialist.

Știința sovietică este o știință pusă 
în întregime în slujba omului, a îm
bunătățirii necontenite a condițiilor de 
existență a omenirii, în slujba păcii.

Superioritatea științei soviet1 ce, 
constă în înarmarea ei cu materialis
mul dialectic — singura concepție 
științifică despre lume și societate, 
constă în permanenta ei orientare 
ideologică de către Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Legătura cu practica, permite știin
ței sovietice să-și concentreze forțele 
asupra rezolvării unor probleme fun
damentale ale economiei naționale si 
ale societății. Legătura cu practica 
asigură dezvoltarea științei sovietice, 
o face puternică, capabilă să zdro
bească concepțiile și ideile învechite, 
să deschidă drum concepțiilor și idei
lor noi, progresiste, să meargă cu 
curaj pe calea inovațiilor, a creației.

Avînd.în permanență sprijinul ne
precupețit al statului sovietic, care a 
créât condiții optime de muncă oame
nilor, de știință, savanții sovietici, 
luptînd împotriva oricăror influențe 
ale ideologiei burgheze, pășesc cu ho- 
tărîre pe drumul cuceririi „tainelor“ 
naturii, slujind cu credință poporul în 
lupta pentru crearea unei vieți me
reu mai îmbelșugate și fericite.

împreună cu întregul popor, savan- 
ții sovietici își consacră munca con
strucției pașnice. Ei stăpînesc natura: 
descoperă noi izvoare de energie, de 
materii prime, schimbă clima, trans
formă pustiurile în păduri înfloritoare. 
Ei luptă pentru sănătatea și prelungi
rea vieții omului.

In uzine și fabrici, pe șantiere, și 
în laboratoare oameni de știintă și in
gineri, inovatori și raționalizatori pă
trunși de un puternic spirit creator, 
năzuind în permanentă de a făuri ceva 
nou, își dăruiesc toate forțele progre
sului necontenit al științei și tehnicii, 
creării unor mașini, mecanistne, apa
rate și materiale noi, îmbunătățirii 
permanente a proceselor tehnologice.

Toate marile construcții ale socialis
mului ridicate pe meleagurile Uniunii 
Sovietice de la țărmurile Pacificului 
pînă la cele ale Balticei, din Arct’ca 
pînă în Crimeea sînt o dovadă a uria
șului avînt pe care l-a luat în anii 
puterii sovietice știința și tehnica.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice a atribuit întotdeauna o im
portantă de prim ordin orob'emelcr 
introducerii tehnicii înaintate în eco
nomia națională. Lucrînd pe baza 
celei mai înaintate tehnici, industria 
sovietică a crescut în 1955 de neste 
3 ori în comparație cu anul 1940.

Urmînd cu consecventă linia leni
nistă. P C.U.S. a acordat și acordă o 
deosebită atenție «dezvoltării cu pre-

Speciacol de gală dat de Ansamblul artistic 
al Filarmonicii din R. P. Albania

Sîmbătă seara -a avut loc in sala Tea
trului C.C.S. spectacolul de gală dat de 
Ansamblul Artistic al Filarmonicii alba
neze.

La spectacol au asistat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, I. Chiși- 
nevschi, Al. JMoghiorcș, general de ar
mată Emil Bodnăraș, C. Pîrvulescu, Con
stanța Crăciun, M. Roșianu, Liuba Chiși- 
nevschi, Gh. Vasilichi, Gh. Gaston Marin, 
A, Vlădoiu, D. Simulescu, Th. Rudenco, 

cădere a industriei grele pe baza fo
losirii ample a tuturor cuceririlor con
temporane ale științei și tehnicii. Cît 
de semnificative sînt din acest punct 
de vedere cifrele I In 1955, așa cum 
a arătat tov. N, A. Bulganin în ra
portul său „Despre sarcinile privind 
dezvoltarea continuă a industriei, pro
gresul tehnic și îmbunătățirea orga
nizării producției“ în Uniunea Sovie
tică se vor produce peste 33.000.000 
tone de fontă, circa 45.000.000 tone 
de otel și se vor extrage 390.000.000 
tone de cărbune.

Mari biruințe au obținut popoarele 
sovietice, pe drumul electrificăriiȚării. 
O realizare considerabilă în perioada 
de după război este construirea gran
dioaselor hidrocentrale de pe Volga și 
de pe fluviile Siberiei. Astfel, puterea 
instalată a hidrocentralelor care se 
construiesc în prezent în U.R.S.S. va 
depăși de aproape 3 ori puterea tutu
ror hidrocentralelor sovietice în func
țiune la începutul anului 1954.

In epoca noastră, știința și tehnica 
fac mari pași înainte pe calea stăpî- 
nirii într-o măsură tot mai mare a vi
tezelor, presiunilor și temperaturilor 
înalte și supraînalte. în prezent în 
Uniunea Sovietică are loc o perfecțio
nare tehnică neîntreruptă a industriei, 
a transporturilor construcțiilor, se in
troduc în producție automatizarea, te- 
lemecanica. radiotehnica și alte reali
zări tehnice din cele mai moderne. In 
domeniul agriculturii, tehnica sovie
tică servește din plin sarcinilor valori
ficării pămînturilor virgine și înțele- 
nite, sarcinilor sporirii producției de 
cereale, de culturi tehnice și de pro
duse animale.

Descoperirea metodelor de obținere 
și folosire a energiei nucleare, una din 
cele mai mari creații ale geniului 
uman, ne arată că ne aflăm în pragul 
unei noi revoluții tehnice și industriale 
care, prin importanta ei, depășește cu 
mult revoluțiile industriale legate de 
utilizarea aburului și a electricității.

In această luptă pentru folosirea 
pașnică a energiei atomice, statul so
vietic se găsește în frunte. Comunică
rile făcute de savahtii sovietici la Con
ferința de la Geneva pentru folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice 
au arătat victoriile de uriașă impor
tantă pentru omenire, obținute prin 
munca neprecupețită, prin talentul 
remarcabil al celor mai de seamă fi
zicieni, chimiști, biologi, medici din 
marea Țară a Socialismului victorios. 
In 1954 a fost pusă în funcțiune în 
Uniunea Sovietică, prima centrală 
electrică industrială din lume care 
funcționează pe bază de energie ato
mică avînd o putere utilă de 5.000 
kw, iar în prezent sînt în curs lucră
rile pentru construirea de centrale 
electrice atomice cu o putere de 50.000 
și 100.000 kw.

Mărețele izbînzi ale popoarelor so; 
vietice pe frontul continuei dezvoltări 
a științei și tehnicii sînt exemple de 
neprețuit pentru poporul nostru, pen
tru viata științifică din tara^noastră.

Știința sovietică îndrumă oame
nii de știintă din tara noastră, pe calea 
însușirii creatoare a concepției mate- 
rialist-dialectice. pe calea legării știin
ței de practica construirii socialismu
lui, pe calea formării în diverse ra
muri ale activității științifice de spe
cialiști de un tip nou, legați de popor, 
de munca, de lupta, de năzuințele lui.

De neprețuit este pentru noi ajuto
rul pe caire l-am primit și-l primim din 
partea popoarelor sovietice. Aparatura 
și. utilajul cu care sînt înzestrate uzi
nele și fabricile noastre, folosirea în 
masă de către muncitorii noștri a îna
intatelor metode de muncă sovietice, 
documentația ști ințif ico-tehnică pe 
care specialiștii sovietici ne-o pun la 
dispoziție, organizarea muncii noastre 
științifice în lumina experienței sovie
tice, numărul mare de specialiști care 
se formează în institutele de învătă- 
mînt superior sovietice, toate aceste 
forme ale ajutorului sovietic reprezin
tă unul din factorii care au condiționat 
biruințele noastre pe frontul construc
ției unei vieți noi.

Pentru tineretul din tara noastră 
care-și dăruiește toate forțele luptei 
pentru cucerirea cetății științei, zilele 
săptămînii științei și tehnicii sovietice 
care încep astăzi în cadrul „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice“ repre
zintă un minunat prilej de a sărbă
tori și de a învăța tot mai mult din 
succesele științei marelui popor prie
ten, constructor al comunismului.

M. Macavei, N. Cioroiu, oameni ai artei și 
culturii, un numeros public.

Au asistat Miha Lak>o, ambasadorul R.P. 
Albania la București și alți membri ai 
corpului diplomate.

Spectacolul artiștilor albanezi, o îmbi
nare armon’oasă de interpretări vocale și 
instrumentale cu suite de dansuri popu
lare din diferite regiuni ale Albaniei, s-a 
bucurat de un deosebit succes.

(Agerpres)

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI
Succese pe frontul însămînțărilor 

în regiunea Constanța
CONSTANȚA (de la cores

pondentul nostru).
O telegramă trimisă Sfatu

lui Popular al raionului Fe
tești anunță că în comuna 
Țăndărei au fost terminate, 
insămînțările de toamnă pe 
suprafața de 1300 de hectare.

★
Membrii gospodăriei agri

cole colective „Chirov” din co
muna Țăndărei au însămîn- 
țat 500 de hectare cu grîu, 
dintre care 250 în rînduri in
erție șa te, 41 hectare cu orz și 
10 cu secară. în fiecare zi 
bună de lucru* ei au folosit din 
plin atelajele gospodăriei și 
traotoare de la S.MT., termi- 
nînd în întregime însămînță- 
rile. în frunte au fost ute- 
miștii Mișu Hageanu, Victor 
Oprea, Ion V. David și Rică 
Șerban.

Colectiviștii continuă strîn- 
sul orezului de pe cele 120 de 
hectare și al porumbului.

Mari viteze de foraj
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). — Aplicind pe 

scară largă metodele sovietice de foraj, cum sînt : forajul rapid, 
forajul cu apă și altele, petroliștii de la Oficiul de foraj Bol
dești, au realizat zilele acestea planul de foraj pe 1955.

La 75 la sută din sondele forate s-a întrebuințat cărbunele 
de Șărmășag, ceea' ce a permis petroliștilor obținerea unor 
mari viteze de foraj. La această realizare, alături de munci
torii virstnici. tinerii au adus și ei un aport însemnat. Astfel 
echipele de tineret ccndu.se de tinerii maiștri sondori Constan
tin Stoica, Gheorghe Covrig, Dumitru Anghel, au terminat de 
forat un număr însemnat de sonde cu 20—48 zile înainte de 
termen, realizîind totodată și economii în valoare de 1.300.000 
lei.

Datorită utilajului modem s-a putut realiza, pe oficiu, o 
viteză comercială ou 49,3 la sută mai mare decît cea planifi
cată. Productivitatea muncii a crescut în acest timp» cu 31,7 la 
sută, iar prețul de cost pe metru forat a scăzut cu 16 la sută, 
față de cel prevăzut.

Folosindu-se cu succes metodele înaintate și aplicîndu-se o 
serie de măsuri . tehnico-organizatorice, s-au realizat in numai 
8 luni acumulăfi socialiste peste plan în valoare de 7.988.000. 
lei.

Pentru succesele acestea colectivul acestei întreprinderi a 
obținut Steagul roșu de colectiv fruntaș pe țară in ramura fo
rajului petrolifer. A-
cum, pînă la deschide
rea celui de al II-lea 
Congres al partidului, 
petroliștii din Bol
dești s-au angajat, să 
dea cu 15% mai multi 
metri forați decît pre
văd sarcinile lor din 
planul anual și să rea
lizeze acumulări su
plimentare de încă 
1.512.000 lei față de 
angajament.

I Produse romînești
i Mașini noi, expre-
ț sie a tehnicii înalte,
• se construiesc astăzi
• din ce . în ce mai
; multe în țara noastră. 
; Iată în fotografia
; noastră unul dintre 
; ultimele tipuri de 
; motoare electrice fa- 
; bricate în țară. A- 
i cest compensator sln- 
; cron de 5.000 KVAR 
; la care tînărul ingi- 
; ner Costln Rădulescu 
; verifică ultimele amă- 
; nunte, este rodul 
; muncii colectivului 
î fabricii „Electropu- 
; tere“ din Craiova.
• Foto: AGERPRES

Clujul este unul 
dintre cele mai ve
chi și mai frumoase 
orașe ale țării noa
stre. începuturile lui datează cu multe 
sute de ani î.n urmă de pe vremea daci
lor. Pe atunci se numea Napoca.

S-au stabilit aici și și-au construit case 
și palate luxoase mai marii Ardealului, 
proprietarii minelor aurifere și ai pădu
rilor, negustori de tot felul.

Clujul a fost deseori supus focurilor 
răsculaților, ale iobagilor și meșteșugari
lor transilvăneni ridicați împotriva „dom
nilor“ împilatori. Numeroase documente 
și inscripții amintesc despre răsculații de 
la Bobîlna, despre răsculații care s-au 
alăturat lui Gheorghe Doja sau lui Budai 
Nagy Antal.

Sînt în Cluj multe documente și in
scripții ale secolului nostru. Multe dintre 
șle vorbesc despre comuniștii Jozsa Bela, 
Ianoș Heribak, Haia Lifșiț, care în anii de 
cruntă teroare au luptat pentru libertatea 
de care se bucură astăzi poporul nostru.

în anii de după eliberarea țării noastre 
de către Armata Sovietică și instaurarea 
puterii populare, Clujul a luat o dezvol
tare fără precedent. în istoria sa. Știința, 
arta și cultura, industria Clujului au cres
cut an de an- Lucrează azi în Cluj nume
roși laureati ai Premiului de Stat al 
R.P.R., oameni de știință și cultură, aca
demicieni, scriitori, pictori, muzicieni etc. 
Dacă am umbla într-o zi prin oraș și am 
vizita institutele științifice ale Filialei 
Academiei R.P.R. — sau alte institute de 
cultură i-am găsi pe acești oameni lu
crînd cu sîrguință. La Institutul de 
Chimie, muncește prima femeie acade
miciană din tara noastră și rector al 
Universității „V. Babeș“, Raluca Ri- 
pan, laureată a Premiului de Stat, 

. oare prin cercetările sale a adus un

în toate gospodăriile și uni
tățile agricole continuă lupta 
pentru realizarea sarcinilor 
din campania de toamnă.

Șase comune din raionul 
Fetești au terminat însămîn- 
țăr.le pînă la data de 15 oc
tombrie 1955.

Cm cincmalul iragleplinit
Pînă acum, 16 întreprinderi industriale din regiunea Hune

doara și-au îndeplinit sarcinile cincinalului.
Colectivul oțelăriei speciale a combinatului siderurgic „Gh. 

Gheorghiu-Dej“-Hunedoara dă acum oțel în contul celei de a 
3-a luni a anului viitor. Zilele trecute și-au îndeplinit sarcinile 
cincinalului: colectivul fabricii de hîrtie „1 Mai“ Petrești, 
întreprinderea de panificație Hunedoara și l.F.E.T. Simeria.

(Agerpres)
în frunte se află comunele 

Cocargeaua, Mihail Kogălni- 
ceanu, Țăndărei și altele care 
au însămințaț suprafețe între 
1.000-2.000 hectare.

Pînă la aceeași dată au mai 
termina) insămînțările 7 gos
podară colective șj întovără
șiri, printre care G.A C. din 
comuna Cocargeaua și înto
vărășirea agricolă d'n Ștefan 
cel Mare.

Ritmul însămînțărilor a 
crescut Iși în G.A.S. Muncile 
sînt avansate în G.A S. din 
comuna Bordușeni și Fetești 
care au! însămințaț * peste o 
jumătate din suprafața plani- 
f.cată. !

Vești bune de la șantierul 
marei hidrocentrale

Străbătind în aceste zile marele șantier al hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz, privirea îți este atrasă de uriașa 
schelă metalică ridicată pe malul drept al barajului. Echipele 
de mecanici mentori din brigada maistrului Constantin Popescu 
au terminat de montat cu zece zile înainte de termen primele 
2 tumori metalica ale macaralelor funicular, cu întreg apara- 
tajul meoanic. în prezent, harnicii constructori lucrează de 
zor la montare^ stupilor pentru rețeaua electrică de înaltă 
frecvență, iar peste cîteva zile vor începe ridicarea celui de 
al treilea turn metalic pentru care o mare parte din piesele 
constitutive au și sosit pe șantier.

Pe malul sting al barajului, brigada de mecanici montări 
condusă de maistrul Hanalamibie Pirjolea face ultimele pregă
tiri pentru montarea celor două contra turnuri metalice.

în curînd, pe șantierul hidrocentralei „V. I. Lenin" va începe 
turnarea marelui baraj.

Tractoriștii și-au cumpărat motociclete
ARAD (de la corespondentul 

nostru). — Cind vorbești de 
tractoriștii de la S.M.T.-Gott- 
lob raionul Sînnicolau Mare, 
regiunea Arad, care și-au în
deplinit planul cincinal încă 
din luna aprilie, nu poți să 
nu amintești și de creșterea 
nivelului lor de trai.

Aceasta se poate vedea și 
din faptul că peste 10 tracto
riști, șefi de brigadă și agro
nomi de sector și-au cumpă
rat din salariul lor motoci
clete, iar alții și-au așezat cu 
gust în casele lor mobilă nouă.

Nu de mult Pantea Gheor
ghe, agronom de sector, ute- 
mistul Bărăzan Mircea, agro
nom de sector, tînărul Gavrilă

Cluj — un puternic centru industrial și cultural
aport însemnat științei puse în slujba 
prosperității țării noastre. Pe strada Repu
blicii, în renumita grădină Botanică își 
are sediul colectivul de cercetători care, 
sub conducerea academicianului E. I. Nya- 
rady, laureat al Premiului de Stat, lu
crează la alcătuirea monumentalei opere 
„Flora R.PlR.“. După cum se știe, două 
din aceste volume au și fost publicate, al 
treilea se află sub tipar, iar în prezent se 
lucrează la cel de al patrulea volum.

Alături de acești oameni de știință 
se numără și biologul miciurinist Rudolf 
Pelocsay laureat al Premiului de Stat. In 
cartierul Beoaș, în apropiere de dealul 
Feleacului, Rudolf Palocsay a primit pen
tru experimentări o mare suprafață de 
pămînt. Experimentările au drept scop 
crearea de noi soiuri de pomi, vită de vie 
și legume care să reziste climatului și să 
poată fi extinse în unități agricole și chiar 
pe înălțimile munților.

Clujul are un mare număr de sciriitori, 
pictor', compozitori, artiști, unii rid'cați 
în anii regimului democrat-popular ale că
ror nume sînt cunoscute nu numai în țară 
ci și peste hotare. Cărțile lui Nagylstvan, 
Asztalos Istvan, Horvath Is'tvan, poeziile 
lui A. Baconschi, Icn Brad, Aurel Rău, 
Letay Lajos, publicate în revista „Steaua“ 
a Filialei Uniunii Scriitorilor din Cluj, în 
revista ce apare în 
„Utunk“ și alte publicații 
renume binemeritat.

De o mare popularitate 
Cluj Biblioteca Universală, 
această bibliotecă este 
peste 1260 cititori romîni și maghiari, 
de diferite profesii, muncitori, ing'neri, 
studenți, militari, profesori, academicieni. 
Această bibliotecă care datează de peste 

l’mba maghiară 
clujene au un

se bucură în
Aproape zilnic 

frecventată de

Ioan. șef de brigadă și Hilger 
Nicolae, șef de brigadă și-au 
cumpărat motociclete, iar Ma- 
reș Iosif pontator alimentator, 
Miclea Ana și Rauch Francisc 
tractoriști, și-au cumpărat 
mobilă de toată frumusețea.

în afară de ei majoritatea 
tractoriștilor și-au cumpărat 
biciclete și multe altele.

Bineînțeles că acest lucru a 
fost posibil datorită salariilor 
pe care ei le-au primit în 
urma executării la vreme a 
muncilor agricole. în l.una au
gust, de pi’Jdă, Hilger Nicolae 
a primit salariu 2.374 lei, Ma- 
reș Iosif 2.969 lei etc. Sala
riul mediu al muncitorilor 
stațiunii a fost în lunile iulie 
și august de peste 1.700 Iei.

50 ani n-a cunoscut niciodată înainte de 
23 August 1944 mai mult de cîteva zeci, 
cel* mult o sută cititori zilnic.

Numărul cărților pe care le posedă bi
blioteca a crescut în ultimii ani, ajungînd 
ca pînă în prezent să numere peste 
1.600.000 volume literare, științifice, poli
tice, în diferite limbi *ale lumii, unele 
vechi de sute de ani, altele ieșite de sub 
tipar de curînd.

în fiecare an instituțiile științifice, eco
nomice, culturale primesc cadre t'nere 
care absolvă cursurile institutelor de în- 
vățămînt din Cluj. Funcționează aici două 
universități: „Victor Babeș”, cu limbă de 
predare romînă și ,,I. Bolyai“ cu limbă de 
predare maghiară care de curînd a împli
nit 10 ani de existență. Pe lingă aceste 
două universități, în Cluj mai sînt și alte 
institute de învătămînt superior: agrono
mic, politehnic, medico-farmaceutic, arte 
plastice, conservator de muzică, în care 
învață fii ai oamenilor muncii, romîni și 
maghiari.

Clujul nu este numai un centru cultural 
și științific al țării noastre, ci și un impor
tant centru industrial. In anii regimului 
democrat au fost construite numeroase 
fabrici ca fabrica de mobile „Libertatea“, 
„Carbochim“, „Tehnofrig“ și o întreprin
dere de produse farmaceutice. întreprin
derea „Tehnofr'g“ a fost construită în 
anul 1949 pe ruinefe unei fabrici de chi
brituri. Ea produce în prezent peste 50 
sortimente de mașini și instalații pentru in
dustria alimentară ca : tancuri izoterme, 
separatoare de lapte, frigorifere, mașini 
de tocat cairne, de mare capacitate, cup
toare de copt pline, acționate cu aburi 
etc. In anii cincinalului au luat un avînt 
și mal mar® fabricile „Ianoș Herbac”,

Deschiderea Expoziției 
agricole a R. D. Germane

Sîmbătă la amiază a avut loc la Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu“ din Capi
tală deschiderea Expoziției agricole a R. D. 
Germane organizată de Camera de Co
merț Exterior ,a R-D. Germane.

La deschiderea expoziției au luat parte 
tovarășii : Chivu Stoica, Al. Mcghiorcș, 
general de armată E. Bcdnăraș, C. Pir- 
vulesou, P. Borilă, acad. C. I. Parhcn, 
acad. Traian Săvulescu, Șt. Voitec, minis
trul Comerțului Interior, C. Popescu, mi
nistrul Agriculturii și Silviculturii, ing. 
Popa Gherasim, ministrul Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de Mașini, I. 
Mineu ministrul Industriei Cărbunelui, A. 
Vlădoiu, ministrul Gospodăriei Comunale 
și Industriei locale, M. Macavei, președinte 
de onoare ai Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea,. N. 
Cioroiu locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, I. Vidrașcu locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior, Gh. Savin, președin
tele Camerei de Comerț a R.P.R, C. Don- 
c&a, vicepreședinte al Sfatului Popular al 
Capitalei, M hai Levente, rectorul Institu
tului agronomic „N. Bălcescu".

Au participat W. Eggerath, ambasadorul 
R.D. Germane la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic, precum și D. 
Schuster, reprezentant al Camerei de Co
merț Exterior a R.D. Germane.

La deschiderea expoziției au rostit cu- 
vîntări ambasadorul R. D. Germane la 
București W. Eggerath și președintele Ca
merei de Comerț a R.P.R., Gh. Savin.

Asistența a vizitat apoi expoziția.
Expoziția agricolă a R.D. Germane în

fățișează înaltul nivel tehnic atins ce in
dustria constructoare de mașini din această 
țară. Sînt prezentate diferite tipuri de 
tractoare, mașini pentru recoltatul cerea
lelor, pentru prelucrarea solului, pentru 
lucrări de însămînțare, de întreținere a 
culturilor, de îngrăișare a solului, pentru 
prepararea semințelor, mașini pentru pre
gătirea hr.anei animalelor etc.

Plecarea unei delegații
A. R. L. U. S. ia Moscova

Sîmbătă dimineața *a plecat spre Mos
cova delegația A.R.L.U.S. care, la invita
ția Asociației unionale, pentru legăturile 
culturale cu străinătatea — V O.K.S, va 
vizita Uniunea Sovietică, cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Delegația este compusă din tovarășii : 
acad. I. Gh. Maurer, membru în Prezidiul 
Academiei R.P.R., director al Institutului 
de Cercetări Juridice al Academiei R.P.R. 
conducătorul, delegației; Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Consiliului General 
ARLUS ; scriitorul Cicerone Theodorescu, 
laureat al Premiului de Stat, membru în 
Biroul Consiliului General ARLUS, com
pozitorul Achlm Stoia, laureat al Pre
miului de Stat, președinte onorific 
al Filialei Iași a Uniunii Compozitori
lor d'n R.P.R. ; Ștefan Lungu, Erou al 
Muncii Socialiste ; ing. VI. Moșneagă, șef 
de secție la I.C.A.R. ; Aurel Pop, directo
rul Direcției Științe Sociale din Ministerul 
Invățămintului și Margareta Sailay, so
listă a Operei Maghiare de Stat din Cluj, 
artistă emerită a R.P.R.

Pe aeroportul Băneasa, delegația a fost 
însoțită la plecare de tovarășii: Ofelia 
Manole, vicepreședinte al Consiliului Ge
neral ARLUS. acad. St. Milcu, secretar 
prim al Academiei R.P.R., acad. Eugen 
Macovschi, Ilca Melinescu, membru în Bi
roul Consiliului General ARLUS, Paul 
Cornea, director general adjunct în Mi
nisterul Culturii, Aurel Mălnășan, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe, re
prezentanți .ai Consiliului General ARLUS, 
ai Academiei R.P.R., Ministerului învă- 
țămîntului, scriitori, oameni ai artei etc.

Au fost de fată P. S Dedușkin, consi
lier >al Ambasadei Uniunii Sovietice și alți 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice, precum și N. A. Rovnaia, referent 
principal al VOKS-ului, secretara dele
gației sovietice de oameni de știință și de 
litere, fruntași în producție și activiști pe 
tărîm obștesc oare participă la sărbători
rea Lunii prieteniei romîno-sovietice în 
tara noastră.

„Unirea", „Mena
jul", „Varga Keta- 
lin", „Triumf".

Datorită avintulul 
și străduinței oamenilor muncii romini și 
maghiari un număr de 24 întreprinderi 
d’n Cluj și-au îndeplinit cu mult înainte 
de termen sarcinile ce le reveneau în ca
drul planului cincinal.

Clujul se mîndrește cu oameni ca Ludo
vic Eremia, sudor, Erno Dezideriu, in
giner, Orosz Ad.albert director, laureați ai 
Prem'ului de Stat de la „Tehnofrig“, crea
tori ai unui nou tip de compresor de 
mare capacitate, cu mecanicul de lo
comotivă Ion Gabor, fruntaș al mișcării 
cincisutiste din țara noastră, Ion Năsău- 
deanu, conductor auto, inițiatorul mișcă
rii sutamiiste.

In Clujul de astăzi, schimbată este nu 
numai înfățișarea orașului ci și conștiința 
oamenilor. în anii burgheziei, șovinismul 
și naționalismul erau în floare. Exploata
torii transformaseră Clujul intr-un cen
tru al reacțiunil, al națicnalismului.

Astăzi, datorită aplicării polit'cii marxist- 
lenin'ste în problema națională de către 
partidul nostru, oamenii munc i romîni 
și maghiari din Cluj trăiesc și muncesc în 
bună înțelegere. Și unii și alții îu aceleași 
drepturi și se bucură d'n pita de ele. Clu
jul are școli cu l’mba de predare maghiară 
de diferite grade, bibliotecle sînt pline 
de cărți de tot felul și în limba maghiară, 
apare un ziar local în limba maghiară etc.

Prietenia, înfrățirea dintre romînii și 
maghiarii clujeni se manifestă din plin 
în toate sectoarele, de activ tate. Ei se 
ajută unii pe alții, punîndu-și întreaga 
capacitate în slujba dezvoltării neîncetate 
a orașului lor drag, în slujba înfloririi și 
întăririi patriei.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Cluj

ccndu.se
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Sosirea violonistului 
Igor Oistrah în Capitală

Sîmbătă dimineața a sosit în Capitală 
venind din Bulgaria, , violonistul sovietic 
Igor Oistrah, laureat al concursurilor in
ternaționale ale violoniștilor de la Buda
pesta din anul 1949 și de la Poznan din 
anul 1952. Solul artei sovietice, care este 
însoțit de pianista Inna Kolikovskaia, a- 
companiatoare, va da o serie de concerte 
în țara noastră în cadrul Lunii prieteniei 
româno-sovietice.

La sosirea pe aeroportul Bănoasa, oas
petele a fost salutat de reprezentanți ai 
Ministerului Culturii, ai Consiliului Gene
ral A. R. L. U. S., ai Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“, de fruntași ai vieții 
muzicale din Capitală.

,A fost de față V. I. Barahnin, prim se
cretar al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București. ,

Manifestări în Capitală
în Capitală au avut loc în cursul zilei 

de sîmbătă numeroase manifestări prile
juite de sărbătorirea Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

La spitalul Bucur din Capitală, dr. Gr. 
Alexandrescu și dr. M. Stine® au confe
rențiat în fața a numeroși oameni de spe
cialitate despre cele mai noi realizări ale 
medicinei sovietice în oncologie.

După amiază, în sala de spectacole a 
căminului cultural ,Baruh Berea“ tov. V. 
Bîrlădeanu, ziarist, a împărtășit ascultăto
rilor impresiile dintr-o călătorie la Mos
cova. A urmat un program artistic.

Tot în cursul după amiezii a avut loc 
în aula Bibliotecii Centrale Universitare o 
conferință organizată de Comitetul 
A.R.L.U.S. al raionului 1 Mai. Cu acest
prilej. M. Rosenzweig, ziarist, a conferen
țiat despre „Rolul istoric al U.R.S.S. în 
destinderea încordării internaționale și re
glementarea pașnică a problemelor liti
gioase“, In, încheiere a fost prezentat un 
program artistic. «

Seara, activiști ai cercurilor A.R.L.U.S. 
din Capitală și numeroși fruntași în mun
că, au luat parte la un concert al Ansam
blului de Estradă care a avut loc la Casa 
Prieteniei Romîino-Sovietice A.R.L.U.S.

A urmat o reuniune tovărășească.
(Agerpres)

Turiștii sovietici care au sosit vineri în Capitala patriei noastre au vizitat 
Muzeul Minovicl (Foto: Agerpres)

Pasiune pentru studiul Istoriei U.R.S.S.
„Invidiem pe nepoții și strănepoții noș

tri, cărora le este dat să vadă Rusia în 
1940, care se va afla în fruntea lumii 
civilizate, dînd legi în știință și artă și 
primind tributul de venerație și respect 
al întregii omeniri luminate”.

Studenții grupei 321 — anul III — de 
la Facultatea de istorie a Universității 
„C. I. Parhon” cunosc acest citat din Be- 
linski, întrucât lă Istoria U.R.S.S. ei au 
studiat îndeaproape viața și opera sa. în 
aceste zile ale Lunii prieteniei , romîno- 
sovietice, ca o manifestare de simpatie, 
prietenie și dragoste puternică față de 
Uniunea Sovietică, studenții grupei 321, 
mai toți utemiști, studiază cu pasiune Is
toria U.R.S.S. Acum în cadrul cursului 
din Istoria U.R.S.S. se predă despre pe
rioada în care Rusia devenise farul 
călăuzitor al, mișcării revoluționare eu
ropene.

La aceste cursuri ținute la un înalt ni
vel științific de către profesoara Florența 
Rusu, decana facultății, prezența studen
ților grupei 321 este întotdeauna sută 
la sută.

Seminariile se bucură și ele de parti
ciparea activă și însuflețită a grupei în
tregi. Studenții Viorica Rădulescu, Mihai 
Tănăsescu, Aura Anghelescu, Gheorghe 
Marin, Maria Itul și alții participă activ la 
dezbaterea problemelor de seminar.

Seminarul este condus de asistenta 
Maia Tudora, absolventă a Universității 
„Lomonosov’’ din Moscova. Pentru o 
bună orientate științifică a studenților, 
asistenta Tudora folosește în munca sa 
forme mereii noi și variate, menite să în
vioreze desfășurarea orelor de seminar.

Una dtațre aceste fonme, care șe bucură 
de o mșre popularitate în rîndurile stu
denților^ este organizarea seminarului pe 
bază de referat și coreferate. Un aseme
nea referat a fost ținut de către Florica 
Varodi cu tema „Rolul clasei muncitoare

Delegația sovietică la Tg. Mureș
TG. MUREȘ 15 (Agerpres). — P. I. Ku- 

dreavțev, conducătorul delegației sovietice, 
care participă la manifestările organizate 
cu prilejul „Lunii prieteniei romîno-sovie- 
■tice’’, prof. dr. I. V. Davîdovski și L. A. 
Kassil, membri ai delegației și-au conti
nuat sîmbătă vizitele în orașul Tg. Mureș.

Prof, dr. I, V- Davîdovski, a ținut în sala 
mare a Institutului medico-farmaceutic o 
conferință despre „Teoria infecției”. La 
conferință au luat parte : dr. Tiberiu An- 

în timpul revoluției din 1905”. Pentru a 
asigura aprofundarea referatului, tratarea 
aceleiași teme a fost repartizată și core- 
ferentului Alioșa Rotaru. Dintre ceilalți 
coreferenți, Ovidiu Trestian a dezvoltat 
„Problema .agrară și mișcarea țărănească’’, 
Viorica Rădulescu „Participarea burghe
ziei și a micii burghezii la revoluție”, iar 
Melanla Luchiavețchi „Guvernul țarist și 
dumele de stat în timpul revoluției”.

Pentru pregătirea referatelor și a core
feratelor, cît și pentru participarea la dis
cuții, membrii grupei 321 studiază un bo
gat material bibliografic, cuprinzând ope
rele clasicilor marxism-leninismului, lu
crările lui Leașenko, Pankratova, rezolu
țiile și hotărîrile congreselor și conferin
țelor P.C.U.Ș. etc., ceea ce contribuie 
fără îndoială la aprofundarea cunoașterii 
istoriei U.R.S.S. și la ridicarea nivelului 
științific al studenților.

Un ajutor deosebit în studiul istoriei 
U.R.S.S. îl constituie cunoașterea limbii 
ruse. De aceea, asistenta utemistă 
Apolina Stocheciu, absolventa Institutului 
„Maxim Gorki”, predă studenților — în 
limba rusă — lecții de specialitate, ca: 
„Răscoalele țărănești’’, „Comuna din Pa
ris” „Creația populară” etc. De asemenea, 
pentr-u analize gramaticale — de sintaxă 
și morfologie — asistenta Stocheciu alege 
întotdeauna citate din cele mai bune cărți 
cu conținut istoric din tezaurul literatu
rii ruse. în felul acesta, orele de gra
matică rusă constituie o adevărată desfă
tare pentru studenții oare își însușesc 
temeinic și cu plăcere pînă și cele mai 
complicate legi sintactice. și morfologice.

Studenții grupei 321 au început de pe 
acum traducerea diferitelor lucrări ideo
logice, literare, ori de specialitate, în ve
derea pregătirii examenului de limba 
rusă pentru sfîrșitul semestrului I.

Corespondent 
D. VAS1LE

drasofszki, rectorul I.M.F., dr. Tiberiu 
Maroși-decanul Facultății ide medicină ge
nerală, Andrei Kovacs-decanul Facultății 
de farmacie, profesori și conferențiari uni
versitari, asistenți, membri ai filialei So
cietății științelor medicale, numeroși stu
denti ai Institutului și invitați.

P. I. Kudreavțev și scriitorul L. A. Kas- 
sil au vizitat gospodăria agricolă colectivă 
„Partizanul Roșu” din satul Curteni, ra
ionul Tg. Mureș. Oaspeții au fost însoțiți 
de tovarășii Ludovic Csupor, .prim secre
tar al comitetului de partid al Regiunii Au
tonome Maghiare, Ioan Varga, prim secre
tar al comitetului de partid al raionului 
Tg. Mureș, Gheorghe Lungu, vicepreședin
te al comitetului executiv al sfatului popu
lar regional și alții.

Noutățile „lunii“
In cadrul Lunii prieteniei romîno-so- 

vietice, Uniunea Scriitorilor din R.P.R. 
organizează luni 17 octombrie, ora 16,30, 
la Casa Scriitorilor, o întîlnire cu scrii
torul sovietic L. A. Kassil.

★
Tot în .cadrul Lunii prieteniei romîno- 

sovietice la 6 cinematografe din regiunea 
Galați a fost organizat Festivalul filmu
lui sovietic.

In primele 5 zile ale Festivalului 
aproape 18.000 de spectatori au vizionat 
filmele ,,In zori de zi“. „Nunta“, „Fanto
mele părăsesc piscurile“, „Ordinul Anna“.

Cele 6 caravane cinematografice ea și 
vasele culturale de pe Dunăre prezintă în 
fața a numeroși țărani muncitori și pes
cari filmele sovietice „Nunta cu zestre“, 
„Maximka“, „Povestea unui om adevă
rat“, „Rețeaua mctrții“ și altele.

Am ajuns la Brăila la un timp nepo
trivit. Acest lucru s-a putut vedea deta- 
dată ce am intrat la comitetul orășenesc 
U.T.M.

Vizita aceasta nu a surprins pe nimeni. 
Dimpotrivă, tovarășul Ion Păun, primul 
secretar al comitetului orășenesc m-a pri
mit cu multă bunăvoință și a insistat să-l 
spun cu ce m-ar putea ajuta.

— Doresc să scriu despre activitatea 
comitetului orășenesc în antrenarea tine
retului din întreprinderile metalurgice la 
îndeplinirea planului pe 1955.

— Acum ?... Din ultimul timp ? 1
— Desigur, dar ce vă miră ?
— Păi acum se scrie despre așa ceva ? 

Trebuia să veniți aici înaintea Festivalu
lui, înaintea lui 23 August... Acum ne 
ocupăm de alte probleme.

Așadar, aici era nepotrivirea. Mă in
teresam tocmai de o problemă de care co
mitetul nu se mai ocupă. Și cum se fă
cuse seară și activiștii plecau acasă, m-am 
așezat singur la un birou și am început 
să schițez pe carnetul de notițe cele con
statate : așadar, am venit aici la timp 
nepotrivit, după părerea tovarășului 
Păun, care așteaptă să primească vizite 
numai atunci cînd treburile merg bine. 
Deci, nepotrivit pentru a scrie un material 
ou laude. Cum însă trebuia analizată 
munca și să scriu ceea ce se găsește — po
zitiv sau negativ — consider că din acest 
penet de vedere timpul era foarte potri
vit..

Deci, în cîteva cuvinte situația se pre
zintă astfel : comitetul orășenesc U.T.M.- 
Brăila lucreaiză pe campanii. Acum se 
ocupă de deschiderea anului de învăță
mânt politic și numai de el; mai înainte 
s-a ocupat de preschimba rea documente
lor de organizație și numai de ele; pe 
viitor, pînă via da zăpada, se va ooupa de 
munca voluntară pentru terminarea unor 
lucrări edilitare ale orașului și numai 
de ea...

întregul activ lucrează pe o singură 
problemă. Dar tovarășul Păun nu știe 
oare că acest sistem e greșit ? Că sînt 
scăpate din vedere o serie de problerpe 
vitale, pe care organizația noastră este 
datoare să le rezolve ? Iată, de pildă, 
problema de oare mă ocup acum : înde
plinirea la toți indicii, înainte de termen 
a planului pe 1955 — ultimul an al cinci
nalului. După unii tovarăși de la comite
tul orășenesc U.T.M.-Brăila această pro
blemă a fost valabilă înaintea Festivalu
lui și a zilei de 23 August, cînd toate for
țele au fost îndreptate spre întreprinderi 
și v.a mai fi valabilă în... decembrie, cînd 
comitetul orășenesc U.T.M. va analiza în- 
tr-o plenară activitatea tinerilor în indus
trie, în urma căreia, probabil, se va trece 
ou întreg activul spre problemele de pro
ducție ale tineretului.

Care sînt urmările acestui sistem de 
muncă, se poate vedea în activitatea ti
neretului din cea mai mare întreprindere 
din Brăila, Uzinele Metalurgice „Pro
gresul“.

Cine nu a auzit de această uzină care 
și-a terminat planul cincinal în mai puțin 
de 4 ani ? De aici a pornit în 1953 acțiu
nea tineretului pentru realizarea de eco
nomii echivalente cu prețul de cost al 
unor produse finite, aici s-au obținut 
multe realizări în întâmpinarea zilei de 
23 August. La această uzină, care produce 

Ajutorul Crucii Roșii din R. P. R. 
dat sinistraților din Pakistan

Pentru ajutorarea sinistraților, victime ale inundațiilor din 
Pakistan, Crucea Roșie din R.P.R. a donat Crucii Roșii din 
Pakistan suma de 19.800 rupii.

în legătură cu aceasta. Crucea Roșie din Pakistan a trimis o 
telegramă în care se arată : „Sîntem extrem de recunoscători 
pentru telegrama dvs. de simpatie și valorosul dar pentru aju
torarea victimelor de pe urma inundațiilor din Pakistan. Vă 
rugăm să primiți mulțumirile noastre sincere pentru acest 
ajutor generos pe care îl apreciem mult“.

(Agerpres)

Ajutorul Crucii Roșii din R. P. R. 
dat sinistraților din India

In legătură cu inundațiile grave care au avut loc în India, 
Crucea Roșie din R.P.R. a donat Crucii Roșii Indiene suma de 
38.000 de rupii pentru ajutorarea victimelor de pe urma inun
dațiilor.

Societatea de Cruce Roșie a Indiei a trimis Crucii Roșii din 
R.P.R. o telegramă în care erată :

„Vă sîntem profund recunoscători pentru telegrama, prin 
care ne exprimați simpatia dvs. și ne anunțați generoasa dvs. 
donație; pentru acțiunea de ajutorare a victimelor de pe urma 
inundațiilor“.

(Agerpres)

Comitetul orășenesc U T. M. 
Brăila nu se ocupă de 

îndeplinirea planului pe 1955 
în întreprinderile metalurgice 

ale orașului

sute de sortimente, printre care și o serie 
de valoroase prototipuri de mașini nece
sare economiei noastre naționale, lucrează 
mulți tineri. Ei formează dealtfel majori
tatea celor ce muncesc aici. în multe oca
zii, tinerii au dovedit că se află în pri
mele rînduri 'ale inițiativelor valoroase 
care fac să crească producția și producti
vitatea muncii. Acum cîteva zile, de pildă, 
forjorii din secția turnătorie-forjă, din 
echipele conduse de maistrul Dinu Mihai, 
printre care și utemistul Buzatu Tache, 
au elaborat o nouă tehnologie la forjarea 
osiilor tip C.F.R., bazată pe reducerea 
adausului de .prelucrare. Astăzi osiile au 
o greutate brută de numai 524 kg. fiecare, 
față de 700 kg. cît aveau înainte. Aceasta 
aduce uzinei economii de zeci de mii de 
kilograme de oțel la acest sortiment și 
în același timp, crează condiții ca echi
pele să-și depășească zilnic planul cu 50-60 
la sută.

Aplicarea noilor metode de muncă a 
atras tineretul de la Uzinele Metalurgice 
„Progresul’’. Utemistul Mocanu Apostol 
de la mecanică grea, aplică metoda Ko
lesov, tinerii Mateescu Alecu și Știrbu 
Petre, de la secția sculărie, folosesc dis
pozitivul pentru prinderea din mers a 
pieselor în strung, iar brigada utemistă 
de lăcătuși, condusă de Bratu Ștefan a 
pornit la ridicarea calificării celor mai 
slab pregătiți.

Acestea sînt doar cîteva exemple de 
muncă avântată, tinerii obținând realizări 
de seamă în producție. Din păcate exem
plele bune sînt totuși puține, mult mai 
puține decît ar putea fi dacă, față de ti
neri ar exista mai multă preocupare, dacă 
tinerii .ar fi îndrumați și stimulați.

Puțini sînt însă tinerii care aplică me
tode avansate de muncă. Ei nu sânt în
drumați nici spre folosirea tehnicii înalte. 
Unii, printre care chiar Și tovarășul Spi
ridon Costel, responsabilul cu producția 
și calificarea în comitetul U.T.M., moti
vează acest lucru spunînd că mulți tineri 
nu au o calificare destul de bună pentru 
a aplica tehnica înaltă. Dar ce a făcut 
comitetul U.T.M. pentru ca tinerii să-și 
dea intr-adevăr tot aportul la promova
rea tehnicii noi 7 Dacă înainte existau 
aici două secții de tineret, la sculăria 
centrală și la strunguri mici, peste 20 de 
brigăzi și cîteva posturi utemiste de con
trol. astăzi majoritatea lor, nu mai există 
decît în scriptele comitetului orășe
nesc U.T.M.

Secretarul organizației U.T.M. tov. Ia- 
cob Gheorghe, .arată, pe bună dreptate, 
că el nu cunoaște nimic. Este aici de abia 
de o săptămână și pînă acum n-a reușit 
încă să cunoască problemele tineretului. 
Fostul secretar, tov. Dumitru Ghiță, a 
fost trimis de aproape două luni la o 
școală, lășînd o situație încurcată, și în 
tot acest timp, comitetul orășenesc n-a 
făcut nimic pentru a asigura conducerea 
organizației. La rîndul său, membrii co
mitetului organizației de bază U.T.M., 
printre care și tovarășii Sipiridon Costel, 

Cătănescu Ion și Eftimie Niculae au aș
teptat să vină alt secretar, fără a se mai 
preocupa de problemele încredințate în 
cadrul comitetului. De aceea, o serie de 
brigăzi șî posturi utemiste de control s-au 
dizolvat, ridicarea calificării tinerilor 
lucrători nu se mai face în mod organizat, 
brigăzile artistice de agitație și corul și-au 
încetat și ele activitatea, și chiar eviden
ța membrilor organizației încă nu este 
clară.

în ultimul timp, în uzină a fost văzut 
tovarășul Ghelțu Gheorghe, secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M., care a luat 
unele măsuri pentru deschiderea anului 
de învățământ politic și a rămas surprins 
cînd a văzut că în unele secții, cum e la 
mecanică grea, pînă la .7 octombrie încă 
nu se vorbise' cu tinerii Să se vadă în' ce 
formă de învățământ vor fi încadrați. To
varășul Ion Păun, prim secretar al comi
tetului orășenesc U.T.M., a fost văzut și 
el, prin uzină, o singură dată în ultimile 
trei luni: însoțea o delegație străină, în 
vizită.

La Uzinele Metalurgice „Progresul“ 
există de asemenea și o serie de deficiența 
ale muncii conducerii uzinei (director ge
neral tov. Constantin Dumitrache) care au 
făcut ca întreprinderea să lucreze în ul
timul timp în salturi. Urmarea se vede 
în situația uzinei pe luna septembrie. 
Planul global a fost îndeplinit în propor
ție de 107,8 la sută, planul pe sortimente 
însă n-a fost realizat ; de asemenea pro
ductivitatea muncii nu a atins decât 84,7 la 
sută, față de plan ; sarcina de scădere a 
prețului de cost n-a fost realizată decît 
în proporție de 75 la sută, iar planul la 
producția marfă, care în luna augusst se 
îndeplinise în proporție de 102,3 la sută, 
în septembrie a scăzut la 60,4 ia sută.

Comitetul orășenesc U. T. M. trebuie 
să-și îndrepte atenția și către ti
nerii din întreprinderi, bineînțeles, para
lel cu celelalte sarcini de organizație.

Alături de vîrstnici, tinerii au pornit 
acum să studieze posibilitățile existente 
și să-și fixeze angajamente concrete în 
întâmpinarea Congresului al Il-lea al 
Partidului. Muncitorii, analizîndu-și acti
vitatea de pînă acum, își iau zilele aces
tea angajamente pe care sînt siguri că le 
vor putea îndeplini. Cu atît mai mult, co
mitetul orășenesc U.T.M. trebuie să ajute 
acum comitetul organizației de la U- M. 
„Progresul“ să-și remedieze lipsurile 
existente. în primul rînd, acest comitet 
trebuie ajutat să-și întocmească o situație 
precisă, să știe ce utemiști sînt aici, cîte 
brigăzi mai funcționează, în ce fel orga
nizațiile de bază U.T.M. din secții își duc 
activitatea. Apoi, cu ajutorul tinerilor in
gineri și ingineri stagiari, să fie ajutată 
direcțiunea să treacă la organizarea pe 
baze trainice a cursurilor de minim teh
nic. în felul acesta, calificarea tineretului 
va crește și el își va aduce aportul nemij
locit la realizarea sortimentelor care cer 
o înaltă calificare. Brigăzile de tineret și 
posturile utemiste de control trebuie și 
ele reactivizate.

Sîntem în ultimul an al cincinalului. 
Congresul al doilea al Partidului se apro
pie. Tinerii de la Uzinele Metalurgice 
„Progresul“ doresc și pot să obțină rea
lizări de seamă. Este deci timpul cel mai 
potrivit dș luat măsuri.

GH. ANGELESCU

10 ANI DE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R.
Se împlinesc 10 ani de la Conferința 

Națională a Partidului Comunist Român, 
eveniment de mare însemnătate în viața 
poporului nostru și a partidului clasei 
muncitoare din țara noastră.

Conferința Națională a P.C.R. s-a ținut 
la puțin timp după terminarea victorioasă 
a războiului dus de popoare împotriva 
fascismului, război care a .adus profunde 
schimbări în situația internațională în 
favoarea democrației și socialismului.

Victoria Uniunii Sovietice asupra fascis
mului german a creat condiții deosebit de 
favorabile luptei poporului nostru pentru 
libertate, independență națională și pro
gres social- în aceste condiții forțele pa
triotice populare conduse de Partidul Co
munist Român au organizat insurecția ar
mată și au răsturnat dictatura fascistă- 
A început o nouă eră în istoria- Patriei.

După 23 August 1944 s-au manifestat 
cu putere două linii opuse în ce privește 
dezvoltarea ulterioară a țării. Una era li
nia reacționară care urmărea restaurarea 
dictaturii burghezo-moșierești. a rânduieli
lor trecutului. Ea era promovată de gu
vernele cu majoritate reacționară ce s-au 
succedat după 23 August 1944 și avea 
sprijinul cercurilor imperialiste de peste 
graniță.

Cea de-a doua linie, corespunzătoare in
tereselor vitale ale țării, era linia revo
luționară, care, urmărea satisfacerea ce
rințelor legitime ale poporului muncitor : 
adevărate libertăți democratice, reformă 
agrară, mobilizarea tuturor eforturilor 
țării la războiul drept, eliberator împo
triva armatelor hitleriste. Promotorul 
acestei linii era Partidul Comunist. Forța 
principală care avea să realizeze îndepli
nirea ei în viață era clasa muncitoare în 
alianță ou țărănimea muncitoare Și cele
lalte forțe patriotice populare.

Ca urmare a unei uriașe mobilizări de 
mase de către Partidul Comunist, a în
chegării în focul luptei pentru reformă 
agrară a alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, sub hegemonia clasei 
muncitoare, forțele populare au obținut 
victoria. La 6 martie 1945 s-a instaurat 
un guvern democratic, în care rolul con
ducător îl avea clasa muncitoare. Acest 
guvern se baza pe alianța clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare.. Principala 
forță politică câre sprijinea noul guvern, 
era P.C.R. devenit partid de guvernământ.

„Scìntela tineretului“
Pag. 2-a 16 octombrie. 1955

P. Niculescu-Mizil

Sarcina de bază a puterii populare nou 
create era rezolvarea problemelor puse de 
desăvârșirea revoluției burghezo-democra- 
tice — înainte de toate împărțirea pămîn- 
lui moșieresc la țăranii fără pămînt și cu 
pămînt puțin — șj pregătirea terenului 
pentru trecerea la revoluția socialistă.

Acestea erau condițiile în care, la cî
teva luni după 6 Martie 1945, are loc Con
ferința Națională a P.C.R. Tabloul ar fi 
incomplect dacă nu s-ar arăta că economia 
țării era ruinată de anii îndelungați de 
război, de jaful săvîrșit de armatele fas
ciste, de sabotajul forțelor reacționare.

întrunită în astfel de condiții, confe
rința avea sarcini deosebit de complexe. 
Ea a făcut o strălucită analiză a drumului 
istoric parcurs de partid, a situației în 
care el acționa în etapa dată și a stabilit 
sarcinile de luptă în viitor.

Conferința a ascultat și dezbătut rapor
tul politic al C.C., prezentat de tovarășul 
Gheorghiu-Dej, a aprobat Statutul Parti
dului Comunist Romîn și a ales Comite
tul Central al Partidului. Prin hotărîrile 
istorice luate, Conferința Națională a avut 
un rol de deosebită importanță în viața 
partidului și în lupta poporului nostru pen
tru un trai mai bun.

★
Un loc de mare însemnătate în raportul 

C.C. ca și ta dezbaterile conferinței l-au 
ocupat problemele refacerii și dezvoltării 
economiei țării.

Ca urmare a distrugerilor pricinuite de 
război, a sabotajului de către guvernele 
de pînă la 6 martie și de către partidele 
reacționare, economia țării era dezorgani
zată și ruinată. Este suficient de arătat că 
puterea de transport a căilor ferate era 
la 23 august 1944 numai 30% față de cea 
din anul 1943. Sarcina economică centrală 
pusă de Conferința Națională era reface
rea și dezvoltarea economiei naționale.

Se știe că burghezia și moșierimea ro
mână ținuseră țara în aldîncă înapoiere eco
nomică. Economiștii burghezi — liberali și 
țărăniști — creaseră o teorie cu privire 
la caracterul „eminamente agricol“ al 
țării noastre. Conform acestei teorii Ro- 
mînia urma să rămână mai departe o țară 
cu o industrie slab dezvoltată, dependentă 
de țările capitaliste.

în acest fel clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare erau condamnate la Un nivel 
de trai material și cultural scăzut.

Cu această politică n-a fost niciodată de 
acord Partidul Comunist, partid ale cărui 

interese supreme sînt interesele oameni
lor muncii.

Fidel principiilor leninismului, partidul 
e elaborat la Conferința Națională un ade
vărat plan de transformare a țării dintr-o 
țară agrară înapoiată într-o țară indus- 
trial-agrară înaintată. La baza acestui plan 
era refacerea și dezvoltarea industriei 
grele. „O industrie grea puternică, bazată 
pe folosirea rațională a bogățiilor natu
rale ale țării și dezvoltată pe linia nevoilor 
interne și a posibilităților izvorîte din le
gături comerciale trainice cu vecinii con
stituie pivotul în jurul căruia întreaga 
economie a țării se va dezvolta în con
diții noi” se spunea în raportul politic al 
Comitetului Central.

La Conferința Națională s-a dat o pro
fundă argumentare teoretică liniei de in
dustrializare a țării noastre, de dezvoltare 
cu precădere a industriei grele, metalur
gice. Numai o industrie grea puternică 
este capabilă să asigure dezvoltarea celor
lalte ramuri industriale, a transporturilor, 
a agriculturii și să contribuie în acest fel 
la creșterea productivității muncii, la ri
dicarea nivelului de trai al poporului. Nu
mai o industrie grea puternică poate asi
gura țării independența economică și po
litică față de țările capitaliste.

La Conferință s-a subliniat că țara noa
stră are toate posibilitățile pentru a păși 
la crearea unei industrii puternice.

Parte integrantă din planul de transfor
mare a țării într-o puternică țară indu- 
strial-agrară erau sarcinile stabilite de 
conferință cu privire la electrificarea țării. 
Electrificarea oferă industriei și restului 
economiei energia electrică necesară unei 
dezvoltări rapide și la nivelul cerut de 
tehnica contemporană.

Sarcini importante au fost puse de con
ferință și în sectorul agricol, cum stat: 
desăvârșirea reformei agrare, organiza
rea centrelor de mașini și tractoare, creș
terea suprafețelor cultivate, dezvoltarea 
cooperației sătești.

Trebuie remarcat că refacerea econo
mică a țării presupunea o îndîrjită luptă 
împotriva forțelor reacționare înfrînte pe 
tărîm politic, dar care căutau să saboteze 
acțiunea de refacere economică a țării, 
folosind în acest scop cele mai variate 
forme : specula, sabotajul, evaziunea fis
cală etc.

Pe baza indicațiilor Conferinței Națio
nale, într-uin timp istoricește scurt, ou aju
torul neprecupețit al Uniunii Sovietice 
oamenii muncii au refăcut economia țării.

îndeplinirea cu succes a operei de re
facere economică a țării, punerea ordinal 

în domeniul financiar, au dus la creșterea 
prestigiului și influenței partidului comu
nist în rîndurile maselor populare.

★
Conferința a dezbătut pe larg și a sta

bilit sarcinile în domeniul consolidării și 
întăririi puterii populare. Puterea se afla 
în cea mai mare parte în mâinile clasei 
muncitoare în alianță cu țărănimea mun
citoare. Dar unele ministere erau încă în 
mâinile reprezentanților burgheziei, mo
narhia nu era încă răsturnată. Forțele 
reacționare concentrate în partidele na- 
țional-lilberal și național-țărănpsc, cu spri
jinul cercurilor imperialiste din afară, fă
ceau totul pentru a submina puterea popu
lară. în asemenea condiții se punea pro
blema întăririi alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare — temelia pu
terii populare, întăririi unității de luptă 
a tuturor oamenilor muncii.

Cercurile reacționare urmăreau să ațîțe 
agitațiile șovine în rândurile populației, 
cu scbipul de a împiedica unirea tuturor 
celor ce muncesc. Conferința a cerut să 
se intensifice lupta împotriva naționalis
mului, să se întărească educația interna- 
ționalistă a oamenilor muncii

Condiția dezvoltării mai departe a de
mocrației populare era întărirea rînduri- 
lor clasei muncitoare, a rolului ei con
ducător în stat. Conferința a stabilit sar
cina întăririi frontului unic muncitoresc 
între partidul comunist și cel social-demo
crat în scopul realizării unității politice a 
clasei muncitoare pe baize marxist-leni- 
piste

Aplicând în viață linia stabilită de Con
ferința Națională a P.C.R., oamenii mun
cii au obținut succese istorice în întări
rea puterii populare.

în alegerile din 1946 Blocul partidelor 
democrate împreună cu Uniunea popu
lară maghiară a obținut aproape 80% din 
voturi. Alegerile au' arătat că part’dele 
reacționare au pierdut definitiv orice în
credere din partea poporului.

Oamenii muncii au respins încercările 
cercurilor reacționare și ale unor cercuri 
imperialiste străine, de răsturnare a gu
vernului democratic.

Dovedindu-se ostile mersului mai de
parte al țării pe calea progresului și în
cercând să saboteze politica de refacere 
economică a țării, elementele burgheze 
au fost silite să părăsească treptat pozi
țiile politice pe care le mai dețineau. Ulti
mii reprezentanți ai burgheziei au fost 
izgoniți din guvern, monarhia a fost răstur
nată și s-a instaurat Republica Populară 
Română. Puterea a trecut în întregime în 
mîinile clasei muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare.

Regimul democrat-popular a intrat în
tr-o nouă etapă în care sarc’n’le pe care 
le îndeplinește sînt sarcinile diet: tarii 
proletariatului, ale constru rii socialismu
lui.

Această victorie de însemnătate istorică 

pentru poporul nostru este fructul tradu
cerii în viață a liniei pontice a Partidu
lui Comunist Romîn.

De o deosebită importanță a fost analiza 
situației internaționale făcută la Confe
rința Națională a P.C.R. în raportul politic 
al Comitetului Central se arăta că prima 
condiție a unei păci durabile este promova
rea de către state a unei politici de înțe
legere și colaborare, de rezolvare a di
vergențelor pe cale pașnică.

în ce privește politica externă a statu
lui nostru. Conferința Națională preconiza 
întărirea prieteniei cu toate popoarele și 
înainte de toate cu marele popor sovie
tic. Masele largi populare din țara noa
stră sprijină cu hotărâre .politica externă 
a partidului și guvernului nostru, politică 
de participare activă la lupta pentru des
tindere în relațiile internaționale, pentru 
menținerea păcii în lume.

★
Mare atenție a dat conferința probleme

lor referitoare la întărirea partidului. -în- 
• cercatul partid al comuniștilor ieșise de 

curînd din ilegalitate. Rândurile sale 
s-au complectat cu cele mai bune elemente 
din rîndurile clasei muncitoare, țărăni
mii muncitoare și intelectualității legate 
de popor, Totodată, sarcinile partidului, 
ca partid de guvernământ, crescuseră 
imens. Toate acestea puneau problema 
întăririi partidului, a unității rândurilor 
sale, întăririi muncii de educație comu
nistă « membrilor săi.

Unind în rîndurile sale partea, cea mai 
luminată și avansată a oamenilor muncii, 
Partidul Comunist — detașamentul de a- 
vangardă al clasei noastre muncitoare — 
era păstrătorul și continuatorul celor mai 
bune tradiții ale luptelor .poporului pen
tru libertate, pămînt și independență na
țională. în același timp Partidul Comu
nist moștenea cele mai valoroase tradiții 
de luptă revoluționară ale vechii mișcări 
muncitorești.

în statut erau prevăzute princ'piile de 
organizare ale partidului, principiul cen
tralismului democratic, se arăta că par
tidul este clăd't pe baza învățăturii lui 
Marx, Engels, Lenin. Stalin. Din întregul 
statut reiese fidelitatea partidului comu
nist față de atetbiruitoarea învățătură le
ninistă.

Statutul aprobat de Conferința Națio
nală a P.C.R. a jucat un rol important în 
întărirea și dezvoltarea partidului nostru. 
De mare însemnătate sînt sarcinile stabi
lite la Conferință în domeniul vieții in
terne de partid, al îmbunătățirii controlu
lui asupra executării hotărîrilor, al dez
voltării criticii și autocriticii și democra
ției interne de partid, precum și sarcinile 
cu privire la intensificarea activității de 
propagandă a partidului.

★
Au trecut 10 ani de la Conferința Națio

nală din octombrie 1945. Justețea hotărâ
rilor conferinței, a întregii linii politice 

stabilite de partid în acești ani, reiese din 
succesele istorice realizate de poporul nos
tru. Grandiosul plan de dezvoltare a țării 
pe baza industrializării -a putut fi aplicat 
pe scară largă după naționalizarea princi
palelor mijloace de producție industrială. 
Sub conducerea partidului, oamenii mun
cii. au obținut mari succese în lupta pe©-: 
tru îndeplinirea primului plan cincinal. 
Numeroase întreprinderi industriale au 
putut astfel să anunțe partidului iubit în
deplinirea și depășirea cu luni de zile înare 
inte a sarcinilor ce le reveneau din pla-' 
nul cincinal. Dintr-o țară ou o economie 
înapoiată șj ruinată, țara noastră a deve
nit, într-un timp istoricește scurt o țară 
industrial-iagnară, producătoare de mașini. 
Astfel, industria construcțiilor de mașini și 
de prelucrare a metalului va atinge la sfîr- 
șitul anului 1955 un nivel de peste 280 %| 
față de 1950, iar producția de energie elec
trică a crescut de 3,8 ori față de 1938.

Partidul și guvernul pun în fața poporu-i 
lui muncitor sarcina dezvoltării mai de
parte a industriei socialiste, sarcina creș
terii rapide a producției în ramurile in
dustriei grele, în primul rând în industria 
constructoare de mașini.

S-a întărit și s-a dezvoltat agricultura 
țării noastre. Pe lingă S.M.T.-urile create 
ca urmare a hotărîrilor conferinței din 
1945, s-au creat și se dezvoltă numeroase 
gospodării agricole socialiste: gospodării 
agricole de stat, gospodării agricole colec-i 
tive, întovărășiri pentru lucrarea în co
mun a pământului. Tot mai mulți țărani 
muncitori pășesc pe calea transformării so
cialiste a agriculturii.

Toate acestea sânt roadele activității 
creatoare a maselor muncitoare conduse 
de partid. La succesele obținute, tineretul 
patriei noastre și-a adus contribuția sa 
prețioasă. Educat zi de zi de către partid 
și călit în focul luptei pentru făurirea 
unei vieți fericite, tineretul din orașele șl 
satele patriei a dovedit atașamentul său 
de neclint’t față de marea cauză a parti
dului. dorința sa arzătoare de a-și pune 
întregul său elan în slujba înfloririi pa-- 
triei noastre.

Succesele obținute în anii care au trecut 
de la Conferința Națională a P.C.R. au 
fost posibile datorită faptului că poporul 
nostru nu este singur, că alături de el 
numeroase alte popoare în strînsă priete. 
nie și colaborare construiesc noua orîn- 
duire socială, că am avut mereu ajutorul 
neprecupețit al gloriosului popor sovietic. 
Aceste succese se datorează politicii juste 
leniniste a Partidului Muncitoresc Romîn 
— politică însușită si aplicată în viață de 
masele largi populare.

Pe drumul indicat de partid, poporul 
nostru întîmpină cu noi succese în muncă 
cel de al Il-lea Congres al P.M.R. Strînșt 
uniți în jurul partidului, oamenii, muncii își 
exprimă hptărîrea fermă de a urma neabă
tut și de acum înainte acest drum al con
struirii socialismului și al apărării păcii.



Succes deplin motocicliștilor prezenți 
la startul concursului internațional

Astăzi, motociclismul 
din țara noastră trăiește 
.un . eveniment deosebit 
de important. Ulnii din
tre bei anal buni alergă
tori din U.R.S.S., RJ?. 
Chineză, R.P. Mongolă, 
R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R.P. Bulgaria și 
bineînțeles Idin patria 
noastră, s-au întîlnit în 
Orașul Stalin pentru a 
participa la primul mare 
concurs internațional de 
motpcros organizat în 
Republica Populară Ro- 
mînă.

în vederea acestui im
portant . eveniment,. or
ganizatorii, Asociația Vo
luntară pentru Sprijini
rea Apărării Patriei din 
R.P.R. (A.V.S.A.P.), au 
luat din timp toate mă
surile organizatorice și 
tehnice astfel încât în
trecerea motocicliștilor 
să se desfășoare la un înalt 
nivel.

Iubitorii sporturilor me
canice din Orașul Stalin și 
din toată țara așteaptă cu 
nerăbdare să urmărească

"frumoasa întrecere care în
cepe azi în orașul de la 
poalele Tîmpei. Și, fără în
doială că întrecerea moto
cicliștilor sovietici, chinezi, 
mongoli, cehi, maghiari,

Ștafeta prieteniei
Ca în fiecare an tineretul sportiv din 

țara noastră participă ou însuflețire la 
manifestările Lunii prieteniei romîno-so
vietice. în cinstea celei de-a 38-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, la sfîrșitul acestei luni în în
treaga țară începe tradiționala Ștafetă a 
prieteniei romîno-sovietice care va purta 
de-alungul a sute și mii de kilometri me
sajul de prietenie adresat de tineretul 
muncitor din țara noastră eroicului tine
ret sovietic.

Întîlnirea echipelor de gimnastică Știința (R.P.R.)—Akademik 
(R. P.Bulgaria)

în sala Floreasca începe astăzi după 
amiază întîlnirea internațională de gim
nastică dintre reprezentativele masculine 
și feminine ale asociațiilor „Știința” 
(R.P.R.) și „Akademik“ (R. P. Bulgaria). 
Pentru iubitorii sportului gimnasticii în
tîlnirea prezintă un interes deosebit. Din 
cele două ech'pe fac parte numeroși mem
bri și echipelor reprezentativ© din cele 
două țări cum sînt : Elena Leuștean, Emi
lia Vătășoiu, Elena Mărgărit (Știința) și 
Țvetana Stanceva, Raina Grigorova, Ni-

De pe terenurile de fotbal
Sîmbătă după amiază, pe stadionul 

Giulsști, s-au disputat în program cu
plat două întîlniri din cadrul categoriei 
B la fotbăl (seria l-a).

In primul joc, echipa Știința București 
a întrecut cu 2-1 (0-0) echipa Flacără 
Moreni. S-au întîlnit apoi echipele Pro
gresul București și Progresul Sibiu. Me
ciul s-a terminat cu scorul de 1-0 (0-0) în 
favoarea sibienilor.

★
După o întrerupere de aproape două 

luni, astăzi se reiau jocurile din returul 
campionatului categoriei A la fotbal.

în Capitală, pe stadionul Republicii se

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
MÜNCHEN 15 (Agerpres). — Sportivii 

sovietici continuă seria strălucitelor suc
cese la campionatele mondiale de haltere 
care se desfășoară în orașul München din 
R. F. Germană. Vineri seara, Nikolai Kos- 
tîlev a adus al treilea titlu mondial echi
pei U.R.S.S., clasîndu-se pe primul loc 
la categoria ușoară cu extraordinara per
formanță de 382,500 kg. Rezultatul obți
nut de Kostîlev corectează cu 12,500 kg. 
vechiul record mondial deținut de ameri
canul Peter George, La cele trei stiluri, 
separat, noul campion al lumii a obți
nut următoarele performanțe: împins :

INFORMAȚII
La 15 octombrie a sosit în București pn 

grup de membri ai subcomitetului pentru 
comerț exterior al Camerei Reprezentan
ților a Statelor Unite ale Americil, format 
din domnii : Oren Harris, conducătorul 
grupului, Joseph Ö’Hara, Charles Ander
son Walverton, Peter Franci# Mack Jr„ 
Walter E. Rogens, John Bell Williams, Ja
mes I. Dolliver, Steven B- Deronnian, pre
cum și William E. G. Taylor și Andrew 
Stevenson, experți în probleme de comerț 
exterior.

La aeroportul Băneasa, membrii grupu
lui au fost salutați la sosire de Mauriciu 
Novac, locțiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior, deputății Stelian Nițulescu, 
V. Cheresteșiu, V. Iliu, directorul protoco
lului Ministerului Afacerilor Externe, Dio- 
nisie Ionescu, T. Cristureanu, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț a R.P.R., M. 
Coc’u, director general. adjunct în Minis
terul Transporturilor Navale și Aeriene,
I. Măgură, director în. Ministerul Comer
țului Exterior, Al. Isoveanu, șeful protoco-

Spectacolele de azi
TEATRE : FINTINA DIN BACCISARAI - Teatrul 

de Operă și Balet al R.P.R*.; CASA CU TREI 
FETE (orele 10) ; CULEGĂTORII DE STELE (orele 
19,30) ; Teatrul 'de stat de operetă ; NUNTA LUI 
FIGARO (orele'10), MAȘENKA (orele 15), INVA
ZIA (orele 19,30) — Teatrul Armatei (sala Ma- 
^heru) ; CITADELA SFARIMATA (orele 10), GAI
ȚELE (orele 15), PLATON KRECET ((orele 19.30).

Teatrul Național „I. L. Caragiale“, (sala Studio); 
DAVID COPPERFIELD (orele 10 și 15), LIBE
LULA (orele 19,30). — Teatrul Tineretului; PIATRA 
DIN CASA și CHIRIȚA IN PROVINCIE (orele 15), 
TANIA (orele 19,30 — Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Glulești; CUM VA PLACE (orele 10), PADUREA 
(orele 19.30) — Teatrul Municipal; CĂLĂTORIE PE 
NOTE (orele 11), CER CUVINTUL (orele 20) - 
Ansamblul de Estradă al R.P.R. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174); ARENA CURAJULUI — Circul de 
stat (orele 17 și. 20,30); UMOR NOU... PE SFORI 
VECHI — Teatrul Țăndărică (sala Orfeu). (orele 11 
șl 20) ; RECITAL GEORGE VRACA — Teatrul Ti
neretului, luni 17 oct.

CINEMATOGRAFE : ROMEO SI JULIETA — 
Patria ; CADEREA EMIRATULUI — Bucu
rești ; PRINȚESA MARY — Republica, Filimon 
Sirbu, I. C. Frimu, Flacăra ; IN ZORI DE ZI — 
Magheru, Elena Pavel ; MELODIA PIERDUTA — 
înfrățirea intre popoare. Gh. Doja, Al. Sahia ; 
POVESTEA AUTOMOBILULUI — Maxim Gorki ; 
ACTUALITATE ’ IN IMAGINI, SPARTACHIADA 
MILITARĂ, CĂMINELE CULTURALE. MECIUL 
DE FOTBAL U.R.S.S. — R. P. UNGARA — Tim
puri Noi ; TOVARĂȘUL SVERDLOV - VJctoria 
BRUTARUL DIN VALORGUE w Tineretului; CAR

bulgari și rotmSni se va 
ridica la un înalt nivel.

Primul mare concurs 
internațional de moto- 
cros caire începe as
tăzi la Orașul Stalin va 
consolida și mai mult 
legăturile prietenești, 
existente între spor
tivii celor șapte țări 
participante.

Astăzi, participant!! 
la concursul internațio
nal de mo toc ros își vor 
disputa victoria în ca
drul probelor pe echipe.

Tineretul patriei noa
stre așteaptă de la re
prezentanții Republicii 
Populare Romine o com
portare care să con
firme succesele, repur
tate de motocicliștii ro- 
mîniîn concursurile in

ternaționale de acest gen la 
care au participat. De ase
menea el urează din inimă, 
succes deplin tuturor aler
gătorilor prezenți la start!

Potrivit tradiției, Ștafeta prieteniei ro
mîno-sovietice este organizată în trei eta
pe : etapa I, de la comune la centrele 
raionale, etapa a 2-a, de la centrele ra
ionale la centrele de regiune și etapa a 
3-a, interregională, cuprinzînd cinci trasee 
care se îndreaptă spre Iași. De aici, prin 
punctul de frontieră Ungheni, ștafeta 
Prieteniei romîno-sovietice va fi remisă 
în cadrul unui miting, tinerilor sportivi 
sovietici.

kola Milev (Akadem’’-). întotdeauna, în
trecerile dintre gim: .știi ronJni și bul
gari au dat prilejul unor dispute dârze, 
la un ridicat nivel tehnic. Dacă la femei, 
reprezentativa asociației Știința deține un 
ușor .avantaj, în schimb la întrecerile din
tre echipele masculine gimnaștii bulgari 
pornesc favoriți.

întîlnirea se dispută astăzi cu începere 
de Ia ora 17,30 și va continua mîine, În
cepând de la ora 18, 

întâlnesc echipele C.C-A. și Progresul 
Finanțe Bănci București, iar pe stadionul 
Dinam© are loc meciul dintre echipele Di- 
namo București și Știința Timișoara. 
Jocurile îincep la ora 15,15.

Celelalte întâlniri se desfășoară după 
următorul program: Ploești: Flacăra- 
Minerul Petroșani, Timișoara: Locomo- 
tiva-Locomotiva Tg. Mureș ; Arad: Fla
mura Roșie-Locomotiva-Constanța, Re
ghin: Avîntul-Dinamo Orașul Stalin.

Repriza a doua a întâlnirilor de la 
București se va transmite alternativ la 
radio cu începere din jurul orei 16,10 pe 
programul 2.

(Agerpres)

112,500 kg. ; smuls : 125 kg.; aruncat:
145 kg. Pe locul doi s-a clasat egipteanul 
Said Guda — 365 kg., iar pe locul trei re
prezentantul Birmaniei, Tun Maung — 
355 kg.

★

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite: în cea de a 9-a rundă a tur
neului internațional feminin de șah de la 
Moscova, fruntașa clasamentului Lazare- 
vici (Iugoslavia) a suferit prima înfrân
gere de la începutul competiției, pierzînd 
în fața șahistel poloneze Holuj.

lului Ministerului CornerțMIui Exterior, re
prezentanți al presei din Capitală.

Au fost prezenți Bartlett Wells, însărci
natul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la 
București și Richard Funkghouser, prim 
secretar al Legației S.U.A.

Membrii grupului vor vizita timp de 
cîteva zile Republica Populară Romînă.

★
în cadrul convenției culturale dintre 

țara noastră și R. P. Chineză, pianista Li
dia Cristian, profesoară la Conservatorul 
„Ciiprian Poru’mbescu“ din București, a 
plecat vineri spre R. P. Chineză unde va 
da o serie de recitale.

★
în cadrul vacanțelor păcii, ne vizitează 

țara dr. Norbert Todesca și pictorul Al
berto- Tito Bruzzone, din Argentina.

Oaspeții au vizitat întreprinderi indus
triale, instituții sociale și culturale din 
Capitală.

(Agerpres)

NETUL DE PARTID — Lumina ; SUB STEAUA 
FRIGIANA - Central, V. Roaltă; DUBLA LOTTE
— Al. Popov; O SĂRUTARE FURATA - Cultu
ral ; SPRE CER - țlnirea ; LUMINA FARULUI - 
8 Martie; PRINȚESA TRUFAȘA - C. Davld: LI
LIACUL — Arta, Boleslaw Bierut ; NU DEPARTE 
DE VARȘOVIA — Carpați; CASA MULT VISATA
— Munca; FRONA — T. Vladimirescu; PUTEREA 
DRAGOSTEI — Miorița ; TINEREȚE ZBUCIUMA
TA — Moșilor; NUNTA CU ZESTRE - 23 August; 
NECUNOSCUTA DIN TAXI — Donca Siino; TĂU
NUL - llie Pintilie: NEUITATUL AN 1919 - 
Popular; O AVENTURA PE COASTA ATLANTI
CULUI — M. Eminescu, Volga ; BUN VENIT 
D-LE MARSHAL — I Mai; CADAVRUL VIU —
— 8 Mal; BANCNOTA DE 1.000.000 LIRE STER
LINE - Libertății; O NOAPTE DE AMINTIRI - 
N. Bălcescu ; FIUL PĂDURARULUI — Rahova; 
2x2 - CITEODATA 5; — Gb. Coșbuc; ORDINUL 
ANNA — Olga Bande; ZILELE MINIEI — Aurel 
Vlalcu.

Concert simfonic
Azi. 16 octombrie 1955, orele 10.50. posturile noas

tre de radio vor transmite pe programul I, din 
sala Ateneului R.P.R.. concertul orchestrei Filar- 
monice de stat ..Banatul" din Timișoara.

Dirijor : Paul Popescu. In program : Divertis
ment pentru orchestră de coarde de Mircea Hol- 
nic ; Simfonia spaniolă pentru vioară și orchestră 
de Lalo. — solist Ion volcu. Simfonia a Vl-a de 
Cealkovskl,

N. S. Hrnșciov l-a primit 
pe Pietro Nenni

YALTA 15 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 15 octombrie N. S. HrușcioV, 
prim secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., l-a primit pe Pietro Nenni, se
cretarul general al Partidului Socialist 
italian, deputat în parlamentul Italiei, 
vicepreședinte al Consiliului Mondial al 
Păcii, cu care a avut o îndelungată con
vorbire prietenească asupra problemelor 
generale ale situației Internaționale și 
luptei pentru pace.

N. S. Hrușciov și Pietro Nenni au luat 
masa împreună și au făcut o plimbare pe 
malul mării

O ADEVĂRATA PROBLEMĂ 1

^Delicvenjii minori din S.U.A. 
$ NEW YORK 15 (Agerpres). — Consi- 
< liul din statul New York al C.I.O. a or- 
\ ganizat o conferință specială pentru 
\ discutarea problemei delicvenței mi
ji norilor, la care au participat 250 de 
\ delegați din partea a 20 de sindicate 
\ afiliate la C'.I.O.
\ în calirul unui discurs rostit la con- 
\ ferință, Louis Hollander, președintele 
\ consiliului din statul , New York al 
\ C.I.O., a declarat că printre cauzele 
1 creșterii delicvenței și criminalității în 
\ rândul tineretului american se află 
1 „războiul rece”, locuințele mizere și 
x școlile căzute în ruine, precum și dis- 
1 criminarea rasială.
ă Hollander a citat un raport al F.B.I.- 
1 ului din 1954 potrivit căruia pagubele 
ă provocate de delicvenți costă Statele 
ă Unite 20 de miliarde de dolari anual.

ă „Pace în Africa de nord" I
1 Vineri după amiază au avut loc la 
Ă Paris manifestații organizate de Comi- 
ă tetul organizațiilor de tineret (regiunea 
ă pariziană) împotriva trimiterii de noi 
1 contingente în vederea reprimării miș- 
f) carii de eliberare națională din Africa 
(<’ de nord.
7 în jurul orei 17,30 aproape trei sute 
v de tineri și tinere s-au adunat în fața 
v Sorbonei. Deoarece reuniunea era in- 
V terzisă, iar facultatea închisă, mani- 

festanții, puirtînd pancarte pe care era 
scris „Pace în Africa de nord” și „Eli
berarea contingentelor”, s-au îndreptat 
spre Bulevardul Saint-Michel, strigînd 
și împărțind manifeste.

Poliția a împrăștiat pe manifestanți 
și a arestat 120 de persoane, sub pre
textul „verificării identității“.

Tradifionala înfîlnire 
a studenjilor 

din întreaga Germanie
La 14 octombrie în localitatea Wart- 

burg din apropierea orașului Eisenach 
s-a deschis tradiționala intîlnire a stu
denților -din întreaga Germanie.

La întîlnire participă peste 1000 de 
studenți din cel© două părți ale Ger
maniei, inclusiv peste 250 de persoane 
din Republica Federală Germană. La 
Wartburg au sosit de asemenea cunos- 
cuți oameni de știință — profesori și 
conferențiari ai instituțiilor de învăță- 
miînt superior — precum și oaspeți 
străini — reprezentanți ai oamenilor 
de știință sovietici, delegații de stu
denți din Polonia și Cehoslovacia.

întîlnirea studenților din întreaga 
Germanie, car© va dura trei zile, se 
desfășoară sub lozinca luptei pentru 
reunificarea Germaniei

O

CApn

S-air părea că tratati
vele franco-vest-germane 
care au avut loc la 5 oc
tombrie în Luxemburg nu 
ar trebui să figureze în
tr-o rubrică de actualități 
internaționale deoarece au 
trecut 11 zile Dar pro
blema Saarului, care a stat 
în centrul discuțiilor, dat 
fiind divergențele dintre 
Franța și Germania occi
dentală este o chestiune 
permanentă a situației in
ternaționale.

Știut este că în proble
ma Saarului a fost înche
iat un acord franco-vest- 
german la 23 octombrie
1954. In fapt, acordul 
consemna un compromis 
între Paris și Bonn 
în care balanța a- 
tîrna de partea ca
pitaliștilor fran
cezi. Aceștia, ca și 
confrații lor ger
mani, doresc să 
acapareze Saarul
pentru că acesta dă o pro
ducție anuală de 15,6 mi
lioane tone cărbune șî 
2,6 milioane tone oțel. 
Aceste bogății se găsesc 
pe utn mic teritoriu cu o 
suprafață de aproape 2600 
km. pătrați. Saarul este 
locuit de circa un milion 
de oameni, în majoritate 
de origină germană.

Prin acordul încheiat la 
23 octombrie 1954 se pre
vede că Saarul va rămîne 
din punct de vedere eco
nomic legat de Franța, iar 
din punct de vedere ad
ministrativ i se conferă 
un așa-zis statut european 
în cadrul Uniunii Europei 
occidentale. Acest acord 
trebuie să fie aprobat însă 
de populația Saarului prin- 
tr-un referendum care va 
avea loc la 23 octombrie
1955.

Mai sînt deci pînă la ale
geri puține zile. Dacă totul 
ar fi decurs normal întru
nirea din Luxemburg nu 
și-ar fi găsit vreo justifi
care. Dar lucrurile nu sînt 
tocmai așa de limpezi pre
cum a încercat să le pre
zinte multă vreme propa
ganda occidentală. Aceasta 
pentru că industriașii vest- 
germani sînt nemulțumiți 
de acordul din 23 octom 
brie 1954, care îi defavo
rizează. Ei caută pe toate 
căile să obțină respingerea 
acestui acord în cadrul re-
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ferendumulu! din 23 oc
tombrie 1955. Și în aceas
tă direcție își desfășoară 
propaganda partidele na
ționaliste germane din 
Saar. Ce atitudine ia can
celarul Adenauer, semna
tarul acordului franco-vest- 
german? 
da, nici 
partidul 
duce în 
hementă 
franceză. E clară deci ati
tudinea de duplicitate a 
lui Adenauer, prins între 
ciocan șl nicovală: pe de o 
parte el trebuie să satis
facă cererile capitaliștilor 
vest-germanl, iar pe de altă 
parte nici nu poate obiecta

El nu spune nici 
nu, eu toate că 
pe care-1 conduce 
Saar cea mai ve- 

campanie anti-

fățiș împotriva acordului cu 
privire la Saar, parte inte
grantă a acordurilor de la 
Paris. In această privință 
„Le monde“ scria despre 
„enervarea opiniei publice 
franceze în fața compor
tării echivoce a guvernu
lui de la Bonn“.

în scopul obținerii unei 
declarații din partea lui 
Adenauer în favoarea sta
tutului european al Saaru- 
lui s-au deplasat în Luxem
burg primul ministru al 
Franței, Faure, ca și minis
trul de externe, Pinay S-a 
reușit oare aceasta în cele 
șase ore cit a durat între
vederea la care a participat 
din partea germană cance
larul Adenauer și Walter 
Hallstein ? Răspunsul ni l 
dă însuși comunicatul pu
blicat la sfîrșitul întreve
derii și formulat în ter
meni ătît de nebuloșl îneît 
unii comentatori l-au com
parat cu o șaradă. In fapt 
este vorba de un compro
mis, în comunicat pome- 
nindu-se de statut dar și 
fie necesitatea de a obține 
aprobarea lui de către 
populația din Saar. In a- 
eest fel se încearcă cit de 
Cît acoperirea divergențe
lor franco-germane

Căci, așa cum sublinia 
recent într-un amplu artl 
col ziarul New-York He- 
r id Tribune, „respingerea 
planului de europenizare a 
Saarului ar fi un nou fiasco

Pe teme Internaționale

CINE AȚÎȚÂ „RĂZBOIUL RECE ?
militară a țărilor N.A.T.O. apar acum, fn 
preajma Conferinței de ta Geneva, în ade
vărata lor misiune de ațîțători ai „războ- 
iului rece’’, de adversari ai colaborării in- 

. temaționale. Asemenea acțiuni ca confe
rința de la Paris!, se opun categoric „spi
ritului Genevei”, și constituie o încălcare 
flagrantă a climatului slăbirii încordării 
și întăririi încrederii reciproce. Pe drept 
cuvînt, observatorii din străinătate consi
deră că discutarea planurilor de folosire 
a armei atomice este incompatibilă cu tra
tativele duse în subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare. In această or
dine de idei, ziarul „Combat" într-w ar
ticol, conchide: „Este greu să se împace 
perspectivele folosirii acestei arme cu in
terzicerea ei’’.

Toată lumea știe că generalul Gruent- 
her, a participat în calitate de expert al 
S.U.A. la lucrările conferinței de la Ge
neva a. conducătorilor celor patru puteri. 
Atît el cît și alți experți militari ai blo
cului N.A.T.O. au asistat, cu alte cuvinte, 
la zămislirea „spiritului Genevei". S-ar fi 
așteptat deci ca ei să aibă o atitudine mai 
realistă față de faptul că ‘in lume s-au 
schimbat multe lucruri, că opinia publică 
așteaptă destinderea încordării din rela
țiile internaționale, rezolvarea probleme
lor litigioase pe calea tratativelor. O pră
pastie fără de dfîrșit desparte însă cerin
țele opiniei publice mondiale — promo
varea „spiritului Genevei", dezarmare — 
de obiectivul discuțiilor purtate de condu
cătorii militari ai. N.A.T.O. — întețirea 
„războiului rece", a înarmărilor.

în mod practic, conferința conducători
lor militari ai N.A.T.O. a încercat să jus
tifice necesitatea de a se continua cursa 
înarmărilor în țările occidentale.

Generalii N.A.T.O. se zbat șă convingă 
pe cei care ar fi disțpuși să-i creadă că re
ducerea efectivelor forțelor “arhiate ale 
Uniunii Sovietice și țărilor de democrație 
populară, nu constituie un lucriLprea mare. 
Lăsînd la o parte însăși logica întrebuin
țată, nu se poate să nu ste vadă Că ‘Uniunea

________________________________________

La Paris au avut loc la începutul săp- 
t&iriînii lucrările conferinței miniștrilor 
apărării și a șefilor de stat major al țărilor 
membre ale N.A.T.O. La ordinea de zi a 
fost „Discutarea celor mai recente planuri 
de reorganizare a forțelor N.A.T.O., ținîn- 
du-se seama de necesitățile războiului ato
mic" — așa după cum arată coresponden
tul din Paris al agenției „United Press". 
Așa că dacă pînă de curînd exista cel pu
țin impresia că „spiritul Genevei" deran
jează doar dispoziția anumitor gazetari din 
presa occidentală, obișnuiți să prospere din 
articole care propovăduiesc întețirea „răz
boiului rece", iată că acum cercuri guver
nante din țările occidentale trec la unele 
acțiuni concrete al căror scop țintește tor
pilarea climatului destinderii promovat de 
către statele iubitoare de pace. Propagan
da reacționară pornită de anumite cercuri 
de presă din lumea occidentală este deci 
acum însoțită de fapte evidente, dintre 
care deosebit de pregnantă esite susamin- 
tita conferință a mai marilor militari din 
cadrul N.A.T.O.

De ce au ales totuși miniștrii apărării și 
șefii de stat major N.A.T.O. acest mloment 
pentru a discuta problema întocmirii unor 
noi planuri bazate pe folosirea bombei ato
mice ? Este cunoscut doar că peste cîtva 
timp va avea loc Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri, a cărei sarcină este cu totul 
alta.

Pretextul pentru conferința de la Paris 
— întrunire potrivnică zilelor promițătoare 
de după! Geneva — a fost cît se poate de 
străvezii? în mitul de mult spulberat al 
„pericolului sovietic" nu mai crede astăzi 
nimeni. Ziarul „Le Monde" arăta dealtfel 
că generalii care se află in fruntea forțe
lor armate ale N.A.T.O. vorbesc într-una 
despre „pericolul sovietic", numai pentru a 
justifica propriile lor scopuri, care nu au 
bineînțeles nimic comun cu interesele slă
birii încordării internaționale și ale co
laborării între state.

Generalii atlantici care vorbesc despre 
concentrarea eforturilor pentru pregătirea
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Vizite de
PORTSMOUTH 15 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 13 octombrie, marinarii na
velor sovietice sosite în Anglia au depus 
coroane de flori pe mormîntui frățesc al 
marinarilor șj ofițerilor flotei militare 
maritime engleze, căzuți în lupta împo
triva fascismului hitlerist. în timpul cere
moniei orchestrele marinarilor sovietici și 
englezi au intonat imnurile Marii Britanii 
și Uniunii Sovietice. în fața, miormîntului 
a fost .aliniată o gardă de onoare a ma
rinarilor sovietici.

Amiralul A. G. Golovko, comandantul 
Flotei Baltice, a primit pe bordul vasu
lui laimiral, crucișătorul „Sverdlov”, pe 
amiralii Bamett, B-arrow și Mileș, tova
rășii săi de arme englezi din luptele îm
potriva flotei fasciste din timpul celui de 
al doilea război mondial. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială. Ami
ralii englezi au oferit daruri amiralului 
sovietic.

în după amiaza aceleiași zile, -amiralul 
Golovko a oferit pe ? bordul crucișătoru
lui „Sverdlov ”o recepție pentru ami
ralii și ofițerii flotei engleze. La recep
ție au fost de față ..amiralul Fraser, co
mandantul bazei militare maritime Ports
mouth, .amiralul de flotă Croasy și o serie 
de ofițeri superiori ai flotei engleze. La 
rugămintea amiralului Fraser, marinarii 
crucișătorului sovietic au prezentat cîteva 
numere din programul lor de artiști ama
tori.

La ora 14 a fost deschis accesul pentru 
populație -pe 
vorov” și pe

prietenie
orei fixate se putea vedea, un rînd lung 
de persoane doritoare să viziteze navele 
sovietice, pavoazate de sărbătoare pen
tru primirea oaspeților. Au răsunat ne
întrerupt cîntece populare și marină
rești. Oaspeții au examinat navale cu 
mult interes.

Mulți englezi au venit cu copii să vizi
teze navele sovietice. Marinarii au oferit 
vizitatorilor ilustrate, steluțe, insigne, 
primind în schimb daruri asemănătoare. 
Zeci de oaspeți «u făcut însemnări în car
tea de impresii, dorind fericire și mulțu
mind marinarilor sovietici. în seara de 14 
octombrie marinarii sovietici și englezi 
S-au întîlnit la un meci prietenesc de fot
bal. După o luptă îndârjită arbitrul en
glez a declarat meciul egal. Stadionul ma
rinarilor militari, unde a avut loc meciul, 
a fost plin pînă la refuz. Suite de mari
nari sovietici au plecat la 14 octombrie la 
Londra -pentru a vizita capitala Angliei. 
Un mare grup de marinari a continuat 
să viziteze orașul Portsmouth.

★
LENINGRAD 15 (Agerpres). — TASS 

transmite : La -14 octombrie, numeroși lo
cuitori ai Leningradului’.âu vizitat vasul 
-amiral al escadrei de nave militare en
gleze — port avionul „Triumph”, precum 
și puitorul de mine „Apollo” și contratbr- 
piloarele, engleze. Ei au examinat navele 
militare ale flotei engleze, au stat de vor
bă cu ofițeri și matrozi, s-au interesat de 
viața loir, s-au fotografiat împreună cu 
marinarii flotei militare engleze.

e Marinarii englezi la rînd-ul lor vizitea
ză muzeele, teatrele, cinematografele. Ori
unde locuitorii Leningradului întîlnesc pe 
matrozii englezi, se leagă convorbiri prie
tenești.

crucișătorul „Alexandr Su- 
torpiloare. Cu mult înaintea

Ä...
pentru concepția generală 
de europenizare...“. Iar „Le 
monde“ afirmă într-un ar
ticol scris pe un ton puțin 
diplomatic că „un vot ne
gativ ăr însemna un pas 
înapoi, o intensificare a în
cordării dintre Paris și 
Bonn, controverse intermi
nabile în cadrul Uniunii 
Europei occidentale și, pî
nă la urmă, o lovitură se
rioasă dată alianței atlan
tice“. Sau cu alte cuvinte, 
respingerea planului sus- 
amintlt ar fi o lovi
tură dată planurilor a- 
mericane în Europa, ști
ind că parlamentul francez 
a ratificat acordurile de la 
Paris, numai legate de

noul statut al
Saarului. Și dacă 
această respinge
re a statutului se 
vă produce („New 
York Herald Tri
bune“ prevede 55- 
60 la sută din vo

turi împotriva statutului) 
va izbucni, după cum subli
niază același ziar, din 
nou „disputa lungă și 
neplăcută între francezi 
și germani“. Mai ales 
că după întrevederea de la 
Luxemburg, Pinay, în ca
drul unei conferințe de 
presă, a declarat că în ca
zul respingerii statutului si
tuația va rămîne aceeași ca 
în prezent. Aceasta ar echi
vala în fapt cu anexarea 
Saarului de către Franța. 
Această declarație a consti
tuit un nou prilej de ener
vare la Bonn grăbind, pro
babil, pe cele trei partide, 
din patru ale coaliției 
■'uvernamentale, să de
pună în Bundestag o rezo
luție prin care se cere gu
vernului federal să „între
prindă diverse măsuri pen
tru a înlesni alipirea la 
Germania a regiunii Saar“ 
Este important de aseme
nea de reținut și data re
ferendumului : patru zile 
înainte de deschiderea con
ferinței de la Geneva a mi
niștrilor de externe al ce
lor patru mari puteri la 27 
octombrie.

După cum se vede, di
vergențe serioase despart 
pe doi dintre principalii 
parteneri ai blocului atlan 
tic, adăugind o nouă verigă 
disensiunilor care frămîntă 
în prezent N.A.T.O.

S. BRAND 

Populare Chineze și 
Americii.
dat .publicității după 
■că următoarea ședință 
octombrie.

Sovietică sprijină! prin fapte încheierea unul 
acord in problemele. dezarmării, militează 
pentru păstrarea și întărirea „spiritului ge
nevei". Pe această linie se situează și alte 
acțiuni concrete ale Uniunii Sovietice cum 
ar fi retragerea trupelor sale din baza mi
litară Porkkala-U dă. Se pare însă că 
neralii N.A.T.O. se fac că nu observă asel 
menea măsuri. în Schimb ei s-au alarmat : 
de îndată numai la aflarea știrii că guver, 
nul francez va retrage de sub comanda for
țelor N.A.T.O., divizii franceze pentru d~ft 
trimise în Africa de nord.

Unii comentatori occidentali scriu că 
conferința de la Paris a dislcutat de aSe>. 
menea o serie de probleme politice care 
amenință însăși existența N.A.T.O. Una 
dintre aceste probleme, după! cum declară 
un corespondent al agenției „United Press" 
o constituie „fricțiunile dintre Grecia, Tur
cia și Anglia în problema. Ciprului și ma
nifestațiile antigrecești de la Istambul și 
Izmir care au constrîns Grecia să renunțe 
să participe la recentele manevre ale for
țelor armate ale N.A.T.O.”. Organizator^ 
N.A.T.O. care au ținut cîndva rriulte' de
cursuri despre faptul că blocul Atlantic ar 
fi o uniune liberă și voluntară, creată,ex
clusiv în scopuri „defensive" și ,,în nu
mele aceluiași ideal pașnic", au trecut djtpă 
cîte se vede la muștruluirea unora dintre 
membrii săi la care de observă o brumă de 
tendință spre independența națională.

Opinia publică nu poate privi pasivă ac
țiunile ostile păcii întreprinsă de generații 
N.A.T.O., din îndemnul unor cercuri reac
ționare ce nu sînt interesate în promova
rea „spiritului Genevei". încercările gene
ralilor N.A.T.O. de a învenina atmosfera 
internațională se lovesc însă de vigilența 1 
popoarelor care nu pot permite asemenea 
acțiuni nicicînd, mai cu seamă în preaj
ma deschiderii conferinței de la Genev.a. 
Omenirea a înțeles pe deplin binefacerile 
și speranțele pe care le poate înfăptui 
„spiritul Genevei", pentru a ști să se opu
nă cu energie ațițării „războiului rece". :

C. ROMAN;

Uniunea Sovietică acordă ajutor 
sinistrațiior din India

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum s-a mai anunțat 
din cauza ploilor torențiale oare aiu căzut 
în ultimele săptămîni, în India au avut 
loc mari inundații ,îin regiunile. nordice 
ale țării — în statele Pundjab, PepȘu și 
Delhi. Inundațiile au pricinuit mari .pa
gube populației din aceste state.

La 13 octombrie, M. A. Menșikov, am
basadorul U.R.S.S. în India, a făcut o 
vizită lui S. Mahmud, ministrul adjunct 
al Afacerilor Externe al Indiei și, în nu
mele guvernului sovietic și-a exprimat 
compasiunea în legătură cu calamitățile 
care s-au abătut asupra1 poporului indian. 
El a comunicat totodată că Comitetul 
Executiv al Uniunii’ societăților, de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din U.R.S.S. a țip-1 
tărît să verse în fondul primului ministru 
al Indiei 100.000 de rupii indiene pentru 
acordarea de ajutoare sinistrațiior. ' '

S. Mahmud a mulțumit în numele gu-1 
vemului Indiei și al poporului indian pen
tru compasiune șî pentru ajutorul mări’-i 
nimos.
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Acord comercial între Franța 
și R. D. Vietnam

PARIS 15 (Agerpres).—Agenția Fra’n-» 
ce Presse anunță că la Hanoi a fost sem
nat un acord comercial între Franța și 
Republica Democrată Vietnam. în cadțul 
acestui acord comercial va avea loc uh 
schimb de mărfuri între cele două țăbi. 
Franța va primi din partea R.D. Vietnam 
cherestea, produse, minerale și ceai, iar 
R.D. Vietnam va primi din Franța produse 
manufacturate și echipament industrial.- 

bumbac acumulate în S.U.A., în dauna in
dustriei textile britanice. Thorneycrofț a 
declarat că guvernul britanic „nu pare dis
pus să .protejeze comerțul intern brițaifio 
împotriva concurenței”.

O măsură economică americană provoacă:
— Protestul ministrului Comerțului britanic

LONDRA 15 (Agerpres/. — Cu prilejul 
deschiderii conferinței oficiului bumbabu- ’ 
lui, Peter Thorneycrofț, ministrul Comer
țului britanic, a protestat împotriva poli
ticii americane de lichidare a stocurilor de

— Mari prejudicii economice în Peru
WASHINGTON 15 (Agerpres). — Recent, 

Ministerul Agriculturii al S.U.A. a anun
țat că Statele Unite vor arunca pe piața 
mondială la prețuri de concurență un mi
lion de bale de1 bumbac de calitate infe
rioară, din stocurile excedentare pe care 
le are.

Acest plan de dumping a provocat în-

grijorare în Peru, țară exportatoare de 
bumbac de calitate superioară. Ambasado
rul republicii Peru în S.U.A., Ferhando 
Berckemeyer, a criticat cu asprime inten
ția guvernului american, cerîndu-i să re
nunțe la dumpingul cu bumbac care ar 
alduce grave prejudicii economice unor țări 
ca Peru.

Agențiile de presă comunica din
MOSCOVA — Urii© Kekkonen, primul 

ministru al Finlandei și J. K. Paasikivi, pre
ședintei© Finlandei au trimis telegrame lui
N. A. Bulganin și K. E. Voroșilov în legă
tură cu prelungirea termenului de valabili
tate a Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală și a acordului cu pri
vire la restituirea teritoriului Porkkala- 
Udd Finlandei.

GENEVA — La 14 octombrie a avut 
loc la Geneva ședința ordinară a ambasa
dorilor Republicii 
Statelor Unite ale

în comunicatul 
ședință se anunță 
va avea loc la-20

VIENA — La 14 octombrie, I. G. Ka- 
banov, ministrul Comerțului Exterior al 
U.R.S.S:, a sosit la Viena pentru a în
cheia acorduri comerciale între U.R.S.S. 
și Austria.

NEW YORK. — Potrivit unui raport 
al Asociației bancherilor americani, în 
perioada 1 septembrie 1954—31 august 
1955 au fost comise în S.U.A. 223 spar
geri de bănci, totalul sumelor jefuite rl- 
dieîndu-se la 2.954.344 de dolari. în ace
eași perioadă a anului trecut au foșt să- 
vîrșite 152 de spargeri, sumele jefuite rl- 
dieîndu-se la 2.275.958 de dolari.

MOSCOVA — La 15 octombrie a pără
sit Moiscova înapoindu-se în patrie, 
delegația parlamentară a Luxemburgului, 
în frunte cu Emile Reuter, președintele 
Camerei deputaților.

NEW YORK. — La 14 octombrie, A. N. 
Sobolev, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., a adresat d-lui Sar- 
per, care prezidează luna aceasta Comisia
O. N.U. pentru dezarmare, o scrisoare în 
care îi cere să convoace la 17 octombrie 
o ședință a comisiei pentru examinarea 
raportului Subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare cu privire la activita-

Comisiei O.N.U. pentru dezarmare pre
zentat Consiliului de Securitate și Adunării 
Generale.

PEKIN — între 4 și 11 octombr’e a avut 
loc la Pekin cea de a 6-a plenară lărgită 
a Comitetului Central al P.C. Chinez. Pe 
ordinea de zi a celei de a 6-a plenare lăr
gite au figurat următoarele: 1. discuta
rea și adoptarea rezoluției cu privire'^a 
cooperativizarea agriculturii.

2. discutarea și adoptarea rezoluției cui 
privire la convocarea celui de al 8-lea Con
gres național al partidului.

NEW YORK — Comitetul pentru pw- 
blemele sociale, umanitare și culturale 
continuă să discute ordinea lucrărilor, co
mitetului pentru examinarea proiectalor 
de pacte internaționala cu privire la drep
turile omului. Comisia a inclus în proiec
tele pactelor puncte ca recunoașterea drep_. 
tului popoarelor și națiunilor la autode
terminare, interzicerea discriminării ra
siale și naționale, recunoașterea egalității 
în drepturi a bărbaților și femeilor și 
altele.

Imediat după ce comitetul a trecut la 
examinarea proiectelor sus-amintite, dele
gația Danemarcei, sprijinită de delegațiile 
S.U.A. șî Angliei, a propus să se 
discutarea problemei dreptului națiunilor 
la autodeterminare.

După o îndelungată discuție procedurală, 
Comitetul a adoptat cu 36 voturi contla 
18 și 3 abțineri, hotărîrea de a nu anima 
discutarea acelor capitole din proiectele 
de pacte cu privire îa drepturile cmyljrî; 
care se referă la recunoașterea dreptului 
națiunilor la autodeterminare.

„Scînteia tineretului“
^pentru. rmare cu iprivire ia •activiva.'- « « • ■ < ,
te# depusă de el, precuua și a raportului 10 OCtOmbrie luDO Pag. o'H
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Mat în două mutări
Controlul poziției :
Alb : Rg7, Db5, Tc3, Thl, Nb4, Ne2, 

Ce7, Cgl.
Negru : Rg5, Te5, Ne4, Pd6, g3, qS, 1i5.
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Soluția problemei 

publicată în nr. din
Această problemă 

meci dintre țara noastră și Franța, care 
a avut loc în anul 1953. înainte de a face 
mutarea „cheie“ s-ar părea că după 
l.Cd6-f- și l.Cg5 + , negrul este mat, dar 
prin aceste încercări albul își interferează 
figuri proprii (turnul și nebunul), ceea ce 
oferă regelui negru cîte un cîmp 
fugiu Ia d4 și respectiv f4.

Duipă efectuarea mutării cheie 
care amenință matul prin 2.Da8, 
se apără autoblocîndu-și cu calul 
cîmpurile de „refugiu“', permițînd acum ca 
încercările dinainte de cheie să devină 
maturi reale; 2. 
Interesantă este 
autor : 1. Rh8 !, 
același conținut 
de mutarea negrului 1... Cg3 ! după care 
nu mai urmează nici un mat.

Cd5 mat 
și cursa 

amenință 
tematic,

de re-

l.Td7! 
negrul 
tocmai

și 2. Cg5 mat. 
intenționată de 
2. Dh7 mat, cu 
dar răsturnată

— M-aî rugat să-ți povestesc 
tinerii din fabrica noastră. Uită-te 
roafele de pe masa asta de lingă 
vezi în. ele sufletul tinerilor noștri.

Kubika Ludovic — Loțî baci — mă ur
mărea cu privirea. Cele cîteva fire de flori 
roșii așezate într-o vază de sticlă neagră 
întinereau una din încăperile întreprin
derii pentru produse finite din lemn, „Ră- 
săritul'1 din Pîncota.

— Tinerii noștri. începe el să-mi po
vestească, au sufletul curat ca o floare. 
Uită-te. Takâcs Adalbert, controlorul teh
nic principal al întreprinderii noastre, îm
plinește astăzi 52 de ani. Unii t neri au 
aflat de această aniversare și iată 
pus pe biroul său flori, o foaie de 
cu cîteva cuvinte așternute într-o 
urare de fericire, două pachete de 
și un port-țigaret din lemn cu o 
a înălțimilor încrustată pe el. Așa 
avem noi. Lui Takăcs baci 
mult inima.

Ascultă la ce-ți povestesc, 
delung la flori și scrie apoi 
inima altor tineri. Nu știu despre ce ai 
vrut să scrii. Eu am să-ți povestesc și 
poete ne-om potrivi la gînduri.

Aproape de sfirșitul anului, în 
mai venit în secția curbătorie încă 
năr — Ritzi Ludovic. Isprăvise trei 
școală profesională și venise acum 
muncitor calificat. Numai că la noi a tre
buit să ia munca de la capăt. Nu era de 
vină băiatul. că în t'mpul școlii nici mă
car nu vizitase o fabrică de mob'.lă 
curbată, dar mi-te să lucreze. Alții pur
tau vina. Ce mai, a fost repartizat la 
curbătorie. Nu s-a împotrivit.

Știi ce înseamnă curbătorie pentru o 
fabrică de mobilă curbată ca a noastră ? 
E ca inima la om ; cît timp o simți sub 
cămașe cum îți svîcnește ca puiul de 
vrabie strîns în căușul palmei, toate sînt 
bune — poți gîndi, poți lucra, poți scrie... 
Cînd începe să nu mai bată regulat a- 
tunci omul începe să se înmoaie ca ceara 
unei luminări. Ei, tot la fel e și curbăto- 
ria. Cît timp ea merge strună și celelalte 
secții pot lucra din plin. Și merge !

Povestitorul zîmbi cu subînțeles, își ne
tezi mustața care dă o imagine mai gravă 
feței sale rotunde, obrajilor roșeați, 
de vigoare. El este maistrul acestei 
de mai multă vreme, secție ce se 
ține tot fruntașă pe întreprindere.

— Noi producem aici scaune lustruite, 
cuiere pom. fotolii. Pentru toate — lemnul 
trebuie curbat, iar dacă noi nu ne-am 
face planul, apoi celelalte secții nici

Ritzi a început să lucreze. Primele 
ca orioe început, n-au fost scutite de 
prize și pentru el, surprize lipsite 
bucurii, care de obicei nu te îmbărbă
tează. Dar dacă 
tine, le îngenunchi neputincioase, învingi, 
te înflăcărezi, te avînți.

Cînd a început șablonarea, lemnele poc
neau scurt, plesneau, unul... două.. zece... 
Murea de ciudă. N-a cedat. Eu am văzui 
pe ch pul lui supărarea. Fața lui ovală, de 
copil, se întunecase. Părul negru, des. 
care dădea un aer proaspăt feței, parcă 
îi umbrea acum chipul, ochii lui căprui 
aveau o privire tristă. Inșă inima, inima 
nu ceda. Ii zvîcnea puternic, vroia să 
învingă.

Azi cîte puțin, mîine la fel, eu curbător 
principal, el ajutor, munca a început a se 
urni pe făgașul cel bun. Dar să nu crezi 
că mai departe totul a mers așa de liniștit

— au 
hîrtie 
scurtă 
țigări 
floare 
tineri 

i-a mișcat

■uită-te în
să le miște

1953 a 
un tî- 
ani de 

ca

plini 
secții 
men-

atit. 
zile, 
sur

de

ai mai multă hotărîre în

ca rîul molcom ce-șl vede de drumeție în 
matca sa dreaptă. N-avea să lucreze nu
mai picioare laterale și posterioare' de 
scaun. Se cereau și picioare cuier, arc 
spătar și altei© unde trebuie șă . ai mai 
multă precizie la curbatul lemnului, mei 
multă iuțeală în mișcări. Nu-mi amintesc 
să fi dat vreodată înapoi. S-a luptat piep
tiș cu greul, iar cînd s-a poticnit și-a în
cordat puterile și a răzbit.

Țin minte ca acum. Anul trecut în aju
nul zilei de 23 August era ședință festivă 
pentru decernarea drapelului de secție 
fruntașă în întrecerea socialistă. Noi. l-am 
delegat pe el să meargă la masa prezidiu
lui, să primească steagul. Ajunsese cel 
mai bun muncitor tînăr din secție. I-au 
strîns cu toții mîna —-. directorul, secreta
rul organizației de bază, inginerul, — i-au 
înmânat drapelul, iar lui, de emoție i se 
aprinsese întreaga față. A venit lingă 
mine, m-a cuprins în brațe și mi-a zis :

— Ț.'ne-l, că dumneata ești maistrul 
nostru și să ne angajăm aici Că-1 vom 
păstra mai departe. învinsese.

— F, o vorbă — pădure fără uscături 
nu găsești ? Tot așa și la noi. Sînt unii 
tineri, ce-i' drept puțini de tot, care sînt 
în stare să-ți’ toace două zile și două nopți 
în șir despre1 priceperea lor nemaiîntîlnită,. 
iar cînd privești la fapte de-ale lor, nu 
dai pe ele nici cît pe două cepe degerate. 
El, Ritzi nu-i așa. El e sgîrcit la vorbă și 
darnic la fapte. îi place să muncească în 
liniște, fără zgomot și vorbărie. Nu, 
Ritzi nu-i așa. Vreau să-ți povestesc 
un singur fapt, simplu de tot. Era 
în preajma aniversării zilei de naș*ere a 
mamei sale. Ea lucrează tot la întreprin
derea noastră, ca lucrătoare la cantină. 
El i-a cumpărat material pentru o fustă 
și un batic. A dus materialul la croito
reasă și a rugat-o s-o lucreze fără să știe 
maică-sa. Ea a răscolit în carnetele sale 
și a găsit măsura luată pentru o rcch’e 
mai de mult 
fusta cusută, 
croitoreasa a 
ei, maică-sa

și de ziua ei i-au adus 
călcată frumos. După ce 

„lămurit-o” că fusta e a 
I-a strîns

sărutat fierbinte 
vrut să-și bucure 
părinte. Tatăl l-a 
A procedat atent, 
fericirea mamei a 

în mine el a 
mare. Cînd are 
spune:

— Loțî baci, 
ia spune-mi cum e mai bine să fac ? și 
chibzuim amîndoi pînă găsim rezolvarea 
cea mai dreaptă.

Să nu crezi că Ritzi are zi și noapte în 
cap numai norme și șabloane de curbat. 
Un tînăr de 19 ani ca el e și visător, zbur
dalnic. Fiorii tinereții pulsează și-n el. 
Ritzi e și bun sportiv, fundaș dreapta în 
echipa de fotbal a fabricii noastre care 
e pe primele locuri în campionatul 
nai. Apoi îi place și lui să asculte 
zică și în special să danseze.

Ăsta-i utemistul Ritzi Ludovic pe 
organizația l-a învățat să fie hotărît, 
deșt, entuziast, acesta-i Ritzi cu Care 
ția noastră se mindrește. Că doar și da
torită eforturilor lui, 
tași. N-am pierdut 
steagul, că dacă e 
vorba de inima fa
bricii, apoi să pul
seze că de aia e ini
mă. Asta-i...

în brațe șj l-a 
pe amîndoi obrajii. A 
mama, singurul său 

pierdut de mic copil, 
tăcut, cu gingășie, iar 
fost nemărginită.

găsit un sfătuitor mai 
vreun bai, vine și-mi

dumneata ești comunist,

raio-
mu-

care 
mo- 
sec-

noi sintern tot frun-

C. BUCUR 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului“ 
pentru regiunea 

Arad

Pe urmele „căutătorilor de comori.a...

a, CU toate că este pu
țin răspîndtt în natură, 
Ceriul (alături de. alte pă- 
mînturi rare) cunoaște o 
utilizare mereu mai im
portantă în industrie, 
mîntul de ceriu a

Pă- 
fost 

descoperit în 1803. — Pe 
atunci el nu părea decît 
o simplă curiozitate.

Și totuși Tară numai cî
teva din utilizările acestui 
element rar :

La aprinderea unei ți
gări cu bricheta se utili
zează ceriul: ,,piatra“ de 
brichetă e făcută dintr-un 
aliaj de ceriu cu fier.

Adăugarea de numai 0.2 
la sută ceriu în aliajele 
de aluminiu, ușurează to
pirea acestora și le mă
rește rezistența, puțind fi 
utilizate cu succes 
construirea avioanelor 
automobilelor.

In 
lor, sărurile de 
sînt folosite pentru 
coloranților. o mare 
tentă la spălare.

Amestecat cu alte 
mînturi rare, ceriul, 
poate folosi pentru porțe
lanuri și sticle colorate 
care nu-și schimbă cu
loarea la ardere și soare.

Lentilele de ochelari cu 
2-4 Ia sută ceriu absorb 
puternic razele ultravio
lete dăunătoare cehilor, 
precum și o mare parte 
din cele termice.

PRIN locurile uscate 
și pietroase din America de 
Sud *(Brazilia, Venezuela) 
se tîrăște temutul șarpe 
Boa — regal. Corpul său 
— lung de peste 4—5 me
tri, este acoperit cu pete 
mari, galbene, de o par
te și de alta (a corpului), 
iar pe coadă aceste pete 
sînt de culoare roșie.

Boa-regal vînează canti
tăți masive de șobolani, 
din care cauză el este 
foarte apreciat de locui
torii Braziliei. De aceea, 
șerpii tineri Boa se fin în 
magazii, hambare, locuin
țe. Noaptea, șarpele Boa 
pornește Ia vînătoare, iar 
ziua doarme sau stă la 
soare în apropierea locu
ințelor. Este foarte atașat 
de casă șl dacă este dus 
în altă localitate, se în
toarce deobicei înapoi. Nu 
rareori, se vinde împreu
nă cu casa și șarpele Boa.

In satele Braziliei șar
pele Boa domesPc este o 
apariție obișnuită.

SE știe 
cînd mănînci 
vrei să bei 
multă. De ce, 
cesta, e.xcursioniștii 
experiență, atunci 
se pregătesc pentru marș, 
dacă e foarte cald. îna
inte de plecare mănîncă 
o scrumbie sau 
cată de pHne cu 

S-ar părea că în 
marșului o să le 
mai tare sete. Cînd 
și mai ales în 
mersului, omul transpiră 
foarte mult (pierde ană 
din organism). Lipsa de 
apă în organism provoa
că setea.

lată explicația.
Sarea reține apa în 

suturile corpului. De 
ceea, dacă înainte 
marș se introduce în 
ganism o doză suplimen
tară de sare și se bea a- 
poi apă pînă se potolește 
setea, atunci 
excursionistul va transpi
ra mai ouțin, prin urma
re din țesuturile corpu
lui va nierde mai puțină 
umezeală și nu-i va mai 
fl sete.

la 
Și

Industria coloranțl- 
ceriu 
a da 
rezis-

pă-
se

atuncică
ceva sărat 
apă mai 

în cazul a- 
cti 

cînd

o bu- 
sare ? 
timpul 
fie și 
e cald 
timpul

te- 
a. 
de 

or-

în drum

primul deceniu al veacului nostru, la marginea 
orașului Brăila, acolo unde astăzi se întinde cart erul 
Brăilița, s-au început săpături. Unii, mai „bine in
tenționați”, le numeau săpături „arheologice ’. De 
cînd se descoperise o oală cu galbeni, toți bogătanii 
din Brăila țineau morțiș să devină „arheologi”. La 
primăria urbei se prezentau așadar d'feriți „cerce
tători științifici“ care, în schimbul unei taxe, cereau 
să li se acorde permisiunea „pe riscul lor” de a 
descoperi galbenii adunați de turci de pe spinarea 
țării noastre. Mai mult chiar : la marginea Dunării, 
pe locul numit vadul Catagaței, se ridicase acum 
30 de ‘ . ........ 1
acest 
scară 
reze,

tumul funerar în care s-a descoperit
12 morminte ce aparțin populației de

ani o cărămidar le. Proprietarul ei avea, sub 
pretext, posibilitatea să facă săpături pe o 
mai mare, să descopere deci aur și să micșo- 
pril i întinderea pămîntului cumpărat, investi

țiile și încercările ..arheologice” ale altora. Nedesco- 
perind galbeni, negustorul se mulțumi să-i facă prin 
vînzarea cărămizilor. In t.mpul săpăturilor, sapele 
s-a t izbit de cioburi, cazmalele au fărîmat oase și 
pietre ascuțite, iar lutul a fost dus la cuptor și ars. 
Așa a fost 
moară: o 
Catagaței.

distrusă în chip barbar, o adevărată co- 
parte .din așezarea străveche din vadul

Prima periegheză
De cînd venise în orașul Brăila, pe tînărul arheolog 

Nicolae Hartuche — directorul Muzeului „Hristo 
Botev" din Brăila — îl frămfi .ta un gînd : fostul ju
deț Brăila nu avea pe harta sa arheologică decît 
două așezări, aceea de la Nezîru și de la Scorțarul 
Vechi unde se descoperise într-un tumul funerar, un 
cazan de tip scitic datînd din secolul al VI-lea înain
tea erei noastre. Deci, gîndea tînărul arheolog, în 
această regiune a țării noastre nu putea fi vorba de 
un hiatus, de un gol, între diferite epoci ale comunei 
primitive. Trebuia să muncească pentru a dovedi că 
acest gol nu există. Și-a alcătuit în acest scop un 
plan minuțios care prevedea studierea unei părți 
din terasa Dunării și a terasei Șiretului.

Prima periegheză arheologică a făcut-o în luna 
mai a acestui an. pe locul unde se află cărămidăria 
„23 August“, unde a găsit fragmente de cioburi 
vase, oase umane și de animale.

O contribuție însemnată la studiul

de

istoriei patriei

prezența unui 
un număr de . , . __
păstori nomazi din stepele nord-pontice (U.R.S.S.). 
Cît privește populația din așezarea neolitică de la 
Brăilița, aceasta ducea o viață sedentară, ocupîndu-se 
cu cultivarea plantelor. Acest fapt este documentat 
prin numeroasele rișnițe primitive din piatră, săpă- 
ligi de os și mare cantitate de boabe de grîu carbo
nizate (specie de grîu triticum-mionococum). Ea se 
ocupa de asemenea cu pescuitul și creșterea vitelor, 
dovadă fiind cantitățile mari de cochilii de scoic!, 
vertebre de pește, greutăți de lut ars pentru scu
fundatul plaselor de pescuit și cantități mari de 
oase de atiimale domestice.

Vînătoarea, ca ocupație a acestor triburi, este și 
ea dovedită prin vîrfuri de săgeți și lănci lucrate 
admirabil din silex, precum și de oasele de animale 
sălbatice descoperite în interiorul locuințelor și în 
gropile de gunoaie. In legătură cu reprezentările re
ligioase ale comunității gent;lico-tribale de la Bră’lița 
stau drept mărturie diferiții idoli antropomorfi și 
zoomorfi, lucrați din os sau din lut ars. Interesantă 
este descoperirea unei figurine feminine de lut ars, 
care vădește o puternică influență est-meditera- 
niană. Ceea ce este iarăși deosebit de important 
pentru arheologia comunei primitive de pe teritoriul 
R.P.R. aste descoperirea unor 
fragmente de vase pictate ce i 
aparțin culturii de tip Cucu- 
teni A (variantă a celei desco
perite la Fedeleșeni) în me
diul culturii Gumelnița, do
vadă a relațiilor directe între 
triburile, neolitice Nipro-Car- 
patice și a celor Balcano- 
Dunărene.

Locuințele purtătorilor cul
turii Gumelnița de la Brăi
lița erau construite la supra
fața solului și lucrate din pari 
de lemn, trestie și pămîl.it 

amestecat cu pleavă și paie. 
Acest fapt este dovedit de 
cantitatea mare de chirpic ars 
găsit în așezare și de locuin
țele în miniatură.

Dată fiind importanța știn- 
țifică a descoperirilor arheo
logice de la Brăilița, Secția 
de comună primitivă a Mu
zeului Nația .al de Antichități 
al Academiei R.P.R., a pro
gramat ca în cursul lunii de
cembrie 1955, directorul Mu
zeului din Brăila să înfățișeze 
rezultatele cercetărilor sale. 
Această apreciere a activi-

Sondajul efectuat în luna mai a confirmat presu
punerile tînărului arheolog făcAe în t mpul perie- 
ghezei. Arătînd Academiei R.P.R , prii i Muzeul Na
țional de Antichități — imoortanța pe care o are 
această așezare pentru studiul istoriei patriei noas
tre, Academia a acordat autorizația pentru săpături 
Cercetările organizate au început în luna arj.gust 1955 ___ _  _
la care au participat delegați din partea^ Academ ei tățiî depuse cu atita pricepere 

și rîvnă de către un tînăr ca
dru științific, constituie deopo
trivă un îndemn pentru toți 
tinerii cercetători, cît și o do
vadă că regimul nostru spri
jină o asemenea muncă știin
țifică.

R.P.R., cît și o parte din personalul șt'ințific al mu
zeului regional din Galați.

Săpăturile au dus la concluzia că așezarea de la 
Brăilița datează din epoca neolitică, deplin dezvol
tată, șt anume, aparține culturii Gume'nița. _

Au fost descoperite două nivele de locuire, bine 
distincte, cuprlnzînd fiecare urme de locuințe cu 
material casnic specific.

Ultima fază de locuire datează de la sfîrșitul 
neoliticului și începutul epocii bronzului, dovadă fiind

Corespondent
C. STOREȘTEANU

Ieri după-amiază, a avut loc pe un oare
care stadion din București meciul de fot
bal contînd pentru campionatul cupei 
„Care pe care“, dintre echipele „V. S.“ 
(„Vedetele Sprintene“) și „A.J.B." 
ție Jucăm Brutal!”). 
torilor impacientați 
fluieratul din degete 
jucătorii și-au făcut 
După 40 de minute de 
timp antrenorii și-au 
toate „speranțele“, jucătorii s-au adunat 
în cerc pentru a sa
luta publicul. Cu a- 
cest prilej, căpitanii 
celor două echipe au 
schimbat plini de a- 
fecțlune buchete mi
nunate 
țări: 
brutal, 
gim!”.

După aceasta, me
ciul a început. Min
gea se află la Ies re
dutabilul centru îna
intaș al echipei 
„V.S “, de 725,50 ori 
internațional și de 
20 de ori jucător de 
rezervă. Acesta, face 
un dribling splendid, 
învîrtindu-se pe un 
picior spre diferite 
puncte cardinale, pasează mingea coechi
pierului său Igrec, care, după ce stopează 
admirabil cu mîna, șutează puternic în 
pămînt, fracturîndu-și piciorul. Victima, 
care se afla astăzi într-o condiție fizică 
și o formă de joc uluitoare, trebuie să 
treacă din păcate pe tușă. Arbitrul jocu
lui d.ctează o lovitură de pedeapsă in de
favoarea echipei „V.S.” deoarece jucăto
rul Igrec s-a văitat în timpul acciden
tării, lucru care nu este permis, ne infor
mează arbitrul, după noul regulament al 
F.I.F.A. Jucătorii echipei „V.S.“ protes
tează vehement. Jucătorul Ies îl îmbrân
cește pe arbitru, apoi, dîndu-și seama că 
a avut o atitudine profund dăunătoare 
sportului, ia poziția de drepți și-i spune 
disciplinat :

— Mă deșteptule, habar n-ai să arbi
trezi 1

Lovitura se execută de la 20 de metri. 
Zece jucători de la „V.S.“ fac zid. Spec
tatorii așteaptă încordați. In sfîrșit, min
gea a fost șutată, zidul s-a aruncat la pă
mînt de emoție, portarul a plonjat în col
țul drept, iar mingea a intrat în plasă prin 
colțul sting! 1—0 pentru „A.J.B.”.

Echipa „V. S.”, încurajată frenetic de 
către spectatori și de către antrenor care 
a ridicat pumnul spre jucători, are o re
venire puternică. Jocul se desfășoară timp 
de 20 minute numai în careul de 6 metri 
al echipei adverse.

In acest timp mingea lovește, după sta
tistica unui priceput comentator sportiv, 
de 10 ori bara, de 15 ori portarul și de 
20 ori arbitrul. Astfel, echipa „V.S.“ reu 
șește să maree cu acest prilej un gol... în 
propria sa poartă. Faza a fost următoarea: 
neobositul centru atacant Ies a prins min
gea, și-a aranjat-o bine pe picior, a pa
sat-o unui half, halful a dat-o unui apără
tor pentru ca înaintarea, să aibă vreme să 
se organizeze, iar apărătorul a dat-o por-
•

(„Aten- 
In strigătele specta- 
de așteptare și la 
al arbitrului de tușă 

intrarea pe teren, 
încălzire în care 
pus la încercare

de amenin- 
,,să nu jucați 
că vă cotono-

JOCURI DE SOCIETATE
Mimica

După amiază, în fabrică 
sau în școală are loc „Joia 
tineretului“... Mîlne seară 
este reuniune... Conferen
țiarul a fost anunțat, Iar 
pentru dans, orchestra e 
pregătită.

Parcă, totuși, programul 
ar putea fi și mai bogat. 
Ce ar fi dacă am iniția 
cineva jocuri de societate ?

Pentru azi -
Acesta e un 

prin gesturi și 
țel, unul din participanți 
urmărește să-i 
lalți să ghicească un anu
me lucru sau ființă, eveni
ment, acțiune etc., pe care 
el are însărcinarea să-l 
exprime.

Pentru a juca mimica, 
parțicipanții, după ce nu
mesc un arbitru, se împart 
în două echipe, în frunte 
cu cîte un „căpitan“. Al
ternativ, fiecare echipă, 
consfătuindu-se în șoaptă, 
alege pentru cîte unul din 
membrii echipei adverse 
subiectul de exprimat. Ar
bitrul îl transmite numai 
omului respectiv, iar aces
ta, prin mimică, caută să-1 
facă cunoscut propriei sale 
echipe.

In ajutorul gesturilor, 
el n-are voie să adauge

- MIMICA, 
joc în care, 
expresia fe-

facă pe cei-

nici un cuvînt, afară de 
precizarea — care se face 
la început — dacă e vorba 
de ceva prezent, trecut sau 
viitor șl dacă subiectul e 
concret sau abstract.

Căutînd să ghicească su
biectul respectiv, membrii 
echipei în fața căreia se 
mimează se sfătuiesc între 
el și cînd au ajuns la con
cluzie, o anunță prin inter
mediul „căpitanului“. Dacă 
prima concluzie e greșită, 
echipa are voie să caute a 
doua și apoi a treia. Dacă 
în cinci minute echipa nu 
ghicește, sau dacă și a 
treia concluzie a sa e gre
șită, se consideră că a pier
dut.

învingătoare între cele 
două echipe iese aceea care 
a ghicit cele mai multe su
biecte.

Un mare farmec are jo
cul cînd pentru flecare par
ticipant se alege un su
biect potrivit cu atitudinea 
sa, l*gat de întîmplărl din 
viața sa etc.

In timp ce o echipă se 
străduiește să ghicească, 
membrii celeilalte, care 
cunosc „cheia“, văzînd si
lințele „actorului’’ impro
vizat. rîd adesea cu 1

I
tarului ca s-o dega
jeze spre înaintare. 
Din nefericire, porta
rul tocmai atunci 
poza din profil unui 
fotograf și n-a ob
servat mingea, care 
a intrat fără nici o 
jenă în plasă. Scorul 
este de 2-0 pentru 
„A.J.B.”

Spectatorii aplau
dă' entuziasmați pe

„V. S.“ contra „A. J. B."
Dedic această cronică spor

tivă unor jucători de fotbal 
care mai practică încă vede
tismul și brutalitățile.

jucătorii echipei „V.S.” pentru combina
țiile lor pline de fantezie.

In pauză, antrenorul echipei „V.S.“ își 
adună jucătorii în jurul său și ține cu ei 
o scurtă ședință de 30 minute în care le 
prelucrează conferința „Despre masajul 
mușchilor la piciorul drept“, face o critică 
amănunțită a jocului, remarcîndu-l cu 
această ocazie ca cel mai bun de pe teren 
pe jucătorul Ies, și promite „băieților“ 
ca să-i ambiț'oneze că. dacă nu cîștigă 
meciul nu vor mai fi selecționați pe viitor 

în echipă. Astfel e- 
ch'pa „V.S.” reintră 
pe teren cu un moral 
foarte ridicat. Ea do
mină încă de'a înce
put. Binecunoscutul 
jucător Ies pornește 
cu mingea pe centru 
spre careul adversa
rilor, trece pe extre
ma stingă, apoi pe 
cea dreaptă schim- 
bînd mingea cînd Pe 
un picior cînd pe al
tul, pleacă spre ca
reul echipei sale 
driblîndu-și toți coe
chipierii, vine înapoi 
în careul adversari
lor pe care-i lasă în 
urmă la o distanță 
apreciabilă, ajunge

singur la 1,50 metri în fața porții Șt trage 
puternic, dar, ghinion! mingea iese afară 
din teren în dreptul liniei care marchează 
centrul terenului de joc. Vedeta Ies își 
dă cu pumw'i în cap și se căinează amar
nic ; „Dacă va mișca portarul în fața 
mea și dacă nimeream pe poartă era gol 
precis“.

Analizînd operativ situația de pe teren 
antrenorul echipei „V.S.“ cere permisiu
nea arbitrului să schimbe 10 jucători lă- 
sînd mai departe doar centrul atacant Ies 
care s-a dovedit cel mai eficace și care 
e slăbiciunea sa încă de acum 15 ani cînd 
l-a recrutat în acest post pe motive de 
filiațiune.

După aceasta, echipa „A.J.B.“ trece și 
ea impetuos la atac. In primul rînd ea 
atacă pe toți jucătorii adverșl. Din numai 
cîteva lovituri, înaintașul Zet, supranumit 
Milosul, doboară patru jucători, inclusiv 
arbitrul, cu care avusese mai înainte cî- 
teva discuții teoretice purtate în contra
dictoriu. Răspunzînd protestelor publicu
lui față de stilul său de joc. Milosul mor
măie printre dinți cu blîndețe : „Eu n-am 
absolut nici o vină. Dacă au pretenția să 
nu fie jenați să joace popice, nu fotbal!“

După alte cîteva faze neinteresante, în- 
minutul 89 de joc „A.J.B.” atacă prin 
surprindere poarta „Vedete’or Sprintene”. 
Ei organizează un atac după cea mai mo
dernă tactică. Astfel, extremele atacă apă
ră orii adverși ținindu-i de aproape cu 
amîndouă mîin’le. unul dintre înaintași îi 
pune o piedică stoperului advers, iar cen
trul atacant se suie în spinarea portaru
lui și marcă gol cu pumnul fără să fie ob- 
dervat. Scorul e de 3—0 pentru „A.J B.”.

Arbitrul fluieră sfîrșitul jocului. *Echi- 
pele se fotografiază împreună strîngîn- 
du-și mîinile cu prietenie, iar arbitrul 
este sărutat de toți jucătorii deodată.

Căpitanul echipei „V.S.“, înaintașul Ies 
, a făcut imediat după meci reprezentanți

lor presei următoarea declarație :
„Noi am pierdut, iar ei au cîștigat. Noi 

am jucat categoric mult mai bine. Dacă 
am fi marcat 4 goluri victoria era a noa
stră. De la noi mi-a plăcut îndeosebi de 
mine și de antrenor. De la ei de nimeni. 
Trăiască balonul rotund!”

I. MIHALCEA

toamnrțu 
discută 

cum si 
pentru

proble- 
cu greu 

hotărî sto- 
rugat crea- 
modele ai

ajutorul 
noastre, 
numărul

sosit 
Priefenele 
între ele : 
se îmbrace
noul sezon ?

In această 
mă, în care 
te poți 
gur, am 
terii de
Centrului de proiec
tare a îmlbrăcăminții 
să vină în 
cititoarelor

Ca și în
din duminica trecută, 
ei vă prezintă și azi 
cîteva modele — 
viitoare creații ale 
industriei confecți
ilor la începutul anu-1 
lui 1953.

Jachetă: se reco-, 
mandă a se confec
ționa în culorile gris, 
maron, bej.

Costum taior: se 
recomandă a se con
fecționa din stofă 
plină, ecosez 
pepit.

sau

ORIZONTAL :
DObiectiv văzut la capă

tul liniei de ochire. 
Mare unitate, 
celulă.

îiinpru- -j 
hohote, a

Desen de MATTY
— POPESCU C. ION I
— Prezent !

La Școala medie de băiet! de 10 ani nr. 1 din 
PIoești, elevii din clasele de ia demisol con- 
siderînd că e prea „obositor" să intre sau să iasă 
pe ușă, intră direct pe geam.

2)
Cap de

— Nota redac- 
Un aviator frun- 
Unul din elemen- 
deosebește avio- 
teren sau de mașină. — Pol fără

taș. 3) 
tele __ 
nuj de 
fnceput. — Notă din gama orientală. — 
A se desprinde de pe pista aerodromu
lui. 4) Un pilot victorios în lupta aeriană.
— Așa trebuie să fie tot timpul avia
torul în zbor. — Existau. 5) Interjecție.
— Cunoștea arta pilotajului. — Zbor do
mol, ușor. — Corpul avionului nu are o 
greutate mare. — In aviație. 6) In orice 
reactor. — Lungimea planurilor, ceea ce 
diferă de la un tip de avion la altul. — 
Consoane din planor. 7) Primele din al
fabet. — Ai învățat. — A geme. — In a- 
cest loc. 8) Regiune din Nigeria. — Con
trolat înaintea zborului. — Poem de Victor 
Hugo. 9) A urca în avion materialele ce 
trebuie transportate. — Pentru aviatori, 
are un plus de calorii, necesar 
de eforturile de zbor. 10) Atunci se 
bilanțul zborurilor zilei'. — Aviator 
mic omorît. — Parte componentă a 
torului clasic la avioanfe. 11) El execută 
misiunile de protecție în aer. 1?) Avion 
de pasageri aterizat pe pistă. — Calita
te esențială în . orice acțiune. — 
Intre două avioane, dușmane durează 
numai cîteva secunde sau minute. 13) In 
revenire. — Așa sînt aviatorii pentru li
niștea în spațiul aerian al tării noastre.
— Mediu aviatic. 14) Aviatorul nu tre
buie să-și piardă cumpătul. — Ivit. 15) 
Pentru somn. — Parte a ampenajului unui 
avion. — Creangă eminesciană. 16) Con
duc avioanele. — II are orice avion, 
mai multi sau mai putini cai. — Un 
vion, în sine. 17) Se spune în legendă 
a fost primul zbuiător. — General al

ce

fată 
face 
ina
ine-

cu
a- 
că 
lui

Mihai Viteazul. — Are manșa tn mtnă. — 
18) Posed. — Categorie de aviație de 
luptă. — Cu el au luptat Ivan Cojedub, 
Nesterov, Pocrîșchin, Gastelo. — Post 
scriptura. 19) Varietate de cvart. — Avion 

i ce atinge viteze supersonice. — Baltă 
tn Oltenia, ltngă Ciuperceni. 20) Indici pe 
hartă itinerariul de urmat. — Șterge cu 
buretele (fig.). 21) Această pregătire se 
cere a fi foarte bine însușită de orice 
aviator pentru a putea îndeplini misiunile. 
— Invătat rus care a construit primul 
avion din lume ce a parcurs la 1 august 
1882 distanta de 200 m. la înălțimea de 
2 m. 22) Radiotelegrafist de bord, nelip
sit din avioanele grele de luptă. — Nu
meral german.

)

VERTICAL :

1) Valorează mai mult dectt avionul. — 
In misiune. — Cap de pilot. 2) Părți din- 
tr-un avion de școală. — în fuselaj. — 
Cobortre vertiginoasă a avionului, aproape 
de verticală. 3) Marginile unui tub. — 
Vestit aviator sovietic, pildă de măiestrie 
tn arta pilotajului, 
roism. — Cupru și 
Pășise. — Din etnd 
partizat unui pilot 
riană. — Aruncare cu parașuta. 5) Folosit 
prea mult. — Verbul timpului etnd scade 
termometrul. — Cu multă dtrzenie tn 
luptă. 6) Un miting organizat de avia
tori, — Schiurile, pentru aterizarea avioa
nelor pe zăpadă. — In aviație, ț) Agăța. 
— Conducătorul și organizatorul victorii
lor poporului nostru muncitor pe drumul

curaj, abnegație, e- 
zinc. — In corp. 4). 
în cînd. — Este re- 
pentru patrulare ae-

construirii socialismului. — Pe ele se tra
sează itinerariile de zbor. 8) II face avio
nul în aer cînd virează. — închipuire — 
Potrivire de terminații. — Pilotul, în fond.
— Lele. 9) Mai multe formații mici de 
zbor a avioanelor. — Tot un avion, dar 
fără motor'. — Cea ascensională produce 
zborul. 10) Piese necesare mișcării avionu. 
lui în aer. — Salvează echipajul unui a- 
vion avariat tn aer. 11) Cîștig lupta ae
riană. — Avion urmărit noaptea cu pro
iectoarele. — Am însemnat în carnet da
tele recunoașterii aeriene executate. 12) 
Ziar sovietic. — Privesc din avion. — De 
unul singur. — Doctor. — Un aviator ve
sel. 13) Luăm înălțime spre cerul albas
tru. — In interior. — II execută avia
torul cu ajutorul direcției. 14) Parașutiști 
lansați pentru acțiuni de luptă — 
Un sfert de litru de benzină. — 
Tn aparat. 15) Merge cu port, plan, sta
ție. — Nume. — Națiune. 16) O găsești 
la fiecare avion de transportat pasageri 
sau mărfuri, la decolare și aterizare. — 
Mijloc de faclă. — Formă geometrică. — 
A descoperi obiectivul de recunoscut. 17) 
Bombă căzînd din avion (!). — Cu di
recția fermă spre inamic. — Comune 
avionului și păsărilor ce zboară în înal- 
turi. — K. N. 18) Probez un nou tip de 
avion, în mod practic. — In carlingă
— Piesă importantă în conducerea avio
nului. 19) Indemînateci, sprinteni, așa 
cum trebuie să fie membrii echipajelor a- 
vioanelor. — Două vocale. — In viteză*

Cuvinte rare : Atr.
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