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FORȚA POPOARELOR
T F.GENDA SPUNE CA împăratul
*-< Xerxes era întru totul stăpînit 

ide mitul puterii sale nelimitate, „di
vine“, asupra naturii r,i asupra popoa
relor; odată, mîniat la culme, a po
runcit supușilor săi ca marea cea fur
tunoasă să fie bătută cu vergi de fier 
pentru că îndrăznise să-i înece coră
biile. I-a mers cît i-a mers împăratu
lui. dar, după cum se știe, el n-a scă
pat de o înfrîngere cruntă în lupta cu 
popoarele Eladei. Xerxes nu ținea sea
ma de realități.

Vremurile mitologiei antice au tre
cut de mult. Dar. cercurile politice re
acționare din occident, fabricanții de 
tunuri și bombe, asemenea unor demni 
urmași ai lui Xerxes, se încăpățînează 
cu înverșunare în a nesocoti realită
țile situației internaționale actuale.

In lume au avut loc transformări 
radicale. Astăzi, politica nu mai este 
un monopol al diplomaților. Pe arena 
internațională, în lupta pentru o pace 
trainică, se manifestă cu tot mai multă 
hotărîire adevăratul făuritor al istoriei 
— poporul. Iar voința sutelor de mi
lioane de oameni este în zilele noastre 
cel mai important factor al politicii 
mondiale. Marile fluvii se formează pe 
neobservate, din rîulețe mici. Ele 
cresc și pe măsură ce se lărgesc, alte 
sute de rîuri și rîulețe aleargă grăbite 
să li se adauge; aceste fluvii mari 
străbat continente, leagă între ele 
țări, schimbă viața a milioane de oa
meni. La fel și mișcarea pentru pace, 
ea a izvorît din adîncul inimilor, la 
început mai puține la număr, a cres
cut repede, a străbătut epoca noastră 
și a legat popoarele între ele.

Influența mișcării mondiale țentru 
pace nu este însă pe placul ațîțători- 
lor la război. Folosind tot arsenalul 
propagandistic, reacțiunea internațio
nală a căutat să discrediteze mișcarea 
pentru pace, s-o submineze. Acest lu
cru a dat rezultate contrarii celor 
scontate, pentru că după cum bine 
spune un proverb popular, „minciuna 
are picioare scurte“ ; în rîndul miș
cării mondiale pentru pace s-au înca
drat oameni de diferite concepții po
litice și credințe religioase. Astăzi 
mișcarea mondială pentru pace con
stituie o forță cum n-a mai existat în 
istorie, o forță care se lărgește și se 
întărește continuu punîndu-și pecetea 
pe întreaga desfășurare a evenimente
lor internaționale.

„Epoca noastră se distinge de epo
cile anterioare prin uriașa influență 
exercitată de mase asupra vieții so
ciale“ constată Hudliston, cunoscutul 
observator diplomatic, fostul șef al 
Asociației de presă anglo-americane, 
în cartea sa „Diplomația populară și 
războiul“.

Presiunea opiniei publice mondiale a 
contribuit într-o largă măsură la în
cetarea vărsării de sînge în Coreea, 
și în Indochina. Această presiune a 
avut un rol hotărîtor în convocarea 
conferinței de la Geneva a șefilor gu
vernelor celor 4 puteri.

întreaga omenire a răspuns cu en
tuziasm Apelului Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii care cere interzice
rea armei atomice. Sutele de milioane 
de semnături strînse pe acest Apel 
ilustrează voința fermă a popoarelor 
de a bara drumul unui nou război ni
micitor. Tînăra generație, dornică să-și 
clădească un viitor luminos, participă 
cu însuflețire la acțiunile forțelor 
păcii de pretutindeni. Aceste acțiuni 
continuă în toate țările. De curînd., 
organizațiile de tineret și studențești 
din Brazilia au organizat o zi pentru 
strîngerea de semnături pe Apelul 
Păcii. In cursul acestei zile, numai 
tinerii din orașul Santos au strîns în 
medie 2500 de semnături. A devenit 
cunoscut nu numai în Suedia, dar și 
în alte țări, numele elevului Eddi Ahl- 
feldt, în vîrstă de 15 ani, care a strîns 
peste 1200 de semnături pe Apelul 
Păcii.

Continuînd eforturile pentru conso
lidarea păcii în lume, luptătorii pentru
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pace de pretutindeni cer ca rezultatele 
conferinței de la Geneva să fie menți
nute, dezvoltate, transpuse în viață 
De la conferința din iulie de la Ge
neva, Uniunea Sovietică, consecventă 
politicii sale externe de pace, a între
prins o serie de acțiuni pozitive, ca de 
pildă : stabilirea de legături diploma
tice cu R. F. Germană, acordul cu 
R. D. Germană, tratatul încheiat cu 
Finlanda și altele. In urma unor ase
menea inițiative, politica U.R.S.S. a 
cîștigat și mai mult sprijinul opiniei 
publice mondiale. „Poziția U.R.S.S. în 
cadrul situației internaționale a fost 
consolidată și mai mult“, scrie ziarul 
„New-York Times“, care este de pă
rere că „după conferința de la Ge
neva, sprijinul pentru activitatea in
ternațională a U.R.S.S. a devenit și 
mai puternic“...

Totodată, toate țările lagărului so
cialist, printre care și țara noastră, 
printr-o serie de măsuri, și-au adus 
contribuția la destinderea încordării 
în relațiile internaționale. Cunoscutele 
acțiuni ale statelor iubitoare de pace 
au creat un climat propice desfășu
rării apropiatei conferințe de la Ge
neva a miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru puteri.

Popoarele au salutat cu bucurie și 
încredere pașii întreprinși de Uniunea 
Sovietică și celelalte țări iubitoare de 
pace pe linia destinderii internațio
nale. Ele au însă toate motivele să fie 
nemulțumite față de linia unor cercuri 
din apus care, pe lingă faptul că nu 
au întreprins acțiuni evidente în „spi
ritul Genevei“, acum, în preajma 
conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne, se străduiesc să reediteze „răz
boiul rece“. Este cunoscută cam
pania de subminare a „spiritului Ge
nevei“ dusă într-o parte a presei oc
cidentale, mai ales cea din S.U.A. Ve
ninul vărsat cu ajutorul acestei cam
panii propagandistice este însoțit de 
o serie de acțiuni cu totul ostile păcii, 
cum ar fi recenta conferință militară 
a țărilor pactului Atlantic, atragerea 
Iranului în pactul militar de la Bag
dad. manevrele forțelor armate ale 
N.A.T.O., ca și cele de largă amploare 
proiectate în S.U.A.

Pentru proprietarii uzinelor care fa
brică bombardiere sau tancuri, pacea 
înseamnă ruină. Pentru ziariștii ver- 
sați în calomnii, sfîrșitul „războiului 
rece“ reprezintă una din cele mai mari 
nenorociri. Iar pentru anumiți oameni 
politici, coexistența pașnică între dife
rite regimuri, înseamnă o catastrofă.

Pacea, libertatea sînt scumpe fiecă
rui popor. Aceasta indiferent dacă este 
pe placul elementelor agresive, ultra- 
reacționare din S.U.A., Anglia sau 
Franța.

In aceste zile, forul suprem al miș
cării partizanilor păcii — Consiliul 
Mondial al Păcii — s-a întrunit în se
siune la Viena pentru a discuta pro
blemele cele mai urgente legate de 
destinderea internațională, de asigu
rarea păcii. Chemarea Biroului Con
siliului Mondial al Păcii: „popoarele 
nu vor admite reeditarea „războiului 
rece“... Oamenii vor ca binele adus de 
destinderea încordării să se resfrîngă 
asupra vieții fiecăruia, ei vor ca redu
cerea armamentelor să aducă fiecă
ruia mai mult belșug și ca primejdia 
odioasă a armei atomice să fie înlă
turată“ — sună astăzi ca un avertis
ment împotriva dușmanilor vieții.

Pentru triumful „spiritului Gene
vei“ militează astăzi popoarele între
gii lumi. Pentru triumful acestui spirit 
luptă și poporul nostru. Harnicii con
structori ai vieții noi din țara noastră 
întind mîinile către toți prietenii păcii 
din întreaga lume cu convingerea 
nestrămutată că nu se află forță în 
lume care să ne poată despărți. Opi
nia publică mondială iubitoare de pace 
urmărește însă cu vigilență uneltirile 
cercurilor agresive internaționale.

Lupta popoarelor — această forță 
puternică a zilelor noastre va învinge 
războiul!

în întîmpinarea celui de al ll-lea Congres al Partidu'ui

Ca forțe tinerești pe drumul 
unor noi rea

★ ★
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Ca părinții, în mijlocul copifor

la corespondentul nostru). — 
atelierelor C.F.R. „16 Februa- 
se află un panou cu numeroa- 
ale muncitorilor fruntași. Una

CLUJ (de 
In curtea 

rie" din Cluj 
se fotografii 
dintre ele înfățișează pe membrii brigăzii
de tineret de la secția I-a locomotive. Cei 
mai mulți dintre ei sînt tineri. Numai cîțiva 
sînt mai în vîrstă : comuniștii Alexandru 
Bucur, Gherghely Alexandru și candidatul 
de partid Herodek Rudolf. Cînd brigada s-a 
fotografiat pentru panoul de onoare, tinerii 
au ținut neapărat ca muncitorii vîrstnici să 
stea în mijloc, întocmai ca părinții în mij
locul copiilor lor.

Fotografia aceasta este strîns legată de 
viața brigăzii, de viața atelierelor. Tinerii 
sînt înconjurați cu dragoste de comuniști, de 
muncitorii vîrstnici. De la ei tinerii învață 
să stăpînească mai bine meseria, să obțină 
zilnic rezultate sporite. In această brigadă 
fiecare dintre membrii ei își depășește norma

cu peste 25 la sută. Cei mai slabi sînt aju
tați de muncitorii1 mai buni. De calificarea 
lui Jucan Ion se ocupă Herodek Rudolf, pre
cum și utemistul Negrea Dumitru. Recent 
a cerut să intre în brigada I-a și tînărul 
Cincă Vasile. Brigada l-a primit cu dragoste 
și speră să facă din el bun muncitor.

Brigada își are în felul acesta rolul ei în
semnat în viața atelierelor.

întregul colectiv de muncitori și tehnicieni 
s-a angajat zilele acestea ca în cinstea celui 
de al Il-lea Congres al Partidului să reali
zeze acumulări socialiste peste plan în va
loare de 1.750.000 lei, să realizeze planul 
pe anul 1955 cu o depășire de 20 la sută, 
să asigure creșterea productivității muncii 
față de plan cu 10 la sută.

Muncitorii ceferiști, avînd în frunte 
comuniști, sînt siguri că angajamentele 
vor fi îndeplinite, reparînd cît mai multe
comotive și vagoane, care să contribuie la 
asigurarea în bune condițiuni a transportu
lui pe căile ferate.

pe 
lor 
lo-

Metodele sovietice
GALAȚI (de la corespondentul nostru). 

Muncitoarele de la țesătoria „Munca“ din 
Galați, cu ajutorul metodelor sovietice, reu
șesc să obțină succese deosebite în îndepli
nirea angajamentelor luate în întîmpinarea 
Congresului Partidului. Pentru a se putea 
aplica pe scară cît mai largă metodele a- 

. vansate de muncă, conducerea întreprin
derii a luat o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. In prezent, la țesătoria „Mun
ca“ se aplică de către majoritatea munci
toarelor metodele sovietice : Jandarova, Co- 
valiov și Marșrut. Aplicînd aceste metode, 
tinerele Maria Atanasiu, Dumitriu Stela, 
Sima Bița și altele, reușesc să depășească

- ajutor de nădejde
cu regularitate planul de producție lunar. 
De pildă, în luna septembrie, ele au dat 
peste plan cîte 300—500 m.p. de diferite țe
sături.

In cadrul sărbătoririi Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice și în întîmpinarea Congresu
lui Partidului, țesătoarele acestei fabrici 
și-au sporit angajamentele fiind sigure că 
prin aplicarea cît mai corectă a metodelor 
sovietice și le vor putea îndeplini. Primele 
rezultate au și început să se arate. Numai 
pînă la 10 octombrie, colectivul de muncă 
al întreprinderii a realizat peste plan 16.000 
m.p. de pînză de bună calitate.

Vor stringe și mai mult fier vechi
Tinerii din regiunea Pitești au colectat în 

ultimele 3 luni peste 292.000 kg. de fier vechi. 
Pentru succesele obținute în această acțiune 
C.C. al U.T.M. și comitetul regional U.T.M. 
Pitești au acordat premii organizațiilor 
U.T.M. fruntașe. Steagul de unitate fruntașă 
a fost primit de comitetul raional U.T.M. Pi
tești. Au mai fost premiate comitetele raio-

nale U.T.M. Costești și Topoloveni precum 
și numeroase organizații de bază UT.M. din 
întreprinderi, instituții și gospodării agricole 
de stat.

In cinstea Congresului Partidului, peste 
20.000 de tineri din regiunea Pitești s-au 
angajat să colecteze 820.000 kg. de fier 
vechi.

★

Așa sporesc realizările
ARAD (de la corespondentul nostru). — 

In întîmpinarea celui de al Il-lea Congres al 
Partidului, mecanizatorii de la stațiunea de 
mașini și tractoare Gottlob, raionul Sînni- 
colau Mare, își sporesc eforturile în produc
ție pentru terminarea la vreme a lucrărilor 
agricole de toamnă. Astfel, pînă de curînd 
ei au executat peste 90 la sută din planul 
anual de producție și peste 45 la sută din 
planul campaniei de toamnă. In această cam
panie s-a evidențiat brigada a Il-a condusă 
de utemistul loan Leitner, care muncește de 
patru ani pe tarlalele gospodăriei agricole 
colective „Progresul“ din Com'.oșu Mic. A- 
ceastă brigadă a executat 71 la sută din 
planul campaniei de toamnă. Brigada a Vl-a 
a lui Wolf loan, care muncește la gospodă
ria colectivă „Lumina“ din Uiheiu a reali
zat 63 la sută din planul campaniei de 
toamnă, iar brigada utemistului Zeit Con
stantin, muncind în gospodăria colectivă 
„Frunze“ din Grabăț, 55 la sută din planul 
campaniei de toamnă.

In întrecerea individuală a tractoriștilor, 
pe primul loc se află utemistul Lazăr Flo- 
rea din brigada a Il-a, care a realizat 97 
la sută din plan, urmat de tînărul Boldiga 
Vasile din brigada a VlII-a cu 84 la sută și 
utemistul Gorun Gavrilă din brigada a Il-a 
cu 83 la sută.

Aceste succese ale mecanizatorilor de la 
stațiunea de mașini și tractoare din Gottlob 
se datoresc și folosirii pe scară largă a cu
plajelor de mașini.

In această campanie tractoriștii lucrează 
cu 15 cuplaje de cîte trei semănători de ani
male la un tractor K.D. și cu mai multe 
cuplaje de cîte 6 haterii de discuri și 6 cîm- 
puri de grapă la un tractor. Cuplajele i-au 
ajutat pe tractoriști la folosirea din plin a 
capacității de lucru a tractoarelor.

Pentru reducerea prețului de cost la fie
care hantru efectuat cu mașinile stațiunii, 
mecanizatorii de la S.M.T. Gottlob au țjat o 
mare atenție și economisirii carburanților. De 
la începutul campaniei de toamnă au fost 
economisiți peste 18.100 litri de motorină. In 
această direcție s-au evidențiat brigăzile a 
Il-a, a IlI-a și a Vl-a care au economisit 
fiecare cîte 1200—1400 litri motorină.
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O mare întrecere 
sportivă internațională

Duminică a început în împrejurimile 
Orașului Stalin concursul internațional 
de motocros organizat de A.V.S.A.P. La 
întreceri iau parte 120 de motocicliști 
din U.R.S.S., R. P. Chineză, R. P. Un
gară, R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, 
R. P. Mongolă și R.P.R.

In prima zi a concursului s-au disputat 
probele pe echipe la bărbați și femei. În
trecerea rezervată echipelor masculine a 
fost dominată de motocicliștii sovietici 
care s-au dovedit neîntrecuți în alerga
rea pe teren variat. Victoria a revenit 
echipei U.R.S.S. I cu timpul de lh.49’48” 
8/10 pe distanța de 100 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat U.R.S.S. II — 
lh.54’35”2/10 ; R. P. Ungară I — 2h. 
01’02”2/10, R. P. Chineză I — 2h.l3’C6" 
2/10 și R. P. Bulgaria I — 2h.20'26”3/10. 
Motocicliștii romîni au avut o compor
tare slabă, echipa R.P.R. I, sosind după 
închiderea controlului, nu s-a clasat, iar 
echipa R.P.R. II, a abandonat.

Proba feminină pe echipe, desfășurată 
pe un traseu în lungime de 35 km. a fost 
cîștigată de echipa R. P. Ungare cu re
zultatul de lh.03’09”. Locul doi a reve
nit echipei R.P.R. cu lh.04’56”, iar pe 
locul trei s-a clasat echipa U.R.S.S. cu 
lh.l4’18”4/10.

Astăzi, concursul continuă cu desfă
șurarea probei Individuale. Plecările se 
vor da în bloc în ordinea categoriilor.

Pentru cititorii ziarului nostru învin
gătorii de duminică relatează pe scurt 
în pag. a 3-a cronica primelor întreceri.

Aspecte din prima zi a concursului internațional de motocros de Ia Orașul Stalin. Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Cultivatorul de porumb 
Nichita Mărgineanu

...Spre tribună urcă un 
om vînjos, îmbrăcat arde
lenește, cu ochi mici și pă
trunzători, 
grăbit. In 
poartă o 
sus, privi citava clipe sala 
consfătuirii în care erau a- 
dunați tăreni muncitori din 
întreaga țară, apoi după ce 
rosti apăsat și puternic un 
„dragi tovarăși”, începu să 
vorbească liniștit și curgă
tor. în sală se făcu o tă
cere adîncă. Delegați îl 
ascultau cu o deosebită a- 
tenție, notîndu-și sfaturile 
lui.

— Frumos le mai spune 
— îl aprecie în șoaptă un 
moldovean spătos.

— O vorbi el frumos sau 
nu — îi răspunse vecinul 
său, da’ lucruri cu cap spu
ne. Oare cîte care zise el 
că duse pe cîmp ?

— Patruzeci — îl infor
mă altul din spate.

Pe la mijlocul cuvîntării 
însă, spre uimirea tuturor, 
vorbitorul dispăruse de la 
tribună. Cei miai mulți în
gălbeniseră de emoție. In 
sfîrșit, oratorul apăru din 
spatele tribunei,, după ce 
în vremea aceasta cotro- 
băise grăbit prin straîță. 
Ridică în sus cîțiva știuleți 
mari de porumb.

— Iată, tovarăși, rosti el 
calm de parcă n-ar fi ob
servat emoția celor din 
sală, așa porumb am scos 
eu de pe ogorul meu. Nici 
eu și nici setul nostru n-a 
pomenit de cînd se știe ase
menea porumb. 5700 kilo
grame boaibe la hectar am 
scos !

Nichita Mărgineanu, ță
ran muncitor din comuna 
Sucutard, raionul Gherla, 
era cunoscut de mult în 
satul său ca un gospodar 
priceput, vechi cultivator 
de porumb. Nichita își 
muncea pămîntul din tine
rețe cu o dragoste și o pa
siune născută din dorința 
aprinsă de a face ca pă
mîntul lui să dea cît mai 
multe rcade. Și pămîntul 
lui era dintre cele mai rod
nice. Cu toate acestea, Ni
chita nu era niciodată mul
țumit de recolta lui și în 
timpul culesului, bombănea 
necăjit :

— Credeam că O să lasă

Calcă repede, 
mina 

straiță- Ajuns
stingă

mai mult, că doar numai 
lapte de pasăre n-am pus 
în el.

într-adevăr, pe atunci 
credea că numai lapte de 
pasăre nu dăduse pămîn- 
tului său. în toamna anului 
1953 însă, Nichita a aflat 
de la inginerul Deak că 
există totuși un lapte de 
pasăre pe care el și cei
lalți țărani muncitori nu-1 
dau pămîntului pentru ca 
să rodească mai bine. A- 
tunci a auzit el pentru în- 
tîia oară ce înseamnă re
gulile agrotehnice și în- 
sămînțarea porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat. 
Nichita Mărgineanu e o 
fire setoasă după lucruri 
noi, după învățămintele oa
menilor „cu carte‘‘ și nu 
dă niciodată cu piciorul sfa
tului lor. Pe lingă acestea, 
el este și un om curajos. 
Astfel, deși singur în tot 
satul, el s-a hotărît să-și 
pună porumbul în anul vii
tor în cuiburi așezate în 
pătrat. Nichita. a migălit 
multă vreme cu răbdare, 
pînă și-a construit singur 
un marcator. Nevasta și fe
ciorii nu-și ascundeau une
ori nedumerirea față de 
preocupările lui.

— Om bătrîn ce ești, și-ți 
pierzi vremea cu fleacuri|

Nichita tăcea și lucra mul 
departe. El și-a făcut pe 
ogor arătura adîncă din 
toamnă, a cărat gunoi și a 
pus în brazdă sămînța a- 
leasă de porumb, la încru
cișarea liniilor trase cu 
marcatorul, întocmai cum 
l-a învățat inginerul.

...Și porumbul lui Nichita 
Mărgineanu a crescut ne
obișnuit de mare, îneît toți 
trecătorii se opreau
drum să-1 privească. Au 
venit și tovarăși de la ra
ion și regiune cercetîndu-1 
Cu atenție. Nevasta, văzîn- 
du-i, îi șoptea îngrijorată 
lui Nichita: „să vezi că ăș
tia or să ne ia tot porumbul. 
De asta se învîrt mereu pe 
lingă el“. „Prostii” — răs
pundea Nichita. în ziua cu
lesului, lg ogorul său s-a 
făcut o adevărată demon
strație ,a rezultatelor meto
dei. în fața oamenilor, a 
activiștilor și inginerilor de 
la raion și regiune, Nichita 
a măsurat porumbul obți-

din

dinnut. Oamenii clătinau 
cap uimiți.

— Cine credea că Nichita 
e în stare de așa ceva...

Pilda lui Nichita Mărgi- 
neanu s-a răspîndit în toată 
regiunea și în toată țara. 
Oamenii veneau la el să-i 
sfătuiască cum să aplice și 
ei metodele care au dus la 
obținerea acestei recolte-

15 familii din satul lui 
au început să însămînțeze 
porumbul după metoda în 
cuiburi așezate în pătrat.

Anul acesta, Nichita și-a 
muncit cu și mai multă a- 
tenție pămîntul pe care a 
însămînțat porumbul. El 
s-a gîndit să îmbunătă
țească Tecolta și de pe te
renul de deal argilos. Ni
chita a arat din toamnă 
acest teren de 58 de ari și 
a dus pe el cîteva care de 
gunoi proaspăt. Apoi a fă
cut o experiență: a luat de 
pe acest loc cîteva lădițe 
cu păm’înt amestecat cu 
gunoi și nisip și l3 pus spre 
încolțire boabe de porumb. 
Rezultatul a fost bun. Așa 
că anul acesta Nichita a 
pus în cuiburile de sămînță 
■de pe acest loc nisip și gu
noi. Lanul de porumb pro
mite astfel anul acesta o re
coltă mare.

Munca lui Nichita Măr- 
gineanu, acest fruntaș prin
tre fruntașii țării în recolte 
bogate, este dovada grăi
toare, concretă a ceea ce 
înseamnă curaj, pasiune 
pentru învingerea greutăți
lor, pentru lupta de onoare 
a cîștigării pîinii poporului. 
Nichita nu s-a descurajat 
niciodată. Nu l-au făcut să 
dea înapoi îndoielile oame
nilor. S-a încrezut fără 
margini în slova cărții a- 
grotehnice, în cuvîntul o- 
mului de știință, al ingine
rului.

Celor pe oare încă îi mai 
strîng de inimă îndoielile, 
teama de a nu greși cumva, 
celor care nu au încă în
credere deplină în știință 
— să le stea drept pildă 
țăranul muncitor din Sucu- 
tard, Nichita Mărgineanu, 
îndemnul lui cald și sincer: 
„metoda aceasta cere curia j, 
îndrăzneală. Cei care vor să 
aibă o recoltă mai mare de 
porumb să fie curajcși”.

I. BAIEȘU

Festivitatea deschiderii 
„Săptămînii științei 

și tehnicii sovietice“
Luni după amiază a avut loc la Casa 

Prieteniei Romîno-Sovietice festivitatea des
chiderii „Săptămînii științei și tehnicii so
vietice", care se desfășoară sub auspiciile 
A.R.L.U.S.-ului și Academiei R.P.R. La adu
nare au participat numeroși oameni ai știin
ței și culturii, muncitori fruntași, ingineri, 
tehnicieni, profesori și studenți ai institute
lor tennice de învățămînt superior etc.

In prezidiul adunării au luat loc tovarășii: 
acad. prof. C. I. Parhon, președintele 
A.R.L.U.S^ului, P. 1. Kudreavțev. prim loc« 
tiitor al ministrului Justiției al U.R.S.S., con
ducătorul delegației sovietice de oameni de 
știință și de litere, fruntași în producție și 
activiști pe tărîm obștesc care participă la 
sărbătorirea Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice, Gh Diaconescu. ministrul Justiției, L. V. 
Zankov, locțiitor al directorului Institutului 
de teorie și istoria pedagogiei al Academiei 
de Științe Pedagogice a R.S.F.S.R., mem
bru activ al Academiei de Științe Pedago
gice a R.S.F.S.R., acad. Horia Hulubei, prof. 
univ. Florica Mezincescu, locțiitor al minis
trului Invățămîntului, N. Popescu-Doreanu, 
vicepreședinte al A.S.I.T.-ului, prof. Alice Să- 
vulescu, membru corespondent al Academiei 
R.P.R.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
acad. prof. dr. C. I. Parhon.

Primit cu vii aplauze, P. I. Kudreavțev, 
a vorbit despre însemnătatea deosebită a le
găturilor culturale și științifice dintre po
poarele sovietice și poporul romîn.

L. V. Zankov, a ținut apoi o amplă con
ferință despre „Dezvoltarea intelectuală a 
copilului".

Acad. Horia Hulubei a vorbit despre „Con
tribuții sovietice în fizica nucleară”.

Prof. Alice Săvulescu a expus apoi con
ferința intitulată „Contribuția științei sovie
tice la lucrările conferinței de la Geneva 
în problemele utilizării pașnice a energiei 
atomice în biologie“.

Expunerile au fost urmărite cu deosebit 
interes.

(Agerpres)

Vizitele turiștilor sovietici
Primul grup de turiști din Uniunea So

vietică sînt de cîteva zile oaspeți ai țării 
noastre. Ei au vizitat cu mult interes Bucu- 
reștiul. încă de sîmbătă, prima zi a șederii 
lor în țară, oaspeții sovietici au făcut un 
tur al orașului cu autobusele, oprindu-se 
pentru a vizita monumentele, noile cartiere 
și noile construcții, parcurile etc. După-amia- 
za, turiștii sovietici și-au petrecut-o în Par
cul de cultură și odihnă „I. V. Stalin“ făcînd 
plimbări pe lac cu vaporașele și vizitînd Mu
zeul Satului.

In cea de a doua zi ei au vizitat Gale
riile Naționale, Muzeul Theodor Aman. Mu
zeul de Istorie a Partidului, Ateneul R.P.R., 
iar seara au asistat la premiera baletului 
„Fîntîna din Baccisarai“ de Asafiev, la Tea
trul de Operă și Balet.

Turiștii sovietici au petrecut ziua de luni 
la Sinaia. In drumul făcut cu autobusele ei 
s-au oprit în dese rînduri să admire minu
natele priveliști ale Văii Prahovei,

Luni seara, în Capitală a sosit un nou grup 
de turiști din Uniunea Sovietică.

Noi întovărășiri agricole
Tot mai mulți țărani muncitori din re

giunea Iași, văzînd rezultatele bune obținute 
de întovărășiți, fac cerere de înscriere în în
tovărășirile agricole existente sau pentru 
constituirea de noi întovărășiri. In luna oc
tombrie, în regiune au luat ființă 4 noi în- 
tovărășiri agricole: în satele Hodora și Oțe- 
toaia din raionul Hîrlău, Podolenii de Sus 
din raionul Huși și Scheia din raionul Ne
grești.

In prezent, în regiunea Iași sjnt 233 de 
întovărășiri agricole care cuprind 9.852 fa
milii. Suprafața totală de pămînt a acestor 
întovărășiri este de peste 13.500 ha.



Lipsă de răspundere
Comitetul organizației de bază U.T.M. de 

la întreprinderea metalurgică „Boleslaw Bie- 
rut“ a hotărît pentru ziua de 7 octombrie 
deschiderea noului an de învățămînt politic. 
Cum era și firesc, propagandiștii celor două 
forme de învățămînt au fost anunțați să se 
pregătească. In acea zi, după deschiderea 
festivă a noului an, urma să se predea prima 
lecție. Și propagandiștii și-au verificat noti
țele luate la cursurile de pregătire, și-au 
complectat conspectele, și cu nerăbdare au 
așteptat ziua stabilită.

E ora 15,30. în sala de festivități a între
prinderii, pavoazată special pentru o aseme
nea zi de sărbătoare, sînt prezenți doar 
cî'țiva tineri. Tovarășul Marin Viespe, secre
tarul comitetului U.T.M., stă îngîndurat și 
așteaptă.

— Crezi că mulți cursanți vor veni as
tăzi? — i se adresă ironic secretarului, ute- 
mistul Ion Ghiță. Asta nu-l mobilizare to
varășe I

— Are dreptate Ghiță, tovarășe secretar. 
Mi-ați dat tot planul peste cap — spuse Pe
tre Dragu. Ieri stabilisem cu un prieten să 
merg astăzi după orele de producție, să-mi 
cumpăr cîte ceva pentru iarnă. Mai du-te 
dacă poți. Dimineața abia mi s-a spus că 
trebuie să vin la deschiderea festivă a anu
lui de învățămînt, și iată-mă-s.

Intre timp, în sală mai intrară cîțiva tineri.
— Oare va dura mult deschiderea festivă? 

Vreau să mă duc la meciul pe care-1 susține 
echipa noastră, spuse un tînăr în șoaptă.

— Și eu mi-am cumpărat bilet pentru 
film — spuse un altul. Numai comitetul 
U.T.M. îi de vjnă dacă-1 pierd. In ziua jdes- 
chiderii anului de .învățămînt se mobilizează 
oamenii ? Halal muncă I

Ovidiu Radu a Jost și el anunțat tot în 
acea dimineață că ,1a ora 15,30 va avea loc 
deschiderea anului de învățămînt. La ora 
anunțată a și sosit. Vrea cu tot dinadinsul 
să-l cunoască pe propagandistul cercului po
litic pentru începători, al cărui cursant este.

— Ai să-l cunoști numai decît, îi spuse se
cretarul. Astăzi vă va preda prima lecție.

— Cum? — întrebă uimit Ovidiu. Despre 
acest_ lucru nu m-a anunțat nimeni. Sînt ne
pregătit tovarășe; n-am nici caiet, nici cre
ion. Pe ce să iau notițe?

Cu același calm însă, secretarul îl asi
gură că-i va face el rost. Dar n-a fost nevoie 
de acest lucru. Propagandistul Alexandru 
Rolea n-a mai predat lecția pentru că din 
cei 31 tineri înscriși la cercul pentru începă
tori s-au prezentat numai 5.

La cercul de studiere a Istoriei P.C.U.S. 
deși au fost și aici absenți, prima lecție a 
avut loc. Puțini au fost însă aceia care și-au 
notat cîte ceva pe colile de hîrtie luate în 
grabă de la cabinetul tehnic.

★
Prima zi a noului an de învățămînt politic 

U.T.M. la întreprinderea metalurgică „Boles
law Bierut“ a fost pregătită fără simț de 
răspundere. Propagandistul utemist Rjolea 
Alexandru nu și-a făcut datoria. N-au fost 
folosiți cu pricepere agitatorii utemiști. Agi
tația vizuală a fost complect ignorată de 
membrii comitetului U.T.M. Rezultatele sînt 
evidente...

Se spune că ziua bună se cunoaște de di
mineața. De aceea, de la început se impune 
ca mertibrii comitetului organizației de bază 
U.T.M. să privească cu toată seriozitatea or
ganizarea și desfășurarea în bune condiții 
a noului an de învățămînt politic. Nu au 
dreptul să rămînă nepăsători în fața unei 
asemenea situații nici activiștii comitetului 
raional U.T.M. „Grivița Roșie“.

L. S.

O nouă fabrică
După ce s-au făcut cuvenitele măsurători, 

au început să sosească primele vagoane 
de material: cărămizi și ciment, cherestea 
și țiglă, var și faianță. Toate aveau ace
lași destinatar: întreprinderea 132-Con- 
6trucții, căreia îi revenea sarcina să con
struiască fabrica. Curînd au venit și mun
citorii. Unii dintre ei, ca: dulgherul 
Gheorghe Pascale, zidarul Dumitru Nico- 
laie și alții mai lucraseră pe alte șan
tiere și dovediseră sîrguință în muncă. 
Alături de ei au crescut însă, odată cu zi
durile construcției, noi muncitori califi
cați, ca zidarul Marin Niculaie, care a 
împlinit de curînd 18 ani.

Construirea fabricii de pline de la Doi- 
cești s-a impus din necesitatea de a se 
asigura, prin forțe proprii, cerințele tot 
mai mari legate de buna aprovizionare 
a oamenilor muncii din raionul Pucioasa, 
întreprinderea 3 Panificație, care va 
gospodări această nouă și modernă uni
tele a industriei noastre alimentare, va 
avea, curînd posibilitatea să trimită mun
citorilor forestieri de la Morc-ni, mine
rilor d© Ia Șotînga, constructorilor de la 
Fieni, textilistelor de la Pucioasa și Bră- 
nești o cantitate mare de pîine. Intr-ade
văr. în numai 24 ore, noua fabrică va da 
pînă la 15 tone pîine.

Amintiți-vă ce grea era înainte vreme 
munca frămîntătorilor ; ei trebuiau să os
tenească ore în șir, luptîndu-se cu alua
tul. Amintiți-vă de panacodari : ei tre
buiau să facă nenumărate drumuri cu cîte 
10 pîini crude înșiruite pe scîndură, ur- 
cînd și coborînd treptele de la sala de fră- 
mîntare pînă la gura cuptorului. Amintiți-vă 
de truda cocătorilor. Toate acestea vor ră
mâne doar amintiri pline de amără
ciune. în noua fabrică frământătorii nu vor 
avea altceva de făcut decît să suprave
gheze mersul mecanic al uriașelor mala- 
xcare, panacodarii să împingă cărucioa
rele mobile cu nenumărate rînduri etajate, 
cocătorii să regleze noile instalații ale cup
toarelor. Pe toate aceste mecanisme și a- 
gregate am descoperit emblema „Tehno- 
frig”-Cluij sub care se află simbolul fa
bricii, un pinguin. Toate Instalațiile sînt 
realizate în țara noastră.

în cinstea marelui Octombrie și a celui 
de al II-lea Congres al Partidului nostru 
pe harta raionului Pucioasa, alături de ce
lelalte unități ale industriei noastre socia
liste va apare un nou punct: fabrica de 
p’.lne de la Doicești.

Corespondent 
EMILIAN GEORGESCU

Sein teia tineretului“
18 oct. 1955 pag. 2-a

Cu prilejul aniversării a șase ani de la 
proclamarea Republicii Democrate Ger
mane, la invitația Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, ne 
vizitează țara dpi muzicieni germani de 
valoare: Gerhard Pflüger, dirijor perma
nent al Orchestrei simfonice a radiodifu
ziunii din Leipzig și pianistul .Hugo Steu
rer, laureat al Premiului Național, profe
sor la Școala superioară de stat din 
Leipzig.

Numele celor doi interpreți germani nu 
erau prea mult cunoscute iubitorilor de 
muzică de la noi (doar de la posturile de 
radio romîhești sau germane).

Cu toate acestea, la foarte puțină vreme 
după anunțarea concertului Orchestrei 
simfonice a radiodifuziunii noastre, la 
care urmau să apară cei doi oaspeți, bile
tele pentru sala Ateneului R.P.R. fuseseră 
„epuizate“1. Interesul pentru concert fu
sese stîrnit în primul rind de program 
în care alături de uvertura Ia „Freischütz“ 
de Weber figurau și rar cîntatul dar mi
nunatul concert nr. 2 de Brahms și simfo
nia a V-a de Beethoven.

Că un pianist se încumetă să cînte con
certul nr. 2 de Brahms este aproape prin 
sine însuși o recomandare. Intr-adevăr, 
dintre lucrările clasice ale genului, acest 
concert este cu siguranță cel mai greu, 
dar, poate și cel mai bogat în cuprins. 
Brahms însuși era un virtuos al pianului 
și compunând acest concert (pe care l-a 
cântat el însuși în primă audiție) nu s-a 
cruțat cîtuși de puțin pe sine (și nici pe 
ceilalți pianiști). Ca urmare, numai puțini 
■au fost cei oare au avut curajul să se 
apropie de acest concert. Dar, în schimb, 
cei care ajung să-l stăpânească, adaugă 
La bucuria de a putea prezenta una din 
cele mai .frumoase lucrări create de min
tea și sufletul omenesc, aceea pe care o 
resimte drumețul care, după multe greu
tăți, atinge vîrful înalt al unui munte și 
vede deschizîndu-i-se în fața ochilor o 
lume minunată. Cu această lume a con
certului' lüi Brahms am putut lua contact 
prin mijlocirea lui Hugo Steurer.

Steurer paire a fi mai în largul său în 
redarea imaginilor lirico-nostalgice sau 
de grație și umor. Acest lucru a fost evi
dent în episoadele idiîico-contemplative 
din partea I, în arabescurile părții a C. TEODORIU

Crește necontenit numărul și sporește producția întreprin
derilor destinate să satisfacă nevoile de trai ale celor ce 
muncesc. Iată, în fotografie, un aspect dintr-o astfel de între
prindere — crescătoria de păsări din comuna „23 August“ a 
gospodăriei piscicole Constanța Crescătoria a avut un plan

de 15.000 boboci de rață pe care l-a depășit cu 1,000 capete, 
livrînd pînă acum gospodăriilor colective și de stat un 
număr de 12,400 rațe.

In medalion: Sofia Aniței, muncitoare fruntașă la această 
crescătorie. (Foto: AGERPRES)

La crescătoria de păsări din comuna 
„23 August”

1000 de hantri pentru fiecare tractor

Corespondent
GHEORGHE ACATRINEI

Cînd ziarele au adus vestea inițiativei 
Eroului Muncii Socialiste V. Voichiță, în 
brigada noastră s-au purtat discuții 
aprinse. Atunci, directorul stațiunii, ca să 
ne îndîrjească, ne-a spus : „Acum să vă 
vedem dacă sînteți în stare să fiți prin
tre primii tractoriști din regiune cu 1000 
hantri realizați pe tractor“. Toți membrii 
brigăzii noastre au hotărît să lupte pen
tru acest titlu de cinste. Și din acest mo
ment a pornit între noi întrecerea „pen
tru 1000 hantri pe tractor, fără reparații 
generale”.

în prima decadă a campaniei de primă
vară, brigada și-a realizat planul pe în
treaga campanie. Atunci într-una din 
consfătuiri ne-am angajat ca pînă la în
cheierea campaniei să dăm 2000 hantri pe 
brigadă. Unii tractoriști au privit neîn
crezători angajamentul nostru. Faptele 
trebuiau deci să confirme angajamentul 
și să spulbere neîncrederea. De aceea am 
pornit hotărîți la treabă.

Urmînd inițiativa lui Voichiță, eram 
interesați să aflăm cum se lucrează la 
el în brigadă. într-una din serile de pri
măvară, tractoriștii au hotărît să-l trimită 
pe I. Păduraru în schimb de experiență 
la Cogealac, unde lucra brigada Eroului 
Muncii Socialiste.

La întoarcerea lui, brigada noastră a 
făcut cunoștință cu modul de organizare 
a muncii în brigada lui Voichiță, trăgând 
fiecare învățăminte, mai ales în ceea ce 
privește îngrijirea motoarelor. De la Voi
chiță noi am reținut de asemenea că 
plugul și celelalte mașini remorcate joacă 
un rol tot atît de hotărîtor ca și tracto
rul și de aceea trebuie la fel îngrijite. 
Totodată am început să organizăm, la fel 
ca în brigada lui, discuții asupra modului 
de îngrijire a mașinilor și să ținem b le
gătură mai strînsă cu brigăzile de cîmp 
pe lîngă care lucrăm.

Un ajutor prețios a fost pentru noi con
sfătuirea cu mecanizatorii organizată pe 
regiune, te sfîrșitul campaniei de primă
vară. La această consfătuire noi am pre
zentat un bilanț rodnic. Brigada noastră 
realizase nu 2000 hantri cît își luase an
gajamentul, ci peste 2400 hantri (V Sa- 
lcmie avînd 587 hantri, Gh. Dogaru 502 
hantri și I. Păduraru 485 hantri). Bogatul 
schimb de experiență din consfătu re ne-a 
întărit convingerea că putem depăși 1000 
hantri pe tractor. De atunci țelul muncii 
noastre revenise același pentru toți: 1000

Doi oaspeți din R. D. Germană 
pe estrada Ateneului

IlI-a (acel minunat „andante con motto") 
în care Steurer nu a primit din nefericire 
un sprijin 'corespunzător din partea vio
loncelistului solist (care enunță tema 
principală) —-' ca și în finalul „Allegretto 
grazioso“. Au 'apărut mai puțin apropiate 
de sensibilitatea pianistului imaginile de 
vigoare, de bărbăție din concert (în 
Scherzo, de pildă).

La recitalul său, Hugo Steurer a pre
zentat un program de muzică de Beetho
ven. Muzicalitatea pianistuluj este indis
cutabilă. El are o concepție clară despre 
linia generală sau forma unei lucrări. 
Steurer trăiește intens muzica pe oare o 
interpretează și reușește în general și o 
paletă sonoră cu multe nuanțe. In anu
mite momente însă, bucuria deplină a as
cultătorilor este stânjenită de unele im
perfecțiuni tehnice și un insuficient res
pect al partiturii. In ciuda acestora. Hugo 
Steurer s-a impus ca un autentic muzician, 
oară învingând cele mai multe greutăți 
(greutăți sporite de pianul Ateneului oare 
nu este cîtuși de puțin darnic) a reușit 
să pătrundă multe din frumusețile capo
doperelor lui Brahms și Beethoven. Și 
pentru aceasta publicul i-a fost recunos
cător eplaudîndu-1 călduros.

La concertul simfonic, orchestra a fost 
condusă de Gerhard Pflüger. Nu se poate 
vorbi de „acompaniament“ în concertul 
nr. 2 de Brahms (deși dirijorul trebuie să 
urmărească solistul și să-i creeze cele mai 
propice condiții în dezvăluirea conținutu
lui muzical al lucrării) întrucât partea de 
orchestră este cel puțin tot atît de im
portantă ca cea a „solistului“ (de exem
plu, minunata temă a Andantelui nu este 
niciodată enunțată de pianist ci numai în 
orchestră). Concertul este o adevărată 
simfonie pentru pian și orchestră și Ger
hard Pflüger ia imprimat orchestrei con
știința acestui lucru și a îndrumat-o cu 
măiestrie către reliefarea lui. Atenție, pre
cizie, înțelegere — iată cîteva din calită
țile pe care dirijorul le-a vădit cu acest 
prilej.

Personalitatea artistică .a lui Pfllüger 
s-a dezvăluit însă din plin în simfonia 
a V-a. Tensiunea dramatică, proprie aces
tei capodopere beethoveniene, a fost rea
lizată cu continuitate. Pflüger reliefează 
de-a lungul simfoniei prezența temei de

hantri. Spre realizarea lor ne-am îndrep
tat toată atenția și forțele noastre.

Graficul de la vagonul dormitor era ur
mărit zi de zi și adesea ne întrebam între 
noi ; cînd va veni oare ziua în care, să ne 
vedem angajamentul realizat ? Și iată că 
în luna septembrie, la începutul campa
niei de toamnă, noi amândoi am rea
lizat fiecare 1000 hantri pe tractor. 
(La 20 septembrie Vasile- Salomie 
avea 1054 hantri și I. Păduraru 1046 
hantri). Dogaru Gheorghe se apro
pie și el de angajament, avînd acum 927 
hantri realizați. După el urmează Ion Pe
tec cu 824 hantri și Pașca Aurel cu 680 
hantri. Deocamdată însă angajamentul 
nostru este îndeplinit numai pe jumătate, 
deoarece nu toți membrii brigăzii au rea
lizat cîte 1000 hantri. Adevărată sărbă
toare va fi în brigada noastră numai 
atunci cînd fiecare tractorist va depăși 
cifra de 1000 hantri pe tractor.

Potrivit cu aceste realizări au crescut 
și veniturile noastre. De la începutul 
campaniei de primăvară și pînă acum, sa
lariul tractoriștilor din brigada noastră a 
fost, în medie, între 1300 și 2000 lei lu
nar, în afară de premiul în bani primit 
la sfîrșitul campaniei de primăvară. Toți 
ne-am cumpărat în acest an cîte două-trei 
costume de haine din stofă bună, trei- 
patru perechi de încălțăminte, ceasuri, 
cizme etc.

Care este însă chezășia succeselor noa
stre ? în ce constă „secretul“ realizării 
celor 1000 hantri ? La aceste întrebări 
vom încerca să răspundem pe scurt.

TOTUL PLEACA DE LA ÎNGRIJIREA 
TRACTOARELOR

Este cunoscut că la noi, în zona cen
trală a stepei dobrogene, e mult praf din 
cauza vîntului care bate aproape neconte
nit. și a soarelui puternic și arzător.

în aceste condiții, cînd praful nisipos 
învăluie toate piesele tractorului,- se cere 
cu atît mai mult o îngrijire deosebită a 
motorului. Fără aceasta, riști să rămîi cu 
tractorul în brazdă sau să scurtezi cu 
mult viața motorului. Experiența ne-a do
vedit că prîntr-o bună îngrijire motorul 
rezistă la aceste condiții și încă destul 
de b'ne. Este cazul să amintim că, deși 
noi doi am făcut 1000 hantri, am realizat 
această cifră fără reparații generale. După 
felul cum se prezintă motoarele noastre 

numită „a destinului”, în variatele ei 
forme: de la atacul inițial al părții I 
la surdele amenințări ale violoncelelor și 
contrefcașilor în trecerea de la pariea a 
III-ia la a IV-a (de altfel; în general, 
Pflüger a Pus un accent deosebit pe scoa
terea în relief a bașilor din partitură, 
asigurând și în felul acesta echilibrul și 
pregnanța imaginilor muzicale. Dirijorul 
a solicitat un mare efort artistic din par
tea violonceliștilor și contrabașilor or
chestrei simfonice Radio). Poate că rea
lizarea părții a Il-a ar fi fost mai plas
tică și ar fi reținut în continuare 
încordarea publicului dacă i s-ar fi 
asigurat o mai mare unitate. In 
sch'mb latura eroico-dramatică a simfo
niei, dinamismul ei, au fost redate cu cea 
mai mare forță de convingere. Faimoasa 
trecere de la Scherzo la final a apărut 
ca o izbucnire victorioasă a unui marș 
de libertate. Ne-am adus aminte atunci 
de cuvintele cu dublu sens rostite de 
Göethe' eîrid Mehdelsohn i-a cîntat la 
pian simfonia : „Ah ! Și cînd toți oame
nii or cînta esta laolaltă...“

Prezent mereu peste tot, cu o privire, 
cu un gest mărunt sau dimpotrivă cu unul 
larg și generos, Pflüger ține strîns în 
mînă orchestra și caută să-i transmită 
tensiunea sa lăuntrică, concepția sa. Tot
odată el are o deosebită grijă pentru 
„amănunte“ esențiale peste oare unii di
rijori și instrumentiști sînt înclinați une
ori să treacă prea ușor ca de pildă acor
dajul perfect, frazare cât mai naturală, 
respectul deplin față de orice indicație 
din partitură etc.

Se poate spune că, în general. Orchestra 
radio în concertul acesta a marcat un 
progres real sub mina de maestru a lui 
Pflüger, chiar dacă nu a fost întotdeauna 
în măsură să răspundă cerințelor înalte 
ale dirijorului. Pe acest drum al progre
sului nădăjduim că va continua să 
meargă.

Apariția celor doi muzicieni germani pe 
estrada Ateneului R.P.R. a fost aplaudată 
cu simpatie dar și cu acea ușoară reținere 
manifestată față de artiștii puțini cunbs- 
cuți. După ce și-au dezvăluit arta însă, 
ei au fost din nou aplaudați: de data 
aceasta cu multă dragoste și admirație.

i

1

I

acum, ele promit să mai dureze peste 200 
hantri și abia după aceea, dacă va fi ca
zul, vor intra în reparații. De la ieșirea 
în cîmp, din primăvară și pînă acum, noi 
am pus fiecărui motor cîte două rânduri 
de seturi și un rind de segmenți. (în plus 
tractorul lui Păduraru a suferit odată re
vizuirea cărucioarelor, iar tractorul lui 
Salomie în ultimele zile a avut un defect 
la mandolină, care a fost remediat). Cît 
privește pompa de injecție, la tractorul lui 
Salomie n-a suferit nici o reparație. Ea 
funcționează normal și acum, după 1000 
hantri. Conform normativului, la cei 1000 
hantri realizați, ar fi trebuit să se facă 
tractoarelor noastre, două reparații ge
nerale. Buna îngrijire a evitat însă aceste 
reparații.

îngrijirea o executăm cu cea mai mare 
regularitate și atenție. Seara, cînd trac
toarele ies din brazdă, noi le facem în
grijirea îhtîia. Complectăm sau schimbăm 
uleiul, după cum e cazul, controlăm sta
rea uleiului ■ de la pompa de injecție și a 
valvolinei din cutia de viteze, strângem 
toate șuruburile și schimbăm fiarele la 
pluguri. Șeful de brigadă și tractoriștii țin 
o strictă evidență a orelcir de lucru pen
tru a schimba uleiul la timp. Regulile 
gresatului nu pot fi călcate. în zilele cînd 
praful se ridică mai mult, noi cercetăm 
mereu starea uleiului și dacă e cazul, îl 
schimbăm chiar după 30-40 ere. Același 
lucru se întâmplă și cu uleiul din baia 
filtrului, pe care-1 schimbăm — cînd e 
cazul — Ia 5-6 ore. S-ar putea ca unii to
varăși să spună că noi consumăm prea 
mult ulei. în condițiile noastre de muncă 
însă, considerăm că acest procedeu e just 
îmtrucît altfel s-ar aduce prejudicii bunei 
funcționări a motorului și i s-ar scurta 
viața.

Epuratorul de la filtrul de aer îl înve
lim totdeauna cu pînză pentru a împie
dica intrarea prafului, iar la fiecare două 
sau trei ore scuturăm bine praful depus 
pe această pînză.

Sitele de la filtrul de aer le spălăm de 
asemenea de fiecare dată cînd schimbăm 
uleiul de la motor. Cînd alimentăm nu 
folosim aceeași pîlnie sau găleată pentru 
apă, benzină sau motorină. Pentru fiecare 
dintre acestea avem vase aparte, pe care 
le păstrăm la loc ferit de praf și murdă
rie. Dimineața. dăm drumul dopurilor de 
scurgere de la filtrele de motorină și ulei 
făcând astfel ca ele să nu se încarce cu

Cărămizile lui Ghiulay-baci
Echipa lui Ghiulay-baci lucrează la pri

mul bloc din prefabricate mari care se con
struiește în Valea Jiului. Trei trusturi de 
construcții: Trustul 3 construcții București, 
5 Orașul Stalin și 7 Petroșani au pornit 
o întrecere la construirea primelor blocuri 
din prefabricate. Echipa lui Ghiulay, for
mată din 6 oameni, reprezintă în întrece
rea pe țară, Trustul 7 Petroșani.

★
Meșterul zidar se uită la uriașa macara 

ce pentru un moment se odihnea.
— Dănilăăă I Hai, băiatule, mai adu o 

„cărămijoară" I
Macaraua se urni din loc. lat-o, acum îșl 

pleacă brațul la pămînt. Tinerii Corai Lu
dovic și Vaș Ioan, au prins de lanț, o „cără- 
mijoară...” cam de vreo 1500 kg. greutate. 
Tînărul Dănilă Ion, macaragiul struni mata
hala de fier și blocul prefabricat, „cărămi- 
joara”, purtat de brațul de fier, după ce 
s-a legănat puțintel prin aer ajunse dea
supra blocului mare, acolo unde efectiv 
lucrează echipa lui Ghiulay-baci.

Ușor, ușor, masivul prefabricat, purtat de 
brațul macaralei este dirijat spre locul unde 
trebuie să fie zidit.

Ghiulay-baci e foarte atent. La fel și 
tinerii Boliș Mihai și Teci Carol. Masivul 
prefabricat , trebuie să fie așezat dintr-o 
dată, precis, direct, pe tencuiala preparată 
gata. Unui bloc de 1500 kg. nu-î ușor să-i 
mai sphimbi locul după ce s-a prins de 
tencuială 1 De aceea și macaragiul e foarte 
atent.

Dănilă îi mai dă puțin drumul. Prefabri
catul mai are încă o jumătate de metru 
pînă să ajungă pe tencuială. De acum înainte 
comanda o ia Ghiulay-baci. El a observat 
că blocul nu va ajunge bine dacă macaraua 
nu va mai înainta „un pic“, în așa fel, 
îneît brațul ei să fie exact deasupra zidu
lui construcției.

— Dănilă...! Să mergi „o idee" cu maca
raua mai înainte.

Macaraua se urni. Poate chiar nu s-a 
mișcat de loc. Așa mi s-a părut. Numai 
Ghiulay-baci e mulțumit. El a observat cum 
colosul de fier, stăpînit de priceperea lui 
Dănilă, a înaintat totuși cu „o idee“.

Prefabricatul mai are vreo 15 cm. pînă 
să se așeze definitiv pe tencuială. Acum 
sînt ultimele verificări. Ghiulay se uită ca 
blocul să fie Ia „ață”. Este. Se uită să 
„pice” lipit lîngă prefabricatul alăturat, ci
mentat deja pentru veșnicie. „Pică”. A ri
dicat mîna sus.

— Lasă-1 — spuse el grav.
Blocul fu lăsat pentru totdeauna.
Acum Boliș desface cîrligul, iar Dănilă 

ridică în sus brațul macaralei scăpate de 
greutate. Macaraua „23 August“ hurui 
parcă veselă și se retrase. Va lua în cîrlig 
un alt bloc de prefabricat din zgură și 
ciment. Ghiulay-baci e mulțumit. „Cărămi- 
joara“, s-a așezat așa cum nici nu se putea 
mai bine. Dintr-o dată s-a înaintat cu încă

Comuna de pe malul Cornei
Pe malul Dorinei se află așeziată comuna 

Dorna Cîmdrenilor din regiunea Suceava. 
Ccmună mare, frumoasă, cu oameni gos
podari, plini de inițiativă. Spre deosebire 
de timpul anilor grei' de exploatare, cînd 
peste tot vedeai numai case dărăpănate, 
gata să se răstoarne chiar și în fața unui 
vânt nu prea puternic, azi, aci pe malul 
Bornei se ridică semețe zeci și zeci de 
case noi, case durabile, clădite din lemn. 
Aliniate frumos, cele peste 40 de case 
construite în ultimi, doj ani, aparțin mul
tor țărani muncitori cum ar fi Nituca 
Savu, Pantea Dionisle, Blos Gheorghe, 
Iuiga Vatsile și alții.

S-a schimbat mult și centrul comunei. 
Altădată, noaptea, apărea o singură pîl- 
pîire slabă, aceea a felinarului din fața 
cîrciumii satului. Astăzi becurile puter
nice apar ca niște luceferi strălucitori ce 
luminează pînă departe. Electrificarea 
centrului comunei a fost făcută prin au- 
toimpunere.

Dar harnicii gospodari nu S-au oprit 
aici. Având lumină electrică ei s-au gîn- 
dit și la un aparat de proiecție, la un ci
nematograf și au realizat și acest lucru.

Sătenii acestei comune și mai ales tine
rii, mai simțeau însă lipsa unui cămin cul
tural unde să poată juca șah, să citească 
o carte, să asiste la festivalurile echipe- 

impurități. Este știut că praful și murdă
ria sînt dușmanii cate scurtează viața mo
toarelor. Curățenia permanentă a pieselor, 
alimentatul la timp, strângerea fiecărui 
șurub, controlul des al felului cum se 
prezintă părțile componente principale ale 
motorului, iată doar cîteva din „secretele“ 
muncii noastre de îngrijire a motoarelor.

Desigur că îngrijirea este un lucru 
principal, dar nu este îndeajuns ca treaba 
să meargă bine.

ORGANIZAREA MUNCII — UNUL
DIN FACTORII HOTĂR1TORI

Fără o temeinică organizare a muncii 
noi n-am fi putut realiza 1000 hantri. Un 
rol principal îl are aici șeful de brigadă, 
ajutat de pontator. La noi, tovarășul Eu- 
sebiu Balcău, șeful brigăzii, participă re
gulat la ședințele operative de lucru ce 
se țin seara cu brigadierii de cîmp ai gos
podăriei colective. Măsurile ce se iau sînt 
discutate de noi în scurtele consfătuiri 
pe care le ținem seara, cînd ne împărțim 
sarcinile pentru ziua următoare. Òri de 
cîte ori e cazul, luăm în discuție cazurile 
de indisciplină ale membrilor brigăzii*. 
Iată un singur caz. într-un timp, tracto
ristul Aurel Pașca nu se preocupa cum 
trebuie de muncă. Lăsa tractorul și pleca 
în sat. Cînd i-am atras atenția, s-a fă
cut că nici nu ne aude. Noi însă nu l-am 
lăsat în pace și am căutat să-l readucem 
pe calea cea bună. Colectivul brigăzii a 
avut asapca lui o înrîurire bună. Colec
tivul nostru e unit și atunci când unul 
greșește căutăm să-1 ajutăm la timp.

Tractoarele noastre sînt împărțite cîte 
două pe lîngă fiecare brigadă de cîmp. 
Acest lucru face ca între brigadieri și 
tractoriști să existe o strînsă colaborare 
și ajutor în muncă. în întrecerea dintre 
brigăzile de cîmp, noi tractoriștii ajutăm 
foarte mult. Iată un caz : datorită fap
tului că cele două tractoare care lucrează 
pe lîngă brigada a III-a au muncit bine, 
această brigadă a terminat semănatul or
zului cu trei zile înaintea cetorlalte două 
brigăzi. în felul acesta brigada a III-a 
a cîștigat întrecerea. Noi căutăm perma
nent să sudăm această legătură care ajută 
la îmbunătățirea și organizarea muncii. 
Fiind în al doilea an de cînd deservim 
gospodăria colectivă din Izvoru Mare noi 
cunoaștem bine fiecare tarla, ceea ce ne 
ajută să ne dăm seama zilnic cît am arat 
sau semănat, chiar dacă pontatorul n-a 
efectuat măsurătoarea. în felul acesta ne 
controlăm în fiecare seară ce loc ocupăm 

aproape doi metri în lung și c-un metru șl 
vreo două zeci de cm. în înalt.

— La zidurile exterioare, la care lucrez 
în prezent — ne spune Ghiulay-baci — e 
mai greu. Blocurile-s mai groase și mai 
grele. De aceea-s și mai mici. Cînd vom 
începe zidăria interioară, atunci...

— Să vezi lucru atunci 1 — sări entu
ziasmat tînărul Teci Carol.

Și acest tînăr plin de viață și neastîmpăr, 
îmi arată prefabricatele pentru zidurile in
terioare. Erau de mărimea decorurilor din- 
tr-un teatru.

— Un singur prefabricat, are 3,20 metri 
lățime și 2,85 metri înălțime. Atunci va fi 
și mai frumos... De-am termina odată mai 
repede cu zidurile exterioare 1

— Atunci... începu să spună și tînărul 
Boliș Mihai punem patru blocuri, uite-așa 
(și gesticu'ă cu amîndouă mîinile), și pu
nem altul peste ele, uite-așa... (și făcu ges
tul unei închideri de capac). Gata camera, 
antreul, bucătăria, baia. Un-doi, un-doi ca
mere noi 1

— Ei, hai, bai, — îi îndeamnă rîzlpd Ghiu
lay-baci. Gata, s-a treminat cu vorbăria l 
Uite că vine iar macaraua. Să ne grăbim !

Echipa lui Shunbay se grăbește să ter
mine mai repede cu zidirea exterioară. I 
se pare lui Ghiulay că blocul lui, nu e 
destul de avansat ca lucrare față de cel de 
alături. Blocul celălalt se construiește din 
cărămizi obișnuite. Lucrează la el 47 de 
oameni.

După terminarea lucrului, am mai stat 
un pic de vorbă cu Ghiulay-baci.

— Blocul acesta va avea 2 etaje. Cînd va 
fi terminat, 36 de familii vor veni să lo
cuiască în el. Lucrul la acest bloc nou e 
industrializat. Pînă și scările sînt tot din 
prefabricate. Dintr-o dată am pus scara. La 
fiecare etaj construit se economisesc 130 
metri cubi de tencuială. Se face multă eco
nomie de timp. Se lucrează mult mai repede. 
Lucrul cîtorva zeci de oameni la zidirea 
cu cărămizi obișnuite se face acum la pre
fabricate numai de 4—6 oameni. Blocul se 
finisează tot dintr-o dată pe dinafară, ră- 
mînînd ca numai pe dinăuntru, la termina
rea ridicării lui, să se facă finisarea. De 
asemenea, această construcție mai are avan
tajul că la ea se poate lucra și iarna destul 
de bine.

Ghiulay-baci a tăcut, dar după cîteva 
clipe a continuat cu mîndrie:

— Auzi tovarășe, nouă ne-a spus la con
sfătuire : s-au predat anul ăsta 454 de 
apartamente în Valea Jiului și mai trebuie, 
tot în anul ăsta, de făcut încă alte 
593. E mare lucru. Dar dacă am lucra tot 
cu prefabricatele astea, apoi, după mine, 
cred că n-ar fi chiar atît de greu. Trebuie 
să facem încă 3 cămine, fiecare cu cîte 170 
de locuri, pentru tinerii de la Lonea, Lupeni 
și Aninoasa. In Valea Jiului sînt mulți 
tineri și vin cu duiumul! Să facem, că de 
aceea sîntem constructori!

' ANATOLIE PANIȘ

lor culturale din comună. Prin autoimpu- 
nere ei au, strâns fondurile necesare și au 
început construcția. Astăzi în centrul co
munei se înalță mândru căminul cultural 
„1 Mai“.

Dorind să contribuie la întărirea in
dustriei lactate, țăranii muncitori din Dor- 
na-Cîndrenilor se preocupă îndeaproape și 
de creșterea șeptelului. în ultima vreme 
numărul bovinelor s-a mărit față de cele 
existente în 1950 cu aproape 1.230 ca
pete.

Fentru prelucrarea laptelui ei ®u con
struit de asemenea o fabrică de produse 
lactate dotată cu utilaj modern primit din 
Uniunea Sovietică. Fabrica are o capaci
tate de 11 tone produse în 24 ore.

Acum, în fața țăranilor muncitori din 
această comună, stă o sarcină și mai mare: 
crearea unei întovărășiri zootehnice. Con
vinse de importanța deosebită a acestei 
întovărășiri aproape 60 de familii de ță
rani muncitori au și depus cereri de în
scriere.

în felul acesta crește și se dezvoltă co
muna de pe malul Dornei, viața locuitori
lor ei devenind pe zi ce trece mai în
destulătoare, mai' fericită.

în cadrul întrecerii individuale. Trebuie 
să amintim că între noi doi există o 
dîrză întrecere care se soldează cu mici 
diferențe. Dar nici unul din noi nu se 
lasă învins.

Pentru a evita deplasările în gol noi 
căutăm să folosim tarlalele întinse. Sînt 
cazuri cînd o tarla are pînă la 3 km. lun
gime și acesta desigur este un avantaj 
pentru noi. Cît privește viteza de lucru 
cu care mergem în brazdă, căutăm să fie 
constantă și să nu băgăm motorul în sar
cini grele. Cei care se lăcomesc cu viteza 
mari nu au decît de pierdut pentru că 
motorul îi poate lăsa repede.

Rezultatele muncii noastre puteau fi 
însă și mai mari dacă aplicam cu toții 
cuplajele. Sînt rare cazurile cînd noi am 
folosit cuplajele. Singur Păduraru Ion a 
fost mai preocupat de aceasta și în cam
pania de primăvară a folosit un cuplu de 
două semănători, iar în perioada recol
tării —- un cuplu de secerătoare cu poli- 
disc format din două baterii. Cuplajele 
pot și trebuie să fie folosite de noi toți. 
Avem însă aici nevoie de m.ai mult sprijin 
din partea conducerii S.M.T.-ului și în 
special a inginerului mecanic.

De cîteva luni ni se tot promite că vom 
primi o cisternă cu trusă pentru a face 
alimentatul prin pompare. E cazul ca 
această trusă să ni se repartizeze mai 
repede și nu după terminarea campaniei. 
Tovarășii din sectorul mecanic să se preo
cupe mai îndeaproape .pentru a ne ajuta 
să introducem cuplajele și să nu se mai 
neglijeze aprovizionarea cu motorină. Re- 
mediindu-se aceste neajunsuri noi vom 
putea aduce un aport mai mare la înde
plinirea sarcinilor de plan ale stațiunii.

Și noi mai avem încă multe lipsuri — 
atit în organizarea muncii cît și, mai ales, 
în privința ordinei și curățeniei în vago
nul dormitor. Și în ceea ce privește stu
diul problemelor tehnice ale tractorului și 
al metodelor agrotehnice mai avem multe 
de făcut. De asemenea citim prea puțin 
preș* și cărțile de literatură.

Organizîndu-ne mai bine munca vom 
putea, obține rezultate și mai mari. Sîntem 
hotărîți ca pînă la sfîrșitul campaniei noi 
doi să realizăm 1300-1400 hantri pe trac
tor, iar dintre ceilalți membri ai brigăzii 
■nici unul să nu rămână sub 1000 hantri 
pe tractor.

ION PADURARU 
VASILE SALOMIE 

tractoriști îu brigada a IX-a S.M.T. 
Remus Opreanu, raionul Medgidia



Artiștii amatori, 
cu dansul „Bulba“ ps scenă

Sala de festivități a Direcției regionale 
C.F.R. București/ este ocupată -aproape în fie
care după anyîază. Formațiile artistice de 
amatori ale comitetului sindical se pregătesc 
cu multă rîv/nă pentru cel de al IV-lea con
curs. Este 71 firesc acest lucru. Mulți mem
bri ai acestor formații sînt tineri. Iar de 
faptul că Ținerii, cu entuziasmul ce-i carac
terizează^ sînt în fruntea activității artis
tice, ne,‘vom convinge în cele ce urmează.

★

Nici nu știi cînd a trecut prima jumătate 
a z/iei. Așa-i cînd ești prins cu muncă ; 
lu'jfezi, lucrezi și orele de serviciu au trecut 

nesimțite. La orele 14, încep repetițiile 
Zat-o și pe tovarășa Flisabeta Bauer, o fată 

“potrivit de înaltă, slăbuță și vioaie. Intrăm 
©dată cu dînsa. O sală destul de spațioasă. 
IDe-o parte și de alta scaune și bănci. în 
Tund, cîteva mese pătrate și un pian. La una 
■din mese, tovarășul Fotin Țițoc, studiază 
atent ceva într-o carte. Ca de obicei, condu
cătorul echipei a sosit primul.

In urma noastră, ușa se deschide și în sală 
intră gălăgioase Momea Milea, o fată bru
netă și iute ca o sfÎTisază, Maria Jarnea, 
dansatoare de mai bine de trei ani în această 
echipă și celelalte fete. Așa s-au obișnuit ele: 
să nu întârzie nici un minut .la repetiție. De 
lipsit, nici nu poate fi voroa. Mai cu seamă 
acum, cînd se pregătesc pentru „Decada cîn- 
itecului .și dansului popular sovietic“. Ele 
jpregătesc un program variat și nu prea ușor. 
Astăzi, este ultima repetiție a... dansului cu 
temă „Bulba“. Acesta e și motivul pentru 
care fetele sînt cuorinse de emoție și de oa
recare neliniște. „Vom reuși oare fără nici 
o greșeală ?‘‘ Simți că toate caută răspuns 
la această întrehare. Astăzi, încă nu-s în fața 
spectatorilor. Dar în curînd, vor fi.

Și iată, au trecut în fundul presupusei 
scene, formînd cinci rînduri a cîte trei. Fete
le din fiecare trio se țin una pe alta de talie. 
‘Cele din rîndurile de la margine, cu mina 
liberă își țin fusta largă, cu dungi transver
sale. Șorțurile și bluzele brodate sînt albe. 
Pe cap — basmale felurit colorate. In picioare 
— ciorapi albi și ghete înalte. Cum le vezi, 
așa, nici nu-ți vine să crezi că nu-s o mină 
de codane din Bieiorusia.

La un semn al tovarășului Fotin, pianul 
și vioara au tresărit parcă și melodia a țîșnit 
vioaie. în aceeași clipă, emoția și fră'nTîrfta- 
rea de mai înainte au pierit. Cu un „I-ih 1“ 
ascuțit, fetele înaintează repede, mlădiindu-se 
și înclinînd capul cînd în stînga, cînd în 
dreapta, vesele. întocmai cum a gîndit Igor 
Moiseev, atunci cînd a creat acest dans.

Folosind cu pricepere indicațiile din car
tea „Dansuri populare sovietice“, tovarășul 
Fotin s-a străduit să realizeze un dans 
atractiv, plin de prospețime, care să oglin
dească întocmai intențiile marelui artist și 
creator sovietic. în ritm vioi, fetele execută 
cu precizie mișcările polcii populare bielo
ruse — pe melodia căreia este alcătuit dan
sul. — mișcări în care se zugrăvesc culti
varea cartofului, și strîngerea recoltei. Savu- 
rînd frumusețea acestui dans, spectatorii își 
vor aminti desigur, cu un sentiment de a- 
ciîncă . recunoștință, de ansamblul Igor Moi* 
șeev. care s-a bucurat de un binemeritat 
succes în țara noastră. Dansul e înfocat și 
plin d° umor, iar dansatoarele vesele. Tova
rășul Fotin e bucuros Are ș' motiv.: aștep
tările n-au Fost zadarnice. Fetele și-au ținut 
făgăduiala.

*
Dar pînă să se ajungă la actSf stadiu al 

pregătirilor au trebuit să treacă zi'e si săp- 
tămîni de repetiții »ntens*, de muncă J.icnr- 
dată. Uneori, se întîmpla să greșească o fată

Sosirea în Capitală a unor oameni de artă 
din Uniunea Sovietică

Luni la amiază a sosit în Capitală un grup 
de oameni de artă din Uniunea Sovietică care 
vor participa la manifestările prilejuite de 
Luna prieteniei romîno-sovietice. Grupul este 
format din Goar Gasparian, soprană, artistă 
a poporului din R.S.S. Armenia, Ivan Martî- 
nov, critic și muzicolog și Galina Alexan
drova, pianistă acompaniatoare.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
sovietici au fost întimpinați de tovarășii

Măiestria se dobîndește prin învățătură
La secția de cadre a uzinei „VEF” din 

Riga a venit un flăcău cu părui bălai.
— Vreau să lucrez la d-voastră, a 

spus el, scoțînd din buzunar un buletin 
de identitate nou-nouț, primit de curînd.

— N-am deocamdată nici o specialitate, 
dar voi învăța orice va trebui să învăț...

Elmar Dzerve — așa î] chema pe flă
cău — a fost repartizat la secția electro
tehnică ca ucenic pe lîngă muncitorul Av- 
gust Miklavs, un muncitor cu experiență. 
Bătrînul muncitor s-a apucat bucuros să—1 
instruiască pe noul venit.

Dar nu numai Miklavs s-a îngrijit de 
tînărul ucenic. Organizația cams-omolistă 
a secției s-a interesat de el chiar din pri
mele zile. Comsomcliștii urmăreau cu 
atenție succesele, creșterea noului lor to
varăș, ajutîndu-1 să devină un bun e'ec- 
tric an. După sfatul lor, Elma.r a început 
eă urmeze cursurile tehnica Apoi s-a în
scris la secția serală a școlii medii tehnice 
a uzinei. iar după ce a terminat-o 
pe aceasta s-a înscris la un institut 
di-n Leningrad prin corespondență și 
acum este student în »nvJ III De 
la ucenic electromontor pînă Ia loc
țiitorul șefului secției electrotehnice — 
iată drumul pe care l-a parcurs coms'omo- 
listul, iar acum comunistul Elmar Dzerve.

Și coimseimolistul Ha-ri Zeimanis a deve
nit un renumit strungar raționabzator. 
Fără să întrerupă munca în uzmă el a 
absolvit școala medie serală și este acum 
student în anul IV al facultății de me
canică a Universității de stat din Leton;a, 
secția serală.

Ccmsomolista Leonora Baltgalvis a ur
mat. școala medie tehnică fără să iasă dir> 
producție și a devenit raais'ru. Dr-r părer
ii poți înșira pe toți! Creșterea mă’estr'ei, 
năzuința spre cunoștințe este o trăsătură 
caracteristică a tineretului din întreprin
derea noastră.

Organizația comsomolis'tă a uzinei se în
grijește în permanență ca toți tinerii mun
citori să-și ridice nivelul de cultură gene
rală. în acest scop se organizează în sec
ții adunări cu tema „Unde să ne ducem 
să învățăm 7” La acest« adunări s'nt in
vitați specialiștii și cei mai buni munci

și dansul era luat de la capăt. Alteori, nu 
greșea nici una, însă în ansamblu dansul nu 
era expresiv interpretat. Și atunci, fetele se 
ambiționau și nu plecau acasă pînă ce nu 
repetau dansul încă odată. Dar astea, au 
trecut. Acum, ele „int rr.îndre de re,uitatul 
strădaniei lor și pun la punct ultimele amă
nunte.

De altfel, în vederea pregătirii pen
tru „Decada cîntecului și dansului popular 
sovietic“ și mai ales pentru cel de al IV-lea 
concurs pe țară al echipelor artistice sindi
cale de amatori, la Direcția regională C.F.R. 
București, au fost luate din vreme o serie 
de măsuri, menite să asigure condițiile ma
teriale și organizatorice necesare. De exem
plu, pentru toate cele 8 formații au fost 
selecționate elementele cele mai bune din in
stituție, talen+ate și cu dragoste pentru mun
ca artistică. Fiecărei formații i-au fost asi
gurați conducători bine pregătiți și cu expe
riență. Pentru echipa de dansuri s-au procu
rat costume de repetiții, pentru orchestra de 
mandoline instrumente * 1 și partituri, pentru 
cor și echipa de teatru textele necesare. In 
acest fel, s-a creat posibilitatea ca repetițiile 
să se desfășoare în condiții optime.

DE MOTOCROS DE LA ORAȘUL STALIN

ascensiunea către Po- 
Care a Condus o bună
slăbit oarecum viteză 
reiau conducerea. Am

Chiar de la antrenament 
mi-am dat seama Că traseul con
cursului e destul de dificil. De a- 
cest lucru m-am convins însă pe 
deplin duminică. După un start 
bun luat pe șosea asfaltată, tra
seul a început curînd să ne fie 
vitreg. Urcușul către Varte a fost 
prima încercare pe care toți mo- 
tocicliștii au trecuPo cu succes. 
Alergam bine, cu viteză și în
deosebi treceam cu succes ob
stacolele de pe traseu. Terenul 
mocirlos care începuse după 
punctul turistic Piatpa Dracului 
ne-a dat mult de lucru. Mașinile 
care nu odată au cel mai greu 
cuvînt de spus în asemenea în
treceri, se comportau destul de 
bine. Mai „capricioase“ au fost 
cele ale sportivilor romîni. O- 
dată cufundate în mocirlă n-au 
vrut să mai pornească fără a 
fi curățate pînă la ultima piesă. 
Acest capriciu i-a costat pe 
sportivii romîni momente pre
țioase din care cauză n-au ob
ținut rezultatele dorite. In 
vremea aceasta echipa noastră 
condusă de maestrul emerit al 
sportului Sebastianov mergea 
ca ceasornicul. Coechipierii do
vedeau un bun spirit de echipă 
ceea ce ne-a adus de altfel vic
toria. Alături de noi, sportivii 
cehi luptau cu multă dîrzenie. 
Dacă

Totodată repertoriile tuturor formațiilor 
artistice au fost îmbogățite. în repertoriul 
corului au fost introduse noi cîntece, fru
moase și atractive. Cu prilejul Decadei cân
tecului și dansului popular sovietic, de pildă, 
corul va interpreta cìntecele „Patria mea" 
de Novikov, „Bandura“1 și „Secerișul“ de 
Dav'dovski. vechiul vals rus ..Valurile Amu
rului“ și „Sus pe Volga e o stîncă“ de Soko- 
lov. Și aceste cîntece vor aduce în fața 
spectatorilor imaginea patriei sovietice, pros
pețimea și poezia stepelor rusești, pămîntul 
scump al eliberatorilor și prietenilor, ponoru
lui nostru — minunății oameni sovietici.

Acest sentiment îi îndeamnă pe tinerii ar
tiști amatori de la Direcția regională C.F.R. 
București să se pregătească intens pentru 
„Decada cîntecului și dansului popular sovie
tic“ din cadrul Lunii prieteniei romîno-so
vietice. Tot cu prilejul Decadei, solistul lan- 
cu Avram va interpreta „Cîritecul șoferu- 
hri‘‘ de Mokrousov, iar solista Elena Spirea 
cîrrtocul ..Departe, denarte“ de Nosov — cîn
tece cunoscute și iubite de masele largi de 
oameni ai muncii din țara noastră.

Și acestea nu-s decît o parte din pregăti
rile care se fac a»ci pentru Decadă ca și 
pentru Cel de al IV-lea concurs.

★

Din păcate, aceste însuflețite pregătiri se 
datoresc în mică măsură comitetului U.T.M. 
Normal în desfășurarea activității artistice, 
comitetul U.T.M. ar trebui să colaboreze 
strîns cu comitetul sindical. La Direcția re
gională C.F.R. București însă, lucrurile stau 
altfel. întreaga activitate artistică este lă
sată în seama comitetului sindical. Comi
tetul U.T.M., în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Mitarcă, secretar și tovarășa Valentina 
Stelorian, responsabilă cu problemele cul
turale, se ocupă de situații statistice, în 
vreme ce activitatea artistică concretă, des
fășurată de utemiști, nu le este cunoscută.

Pe viitor, comitetul U.T.M. va trebui să 
desfășoare o muncă colectivă să se pre
ocupe de activitatea artistică, și' să colabo
reze strîns cu Comitetul sindical. în acest 
scop el va trebui să ceară și ajutorul comi
tetului de partid. Numai așa va reuși să 
desfășoare o muncă vie și permanentă, care 
să-i asigure rezultate bune nu numai în ac
tuala Decadă, ci și în pregătirea pefftru cel 
de al IV-lea concurs pe țară al echipelor 
artistice de amatori ale sindicatelor.

CONSTANTIN SLAVIC

Eugen Rodan, secretar al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., Dagobert Bucholz, director 
al Direcției muzicii din Ministerul Culturii, 
Ion Dumitrescu, secretar al Uniunii Compo
zitorilor din R.P.R., de reprezentanți ai insti
tuțiilor muzicale din Capitală, ai Casei de 
cultură „Stepan Sahumian“.

A fost de față V. I. Barahnin, prim secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești. (Agerpres) 

tori ai uzinei, profesori ai școlilor serale, 
ai școlilor tehnice și ai institutelor se
rale.

Din inițiativa comsiomoliștiior s-au des
chis cursuri speciale, la care tineretul în
vață o a doua profesie. Astfel de cursuri 
au îost înființate de curînd in secția elec
trotehnică. Lecțiile sînt ținute aici de in
gineri și maiștri, iar aplicațiile practice 
sînt conduse de vechi muncitori cu ex
periență. Afară de aceasta, în toate sec
țiile uzinei funcționează cursuri pentru 
ridicarea calificării și școli ale experien
ței înaintate. în ultimul timp se organi
zează regulat „zile ale muncitorilor pe 
diferite profesii’’. Iată cum sînt organiza . 
aceste zile. în ziua fixată, după termina
rea schimbului, muncitorii din dferite 
secții, dar de aceeași specialitate se aidună 
laolaltă. Inovatorii în producție vorbesc 
de-spre metodele înaintate de lucru și 
arată practic, cum se îndeplinește o anu 
mită operație complexă. Apoi oricine do
rește poate repeta operația respectivă sub 
supravegherea inovatorului. Aceste „zile” 
aduc un mare folos.

Popularizarea experienței înaintate este 
una din formele cele mai eficace de in
struire a muncitorilor. Pentru aceasta noi 
folosim pa larg ziarul uzinei „Vefcvlstul”. 
Tinerii inovatori în producție pubrcă i‘ 
el cu regularitate articole. In paginile zia
rului nostru și-au împărtășit experiența, 
cea mai bună raționalizatoara a uzinei, 
bobinatoarea comaomolistă înna Melihova 
de la secția de montaj telefonic. Iată ce 
idee i-a venit el de curînd. De obicei 
toate bobinele erau bobinate separa» și 
apoi erau unite între ele. înna a ho
tărât să le bobineze cu un singur condu 
tor. Acum bob'nele nu mai trebuie să fie 
cuplate și izolate. Propunerea înnoi pSn 
tru bobinaj complex realizează O econo
mie de 14.000 ruble pe an. în ziar s-au 
publicat de asemenea articolele lui Ni- 
kolai Karhov, cel mai bun muncitor al 
republicii la aparate automate, ale teh
nologului Hari Zarinș si ale multor al
tora.

Noi folosim și revista vorbită „Vreau 
să cunosc totul”. De curînd a fost intro

Concertul violonistului sovietic 
Igor Oistrach

Luni seara în sala Ateneului R.P.R a 
avut loc un recital extraordinar dat de vio
lonistul sovietic Igor Oistrach care ne vi
zitează țara cu prilejul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice.

La primul său recital prezentat în Capi
tala patriei noastre, Igor Oistrach, acompa
niat de pianista I. V. Kollegorskaia a exe
cutat: Sonata l-a în sol minor pentru 
vioară solo de Bach, Sonata pentru vioară 
și pian în la major de Cesar Franck, Poem 
de Chausson, Sonata baladă pentru vioară, 
solo nr. 3, de Yssye, vals din baletul „Cenu
șăreasa“ de Prdkofiev, Introducere și rondo 
capricioso de Saint-Saens.

Vizitele oaspeților sovietici
In cursul dimineții de luni, P. 1. Kudreav- 

țev, prim locțiitor al ministrului Justiției al 
U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice de 
oameni de știință și de litere, fruntași în pro
ducție și activiști pe tărîin obștesc, care par
ticipă la manifestările din cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice în țara noastră, a fă
cut o vizită la Procuratura Generală a 
R.P.R.

A. M. Lazarev, ministrul Culturii a R.S.S. 
Moldovenești, deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.S. Moldovenești, a făcut în cursul dimi
neții o vizită la Ministerul Culturii, unde a 
avut o întrevedere cu tovarășa Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii.

In cursul după-amiezii, A. M. Lazarev a 
conferențiat în fața muncitorilor, tehnicieni
lor și' funcționarilor de la fabrica de con
fecții „Gh. Gheor.ghiu-Dej“.

Prof. dr. I. V. Davîdovski, membru al Pre
zidiului Academiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S., medic emerit al R.S.F.S.R. a vizi
tat Institutul de Fiziologie normală și pato
logică -al Academiei R.P.R.

Prof. L. V. Zankov, locțiitor al directoru
lui Institutului de teorie și istoria pedagogiei 
al Academiei de Științe Pedagogice a 
R.S.F.S.R., membru activ al Academiei de 
Științe Pedagogice a R.S.F.S.R., doctor în 
științele pedagogice, a făcut în cursul dimi
neții de luni o vizită la Institutul de științe 
pedagogice din Capitală.

Scriitorul L. A. Kassil, laureat al Premiu
lui Stalin, a vizitat în cursul dimineții Școâla 
medie cu limba de predare rusă din str. Ar
hitect Mincu nr. 10. în cursul după-amiezii 
L. A. Kassil a avut o întîinire prietenească 
la Casa Scriitorilor din Capitală, cu scriito
rii de literatură pentru tineret și cu redac
torii publicațiilor de tineret din Capitală.

Ana Mihailovna Ladani, șefă de echipă în 
colhozul „V. I. Lenin“ din raionul Mukacevo, 
regiunea Zakarpatie, R.S.S. Ucraineană, 
Erou al Muncii Socialiste, deputat în So
vietul Suprem al R.S.S. Ucrainene, a vizitat 
gospodăria agricolă colectivă „Drumul păcii“ 
din comuna Mărculești, raionul Slobozia, re
giunea București.

(Agerpres)

Manifestări în țară
In întreaga țară continuă să se desfă

șoare în aceste zile numeroase manifestații 
închinate Lunii prieteniei romîno-sovietice.

La Iași și în regiunea Iași, în cadrul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice au fost orga
nizate duminică adunări publice în cadrul 
cărora s-au țintit conferințe.

Nenumărate manifestări consacrate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice au avut loc și în 
regiunea și orașul Ploești.

La serbarea cîmpenească organizată în 
comuna Sf. Gheorghe, din raionul Urzi- 
ceni, au participat peste 3.000 de țărani 
muncitori. Participanții au ascultat expu
neri privind rezultatele aplicării metodelor 
înaintate în agricultură, precum și rezul
tatele muncii colhoznicilor sovietici și co
lectiviștilor din țara noastră, în urma apli
cării regulilor agrotehnice înaintate.

Mii de oameni ai muncii din Craiova au 
participat duminică la manifestările prile
juite de Luna prieteniei romîno-sovietice.

în cursul aceleiași zile în centrele raio
nale Caracal, Calafat, Băilești, Corabia, 
Tg. Jiu, Balș, Strehaia și Segarcea, consi
liul regional A.R.L.U.S. și Filiala S.R.S.C 
au organizat conferințe pe tema „Succesele 
obținute de Uniunea Sovietică în folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice“ la care 
au participat peste 3.500 de oameni ai mun
cii.

(Agerpres)

dusă în ea o rubrică speciala intitulată 
„Cuvîntul tinerilor inovatori în produc
ție”. Muncitorii fruntași vorbesc de ase
menea la postul de radio al uzinei.

La Riga există cîteva întreprinderi, al 
căror profil de producție se aseamănă cu 
cel al uzinei noastre. Avem ce învăța de 
la ele. De aceea comitetul de comsomol 
a sfătuit organizațiile de secție să organi
zeze vizitarea uzinelor înrudite pentru a 
studia experiența înaintată din aceste 
uzine. Comsomoliștii secțiilor de radio 
montaj și de turnătorie și prese au și vi
zitat uzina de aparate de radio „Popov”. 
Această Vizită le-a adus mult folos. Le-a 
plăcut în special cum luptă vecinii lor 
pentru curățenie Și pentru Un loc civili
zat de muncă.

Uzina are o școală medie tehnică pro
prie, cu o secție serală.

Creșterea măiestriei profesionale a 
muncitorului este strîns legată de nivelul 
lui de cultură generală. Se înțelege că uh 
tînăr sau o tînără cate are numai 5-6 
clase nu poate să-și însușească bine teh
nica complexă, cu cate este înzestrată în
treprinderea noastră. Acum doi ani co
mitetul de comsomol a ridicat în fața Mi
nisterului învățămîntului din republică 
problema deschiderii unei școli medii se
rale pe lîngă uzină. în această acțiune 
am fost sprijiniți de administrație și de 
organizația de partid a întreprinderii. 
Școala a fost deschisă. în prezent studia
tă în cadrul ei aproape 500 de oameni 
Organizațiile comsomorste ale secțiilor 
mențin o strînsă legătură cu școala, se 
interesează în permanență de rezultatele 
la învățătură ale elevilor și acordă aju
tor celor care au nevoie.

învățătura ajută muncitorilor noștri să 
se dezvolte, îi ajută să sporească produc
tivitatea muncii. Și nu întîmplător este 
faptul că în întreprinderea noastră nu 
există tineri și tinere care să nu-și în
deplinească normele.

V. VlNSKI 
secretar al Comitetului de Comsomol 

al Uzinei electrotehnice „VEF" 
din Riga

(Din „Comsomolscaia pravila'’).

Întîlnirea prietenească
a gimnaștilor romîni și bulgari

Activitatea competițională de gimnastică 
din toamna acestui an a fost inaugurată du
minică în sala Floreasca din București cu 
întîlnirea internațională de gimnastică din
tre echipele asociațiilor sportive Akadertjik 

și Știința (R.P.R.) com- 
în cinstea Lunii prieteniei

care s-a concurat — cal 
și cea mai dificilă probă 

a dovedit că gimnaștii bulgari 
mai omogenă, că au „lucrat“ 
complexe cu un coeficient de 
mare și mai cu seamă, cu o

(R. P. Bulgaria) 
petiție organizată 
romîno-sovietice.

Prima probă la 
cu mîner, dealtfel 
masculină — 
au o echipă 
exerciții mai 
greutate mai 
ținută corectă. Dealtfel și din rezultatul de 
53,24 puncte față de 50,59 puncte obținute 
de echipa Știința, reiese superioritatea e- 
chipei studenților bulgari. La individual pri
mele locuri au fost ocupate de Nicola Ml- 
lev (9,56 p.), Velik Kapsazov (9,40 p.) iar 
tînărul nostru gimnast Temesi Vasile a ocu
pat locul III cu o performanță de 9,10 p.

După cea de a doua probă a concursului 
— bară fixă — studenții bulgari au reușit 
să mărească avantajul de la 2,65 la 6,05 
puncte. Acest lucru a confirmat că ei au su
perioritate la acest aparat. Primele trei 
locuri au fost ocupate de : Nicola Milev cu 
9,13 p. urmat de Harko Ștefan (Știința) și 
Velik Kapsazov cu 8,90.

■ Prima zi de concurs s-a încheiat cu exer
cițiile la sol, unde studenții bul
gari și-au mărit avantajul la 
7,09 puncte. Totuși, la această 
probă raportul de forțe a fost 
echilibrat. Avantajul creat se 
datorește faptului că studenții 
bulgari au în exercițiile lor com
binații de acrobatică dinamice, 
mai valoroase decît studenții 
noștri

CONCURSUL INTERNAȚIONAL

In luptă cu secundele
Dorința mea și a Arankăi (împreună am 

format reprezentativa R.P. Ungare) a fost ca 
în acest concurs să obținem un rezultat cît 
mai bun. La ștart am plecat des»ul de bine, 
la două minuto au po nit după noi sporti
vele romîne. Fiecare minut, fiecare secundă 
putea să hotărască victoria sau înfrîngerea 
noastră. Pînă la Piatra Dracului am alergat 
bine. înfruntând curajos duri'atea traseului 
Mașinile „ne-au ascultat“. Curînd am ajuns 
insă pe unul dintre cele mai dificile porțiuni 
ale traseului nostru, 
iana Stalin. Aranka, 
porțiune de drum, a 
ceea ce însemna să
trecut în față cu forțe proaspete. Acum eram 
pe deplin convinsă cît de bună este schema 
tactică, conducerea pe rînd, stabilită din 
vreme cu antrenorul nostru. Pe neașteptate 
însă Aranka cade. Eram îngrijorată. La un 
antrenament Aranka suferise un accident lă 
piciorul stîng care nu se vindecase complect. 
Am îm'rînat brusc pentru a sări în ajutorul 
coechipierei mele. Fața Arankăi era crispată 
de durere.

— Nu-i nimica Rozalia, pornim imediat. Pînă să se ridice Aranka 
și pînă am pornit zăbovisem vreo 30 de secunde. Secundele pierdute 
trebuiau recuperate neapărat mai ales că din urmă se vedeau venind 
în mare viteză cele două concurente romînce care cu toate acciden
tele suferite alergau cu o viteză foarte mare. Drumul desfundat de pe 
malul pîrîului Ghimbav nea pus la grea încercare. Traseu! devenind 
mai mocirlos ne-a prilejuit necazuri. Pentru un moment motorul 
Arankăi a amuțit iarăși. Oare ce s-a întîmplat ? Aranka s-a aplecat 
în față și din mers a făcut legătură cu cea de a doua bujie. Prima, 
așa cum mi-am închipuit, nu mai funcționa ; minunatul dispozitiv 
al mașinei rte-a salvat însă. El a permis motorului sa funcționeze 
cu cea de a doua bujie.

Acum, traseul ce-1 mai aveam de parcurs era ceva mai ușor. In 
mintea noastră s-a întrezărit în mod sigur ideea victoriei. 
Cu capul i-am făcut semn Arankăi. M-a înțeles; ca și mine 
a accelerat pînă la refuz. Acum conta fiecare secundă. Peste cîteva 
clipe în mare viteză am pătruns în Orașul Stalin. Doar cîteva mi
nute și iată-ne la ștart. Compatrioții noștri ne-au îmbrățișat, ne-au 
sărutat.

— Obținusem victoria.

Aceasta, datorită faptului 
primele minute de joc studenții acționează foarte

ROZALIA BENKA
maestră a sportului din R.P. Ungară

Pentru victoria echipei!

comportarea maghiarilor

Campionate mondiale la
Haltere

Duminică au luat sfîrșit la München campionatele mondiale și 
europene de haltere pe anul 1955, la care au participat peste 100 
de sportivi din 27 de țări. Ca și la edițiile trecute, lupta pentru pri
mul loc s-a dat între halterofilii sovietici și cei americani. Din acest 
pasionant duel sportiv au ieșit învingători reprezentanții U.R.S.S. 
care au ocupat locui I pe țări cu 29 de puncte. Echipa S.U.A., clasată 
pe locul II, a totalizat 25 de puncte iar Egiptul a ocupat locul III 
cu 4 puncte. Din cele 7 titluri de campioni mondiali puse în joc, re
prezentanții "■ 
Kostîlev și

Scrimă
în cadrul 

maghiară, Lidia Domoiki a cucerit titlul de campioană mondială la 
floretă, cîștigînd toate asalturile pe care le-a susținut în turneul fi
nal. Proba de spadă s-a încheiat cu victoria italianului Giorgio 
Androsiö.

U.R.S.S. au cîștigat 4, prin V. Stogov, R. Cimișkian, N.
A. Vorobiov. Echipa S.U.A. a cîștigat 3 titluri.

campionafelor mondiale de scrimă de ia Roma, sportiva

Concursul feminin s-a desfășurat în pri
ma zi cu proba de „paralele inegale“ și „să
rituri peste cal“. Dacă la- echipele masculine 
rezultatele sînt în favoarea studenților bul
gari, la femei, superioritatea a fost de partea 
noastră.

La primul aparat — paralele — studen
tele noastre cîștigă un avantaj ușor de 0,70 
puncte, ca la cel de al doilea aparat — să
ritură peste cal — să-l mărească la 2,03 
puncte.

La paralele, primele trei locuri au fost 
ocupate de gimnastele: Țvetana Stanceva - 
9,56 puncte, iar locurile II și III de Mărgă
rit Elena și Vătășoiu Emilia cu 9,50 și res
pectiv 9,46 puncte.

La cel de al doilea aparat — săritura 
peste cal — diferența între cele două echipe 
este evidentă, ceea ce confirmă și diferența 
de 1.33 puncte. Pe locul I s-a clasat Elena 
Leuștean (9,76 puncte), urmată de Țvetana 
Stanceva cu 9,70 puncte, iar locul III a fost 
ocupat de Mărgărit Elena cu 9,56 puncte.

Analizând rezultatele după prima zi de 
concurs s-a constatat că în general nivelul 
echipelor masculine este inferior celor fe
minine. Studenții bulgari au un avantaj 
față de studenții romîni datorită omogeni
tății echipei lor. Totuși trebuie arătat că și 
în echipa asociației Știința sînt elemente 
valoroase, ca de pildă Hargalaș, Temeși Va- 
sile, însă fără experiența concursurilor in
ternaționale.

LOVI FRANCISC 
inspector în C.C.F.S.

__,Patru mari victorii_„_ 
ale fotbalului maghiar ț

Fotbalul maghiar a înregistrat dumi- ] 
nică un succes strălucit. IntîlniHd repre- 1 
zentativa A., B„ juniori și tineret ale | 
Austriei, fotbaliștii maghiari au adus ) 
patriei lor patru mari victorii care con- ! 
firmă încă odată înalta clasă a fotbalu- | 
lui din R. P. Ungară. 1

La Budapesta, în „meciul jubiliar“—Ì 
a 100-a întîinire cu sportivii austriaci — ] 
fotbaliștii din reprezentativa A a R. P. 1 
Ungară, după un joc spectaculos, au în- j 
vins prima reprezentativă a Austriei cu | 
categoricul scor de 6-1 (1-0). Victoria ) 
reprezentativei maghiare putea fi mai j 
categorică dacă Bozsik, Puskas, Kocsis 1 
nu ar fi ratat cîteva ocazii. Ì

O mare victorie au repurtat și juniorii ) 
maghiari, Ei au întrecut naționala de ju- Ì 
niori a Austriei cu un scor concludent : | 
9-0 (2-0).

La Viena, s-au întîlnit echipele secun
de. Hidegkuti. Dalnoki și Braschac. (au
togol) au asigurat victoria reprezentati
vei B a R. P. Ungare cu scorul de 
5-2 (1-1).

In orașul Bregens din Austria, s-au 
întîlnit echipele de tineret. Și acest meci 
a luat sfîrșit cu victoria reprezentativei

\

I

I
I 
f r
I1
1
f
i

■
(
|jR. P. Ungare. Scor: 6-2 (3-1).

I

care se străduiau să mențină 
handicapul căpătat de la ștart, 
îndîrjea întrecerea, comportarea 
Sportivilor chinezi și în deosebi 
a primei echipe, era o plăcută 
surpriză. Ca o încununare a bu
nei lor comportări ei au obținut 
locul al IV-lea pe țări. Pînă 
la sosire mai erau 40 km. Era 
acum momentul în care Condiția 
fizică a concurenților avea un 
cuvînt de spus. Oboseala în
cerca să se facă mai puternic 
simțită. Pe neașteptate cauciu
cul de la mașina mea mi se 
slăbi. 40 km. să-i parcurg pe 
geantă ? Nu va fi deloc ușor. 
Dar o reparație ar însemna zeci 
de minute pierdute. Nu 1 acum 
nu este timpul să-l repar. E 
greu dar trebuie să merg pe 
geantă. Poate dacă reparam ne 
costa victoria. Cineva ne-a în
trebat la sosire cum am putut 
merge pe geantă. Sebastianov, 
căpitanul echipei noastre a răs
puns scurt:

-— A trebuit; altfel victoria...
Sebastianov are de fapt drep

tate, dar trebuia să adauge că 
dispozitivul special pe care îl 
au roțile motocicletelor noastre 
m-a ajutat foarte mult. Cît pri
vește victoria, toți am dorit-o la 
fel de mult. Si am cuCerit-o.

V. S. DIOJENOV 
maestru al sportului din U.R.S.S.

Barbu

desfb-

R. CALARAȘEANU

® La Cluj, în cadrul unui concurs organizat în cinstea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice Ecaterina Orosz a stabilit un nou 
record republican la înot în proba de 200 m. spate cu timpul de 
2’57’’8/10.

9 Sîmbătă și duminică s-a desfășurat la Cluj finala campio
natului republican de oină. Anul acesta, titlul de campioni a 
revenit sportivilor colectivului Dinamo 6 București, care au to
talizat 26 puncte.

9 In întreaga țară s-au desfășurat duminică întrecerile fazei 
a Il-a, etapa raională și pe orașe a crosului „Să întîmpinărn 7 
Noiembrie". La startul diferitelor probe au fost prezenți sute 
și mii de tineri, Cei mai buni dintre ei urmînd să se califice pen
tru faza următoare: etapa regională.

La Cluj, la întrecerile crosului au luat parte peste 400 de 
concurenți, la Constanța 200, la Fălticeni 250. De o bună or
ganizare s-a bucurat crosul în Capitală. Aici, startul a fost luat 
de cîteva mii de tineri și tinere.

9 Sîmbătă și duminică s-au desfășurat pe Stadionul Tinere
tului întrecerile din cadrul campionatelor R.P.R. la decatlon, 
pentatlon, marș și ștafete. La decatlon, victoria și titlul de cam
pion R.P.R. a revenit dinamovistului Victor Cincă, care a tota
lizat 5.201 puncte.

Titlul de campioană feminină la pentatlon a fost cucerit de 
Ana Șerban (Știința). Ea a realizat performante de 3.746x Ana Șerban (Știința). Ea a realizat performanțe de

\ puncte, care constituie un nou record R.P.R.
x Proba de 50 km. marș a luat sfîrșit cu victoria lui Ion
\ (Flamura Roșie) cu timpul de 45.32’21"8/IO.
() 9 La Roterdam, In prezența a 65.000 de spectatori s-a___
l) șurat duminică întîlnirea dintre echipele reprezentative ide 
v fotbal ale Olandei și Belgiei. Belgienii au fost mai buni, eon
ii ducînd de două ori prin punctele înscrise de Jaquemins, dar 
6 olandezii au egalat, jocul încheindu-se cu un rezultat nedecis 
$ 2-2 (1-1).

Aurelia Dră^itci (Dinamo)
și Ion Ioniță (C.C.A.) campioni 

ai R. P. R. de semifond

Ciclistele au luat ștartul
Campionatul de semifond al R.P.R., băieți 

și fete, la ciclism, a luat sfîrșit.
In proba fenimină, alergătoarea Aurelia 

Drăghici (Dinamo) a obținut o victorie de
tașată, devenind astfel campioană a Repu
blicii Populare Romîne. Victoria dinamovis- 
tei a fost mai Clară însă abia după al doilea 
sprint, pentru că de la plecare, Maria Ilies- 
cu (Metalul) pedalează foarte decis și cîști
gă primul sprint. Ea nu poate rezista însă 
ritmului de alergare pe care singură și l-a 
impus și, dună cel de al doilea sprint, a- 

bandonează. Alergătoarele dina- 
moviste Aurelia Drăghici și 
Hermina Iuhasz atacă puternic. 
La linia de sosire se înregis
trează ordinea următoare: 1.
Aurelia Drăghici 28 puncte; 2. 
Hermina Iuhasz 16 puncte; 
A2aleea 
puncte; 
greșul) 

Se dă 
cul'înă a

P.R. La start sînt 31 cicliști. Cine

3.
Maxim (FI. Roșie) 8 
4. Măria Bisac (Pro- 

6 puncte.
plecarea în proba mas- 
campionatului de semi-

fond al R.
va învinge? Sînt prezenți numeroși aler-va învinge? Sînt prezenți numeroși aler
gători vaforeși ca Ion Ioniță, C. Dumitrescu, 
V. Ștefănescu, Ștefan Poreceanu și mulți 
alții.

Chiar de Ia plecare, proba masculină este 
foarte disputată. Intr-o vervă deosebită sînt 
cicliștii I. IonlțS și Șt. Poițeieanu. Acesta 
din urmă a adus o contribuție foarte mare 
la victoria colegului său de echipă Ion Io- 
nită, deoarece a anihilat toate' atacurile aler
gătorilor dinamoviști.

Victoria finală i-a revenit lui Ion Ioniță 
(C.C.A.) care a parcurs 30 km. în 43’56” 
cucerind astfel titlul de campion al R.P.R: 
de semifond pe anul 1955. Locurile doi și 
trei au revenit dinamoviștilor A. Șerban și 
M. Voinescu.

•QOO

Pe marginea jocurilor 
de fotbal de duminică
Deși

minică , . . ...... ......
gătoare — dat fiind 1 
fruntașe ce se întreceau : Dinamo București, 
Progresul București, C.C.A., Știința Timi
șoara — totuși spectatorii care au luat dru
mul stadioanelor Dinamo și Republicii au 
fost departe de a fi mulțumiți de jocurile 
desfășurate.

Duminică s-a observat mai mult, neajun
surile care provin din întreruperea pe o 
campionatului republican de fotbal (ne refe*

întîlnlrile de fotbal desfășurate du- 
tn Capitală se anurtfau foarte atră- 

l valoarea formațiilor

durată îndelungată a , _____
rim la echipele care activează în prima categorie a țării). In ge
neral, cele patru formații care au evoluat la București, s-au dovedit 
neomogene, deseori practicînd un joc confuz, lent. Foarte rare 
fost acțiunile spectaculoase, la poartă.

Pe stadionul Dinamo, jocul dintre Dinamo București 
Știința Timișoara ne-a lăsat impresia la început că se 
ridica la un nivel superior, 
în ) ' ' ' ' j
namic. Ei domină destul de'insistent însă fără rezultat. Lipsa pre
gătirii echipei este vizibilă. Atacul funcționează dezlînat și se ba
zează aproape exclusiv pe unele incursiuni răzlețe ale lui Boroș, 
Girleanu și Lazăr. Dinamoviștii au sezisat această defecțiune în 
formația timișoreană și pornesc mai hotărîți la atac, prestnd cu 
insistență poarta lui Uțu. După ce Toma salvează un gol Sigur de 
pe linia porții, în minutul 30, scorul este deschis. Ene înscrie sin
gurul punct al partidei, cu care de altfel Dinamo București obține 
victoria. Bucureștemi domină în continuare, însă nu reușesc să 
fructifice nici una din ocazii, deoarece atacanții combină excesiv de 
mult, dînd posibilitate apărării adverse să se organizeze.

Joc confuz, lipsit de dinamism, iată cum poate fi caracterizată 
prima repriză a întîlnirii dintre C.C.A. și Progresul București. In 
repriza a doua însă, jocul este mai dinamic, fazele mult mai pal
pitante, iar Cele de poartă mai numeroase. Totuși întîlnirea ia sfîr
șit cu un rezultat de egalitate (0-0). Ambele echipe au dovedit evi
dente lipsuri în pregătirea lor. Liniile de atac au acționat la întîm- 
plare și n-au reușit să-și creeze situații de gol.

Jocurile de duminică din cadrul categoriei A și B de fotbal, au 
scos la iveală din nou și un alt aspect negativ al comportării 
fotbaliștilor noștri. Este Vórba de corectitudinea, atitudinea tovără
șească față de ceilalți jucători, respectul față de arbitri, față de 
public. In intîlnirile de duminică arbitrii jocurilor au fost nevoiți 
să elimine de pe teren 5 fotbaliști : NicUșOr (Dinamo'), 
Katona (Avîntul Reghin), Ilarie (Metalul Hunedoara) Jojărt (Me
talul Reșița) și Fihp (FI. Roșie Buhuși). Comportarea nedemnă, 
pe teren a acestor jucători le-a atras dezaprobarea publicului 
spectator.

Organizațiile U.T.M. din cadrul colectivelor sportive au datoria 
de a duce o muncă de educație mai susținută în rîndurile sporti
vilor. Atitudinea demnă, cinstită, tovărășească a unui jucător pe 
terenul de sport nu-i poate aduce acestuia ca și colectivului din 
care face parte decît laude, simpatia publicului nostru. Și acest 
lucru nu trebuie uitat.
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Plenara lărgită a C. C 
al Partidului Comunist Chinez

Convocarea celui de al 8-lea
PEKIN 17 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: După cum s-a mai anunțat, la 
Pekin a fost dat publicității un comunicat 
informativ în care se arată că între 4 și 11 
octombrie a avut loc cea de a 6-a plenară 
(lărgită) a celei de a 7-a legislaturi a Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez. La plenară au participat 38 de mem
bri și 25 de membri supleanți ai C.C. al 
Partidului Comunist Chinez.

In cadrul plenarei au avut loc dezbateri 
vii, la care au participat 80 de persoane. Din 
cauza timpului limitat, 167 de persoane nu au 
putut lua cuvîntul și cuvîntările lor tipărite 
au fost împărțite participanțijor la plenară

In cadrul plenarei au rostit cuvîntări im
portante Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, Cen 
Iun, Pîn De-huai, Pîn_Cijen și Den Siao-pin, 
membri ai 
Chinez.

Plenara 
discutării problemei privind 
pe toate căile a cooperativelor agricole de 
producție din întreaga țară și înfăptuirea 
treptată a cooperativizării agriculturii.

La 31 iulie ac., în cadrul conferinței se
cretarilor comitetelor provinciale, orășenești 
și raionale de partid, convocate de C.C. al 
P.C. Chinez, Mao Țze-dun a prezentat ra
portul „Problemele cooperativizării în agri
cultură“. Mao Țze-dun ă arătat că în regiu
nile sătești din întreaga țară va începe în 
curînd un nou avînt al mișcării socialiste 
de mase. El a criticat greșelile care au fost 
urmarea devierii de dreapta a unor acti
viști care au fost speri.ați de puternicul 
avînt ăl mișcării cooperatiste la sate. El a 
expus legile istorice ale dezvoltării coope
rativizării agriculturii din China și a trasat 
linia și politica pe care partidul trebuie să 
le aleagă în conducerea mișcării pentru 
cooperativizarea agriculturii. Aceste indica
ții pline de însemnătate istorică ale lui Mao 
Țze-dun au fost aduse pe larg la cunoș
tința tuturor regiunilor sătești din țară și 
au devenit o mare forță însuflețitoare și o 
linie conducătoare justă în mișcarea pentru 
cooperativizarea agriculturii. Verificarea și 
discutarea problemelor cooperativizării agri
culturii, efectuate în cursul ultimelor două 
Iti’ni de către organizațiile de partid de toate 
categoriile, precum și noua dezvoltarea a

Biroului Politic al C.C. al P.C.

a acordat o deosebită atenție 
dezvoltarea

Congres național al partidului 
cooperativelor agricole de producție în ace
iași perioadă, au constituit o nouă confir
mare a justeței indicațiilor lui Mao Țze-dun.

Cei care au luat cuvîntul în cadrul ple
narei au citat exemple concrete grăitoare 
care dovedesc că în actuala fază a muncii 
este necesar să se dezvolte în mod energic 
mișcarea pentru cooperativizarea agriculturii, 
că Partidul Comunist Chinez este pe deplin 
capabil să conducă această nouă și puter
nică mișcare socialistă a maselor.

Participanții la dezbateri au discutat în 
mod amănunțit problemele privind munca 
care urmează să fie depusă în domeniul in
dustriei, căilor de comunicații, industriei 
meșteșugărești, finanțelor, sistemului ban
car, comerțului, culturii, învățămîntului, 
științei, ocrotirii sănătății publice, precum și 
în domeniul militar, al politicii și justiției, 
in domeniul muncii politice și organizato
rice a organizațiilor de partid, în domeniul 
activității Noii ligi democrate a tineretului 
chinez, a sindicatelor, uniunilor de femei și 
a celorlalte organizații de masă, pentru a 
întîmpina cu cinste noul avînt puternic al 
mișcării pentru cooperativizarea agriculturii 
și pentru a-1 sprijini. In cadrul celei de-a 
șasea plenare lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a fost adoptată 
următoarea hotărîre cu privire la convocarea 
Congresului național al partidului :

S-a hotărît convocarea celui de al 8-lea 
Congres național al Partidului Comunist Chi
nez în a doua jumătate a anului 1956. Data 
precisă a convocării Congresului va fi fi
xată de Biroul Politic al Comitetului Central 
al partidului.

Principalele probleme de pe ordinea de zi 
a Congresului sînt:

a) Raportul asupra activității Comitetului 
Central al Partidului;

b) Raportul cu privire la revizuirea statu
tului partidului;

c) Directivele cu privire la cel de al doi
lea plan cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale;

d) Alegerea Cotnitetului Central al Parti
dului. .

Delegații la cel de al 8-lea Congres națio
nal al Partidului vor fi aleși înainte de sfîr
șitul lunii iunie 1956.

Pentru întărirea „spiritului Genevei“
Reprezentanți de seamă ai opiniei publice americane au publicat 

o scrisoare desch să adresată președintelui Eisenhower
NEW YORK 17 (Agerpres). — TASS 

transmite: Peste 100 de reprezentanți de 
seamă ai opiniei publice americane au pu
blicat în presă o scrisoare deschisă adre
sată președintelui Eisenhower, care cer pre
ședintelui „să găsească mijloace pentru în
tărirea spiritului Genevei" în ajunul con
ferinței de la Geneva a miniștrilor Aface
rilor Externe ai celor patru puteri.

După ce arată că poporul american a fost 
deosebit de însuflețit de perspectivele împă
cării și colaborării, care au apărut după con
ferința din iulie a șefilor guvernelor celor 
patru puteri, autorii scrisorii își exprimă spe
ranța că „spiritul Genevei va triumfa“, în 
ciuda știrilor lansate de reprezentanți ai gu
vernului „care încearcă să înăbușe spiritul 
Genevei“.

Autorii scrisorii propun președintelui ur
mătoarele măsuri concrete:

„1. — Intrucît este foarte puțin probabil 
ca vreuna din părți să renunțe complect la 
poziția sa în problema reunificării Germa
niei. trebuie examinate alternative de com
promis care să țină seamă de cerințele le
gitime ale securității tuturor țărilor intere
sate.

2. — Să se revină la tratativele în proble
ma armamentelor, care se desfășoară în pre
zent în cadrul Organizației Națiunilor Uni
te, în vederea discutării necesității stringente 
de micșorare și reducere a armamentelor și 
a obținerii unei formule care ar putea lichida 
impasul creat de divergențele în problema 
inspecției, interzicerii și preîntîmpinării unui 
atac prin surprindere.

3. — Să se_ întreprindă măsuri concrete 
pentru a desfășura pe scară largă comerțul

de care au nevoie toate țările din Est și 
Vest; să se găsească un nou mod de abor
dare a problemei „materialelor strategice“; 
să fie elaborat un vast program de schimb 
de delegații alcătuite din reprezentanți ai 
tuturor domeniilor de activitate.

4. — Fără a se precupeți eforturi, să se 
examineze problema întăririi Organizației 
Națiunilor Unite prin lărgirea numărului 
membrilor ei pe baza principiilor participării 
unanime, acordînd locul în O.NU tuturor 
guvernelor legitime și de a folosi bunele ei 
servicii ca mijloc pentru tratative între state 
în acele cazuri cînd acest lucru este posibil".

In încheiere, în scrisoare se spune: „în
suflețiți de ideea de pace spre care tindem 
cu toții cu atîta ardoare, ne asumăm răs
punderea, în ajunul reluării tratativelor, să 
ne adresăm dvs. și vă rugăm să găsiți mij
loace de întărire a spiritului Genevei. Nu
mai continuarea tratativelor la masa confe
rinței și un sincer schimb de păreri, fără 
amenințarea cu folosirea forței, vor asigura 
o cale pașnică în viitor..."

Printre cei care au semnat scrisoarea se 
numără : Ernest Weir, președintele societății 
„Național Steel Company“, James Warburg, 
bancher și scriitor, prof. Lanus Poling, cu
noscut om de știință, prof. Dirk Bodd, d-na 
Emilia Green-Balch, laureată a Premiului 
Nobel pentru pace, Clarence Pickett, unul 
din conducătorii organizației de quaker „Co
mitetul prietenilor americani în slujba socie
tății“, Henry Heatli Kren, preot al bisericii 
metodiste centrale din Detroit, Sandry F. 
Ray, preot al bisericii baptiste din Broocklyn 
(New York) și alții.

La Seminarul internațional
al studenților în medicină

Zilele petrecute cu cîtva timp în urmă 
în Berlin printre delegați din zeci de țări, 
la Seminarul internațional al studenților 
în medicină, mi-au rămas întipărite în 
memorie.

Trebuie să spun că am așteptat cu ne
răbdare ziua cînd, în localul Universității 
„Humboldt“ din Berlin, a avut loc des
chiderea amintitului Seminar interna
țional. Delegația noastră a plecat din 
București cu cîteva zile înainte de data 
deschiderii seminarului. Trenul ne-a pur
tat prin Budapesta, prin Praga și în sfîr- 
șit la Berlin. Ceea ce ne-a entuziasmat 
îndeosebi, chiar pe parcursul călătoriei, 
a fost faptul că în același tren, odată cu 
noi mai pleca Ia Leipzig o delegație a 
bibliotecarilor, de asemenea din Ungaria 
și Cehoslovacia un număr de participanți 
la un congres al agronomilor. Trenul pur
ta astfel soli ai colaborării internaționale 
și printre ei ne aflam și noi, partic'panții 
romîni la Seminarul internațional al stu
denților în medic'nă.

Și iată-ne ajunși în Gara de Răsărit, 
cea mai mare gară din sectorul democra
tic al Berlinului. Aici am fost înrimipinați 
de numeroase persoane din partea comi
tetului organizatoric al seminarului, din 
partea Tineretului Liber German și din 
partea Comitetului de stat pentru rela
țiile cu străinătatea. încă de la sosire am 
fost întîmpinați prietenește de Ko Tun- 
șein, secretar al U.I.S. Acesta ne-a infor
mat că din partea delegației noastre, ca și 
din partea altor delegații se așteaptă o 
contribuție temeinică.

Am avut plăcerea să revăd Berlinul 
după 4 ani. Prima oară l-am cunoscut în 
timpul Festivalului Mondial al Tineretu
lui de la Berlin, în anul 1951. Am rămas 
impresionat de marile schimbări petrecute 
în acești ani. Unde nici nu te aștepți, Iți 
apar noi construcții impunătoare, moder
ne. Ani văzut parcuri noi, orașul în recon
strucție, un nivel de viață în continuă creș
tere. Am revăzut aleea Stalin, pe care mi-o 
aminteam reprezentată doar de cîteva oa
se. Acum, ea este transformată într-un 
mare bulevard cu zeci de clădiri mari, cu 
lumină fluorescentă, cu magazine bogat 
asortate.

ChlisjT din primele ore de la venire am 
stabilit strînse legături cu tineri din 
legația studenților francezi și belgieni, 
cutam împreună cu ei. De altfel, 
teresul pentru întîlnirea noastră 
bine ilustrat și de faptul că prima 
discuție, în calitate de colegi de cameră, 
s-a prelungit pînă la 3 noaptea. Delegația 
belgiană se interesa deosebit de insistent 
despre o serie de especte din învățămîn- 
tul nostru medical, despre cercetările 
științifice în domeniul endocrinologiei.’ 
Din discuții a reieșit că savantul nostru 
C. I. Parhon este foarte cunoscut în străi
nătate, lucrările sale sînt mult apreciate. 
Din fericire am puitut concretlz,a discuția 
noastră și prin aceea că am oferit colegi
lor un volum cu lucrările Institutului 
„C. I. Parhcn“ d'n București.

O altă discuție plină de interes a fost 
și cea susținută împreună cu delegația 
franceză. Membrii delegației franceze se 
interesau despre formele schimburilor în
tre studenții romîni și studenții din străi
nătate, în legătură cu unele probleme 
științifice, despre cele mai actuale lucrări 
științifice publicate în țara noastră.

In general trebuie să spun că în rîn- 
duriile studenților din diferite țări ale 
lumii, tineretul nostru este cunoscut, se 
bucură de prestigiu, este apreciat. Multi 
tmeri d’n diferite delegații, care ne-au vi
zitat țara cu ocaz’a celui de al IV-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenților,

Dr. Ion Cinco
participant la Seminarul internațional 

al studenților în medicină
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s-au interesat îndeaproape de o serie 
realizări din țara noastră, de tineri de la 
noi cu care s-au împrietenit în timpul 
Festivalului de la București.

Lucrările seminarului s-au desfășurat 
la Facultatea de farmacie a Universității 
„Humboldt“ din Berlin. E interesant de 
menționat faptul că au participat 65 da 
delegați din 24 de țări. Problemele dezbă
tute, pe baza unor referate, ®.u dovedit că 
viitorii medici din toate țările lumii în
țeleg să-și unească eforturile pentru ca 
viața omului să fie ferită de primejdii, 
pentru ca viața să triumfe.

TemzJtica seminarului a Îmbrățișat pro
bleme ca : a) învățămîntul medical din 
diferite țări, b) rolul fiziologiei în dezvol
tarea știiințelor medicale, c) rolul medi- 
cinei profilactice, d) condițiile social-eco- 
nomice 'ale studenților, e) maladiile 
picale, fț cooperarea internațională a 
denților ân medicină și altele.

La fiecișre din aceste probleme a fost 
dezvoltat cite un referat de bază și cora- 
poarte. Despre problemele învățământu
lui medical, a fost prezentat un referat 
interesant <de către profesorul francez De 
Compte, de la Universitatea din Burgogne. 
El a vorbit despre istoricul dezvoltării 
învățămîntului medical în Franța, despre 
unele greutăți pe care le întâmpină acesta 
în momentul actual.

In cadrul problemelor rolului medicinii 
profilactice, referatul de bază a fost pre
zentat de către ministrul adjunct al 
sănătății din R. D. Germană. Referatul 
în problemele rolului fiziologiei a fost 
prezentat de către profesorul sovietic 
A. A. Volohov. Referatul cu privire la 
maladiile tropicale a fost susținut în co
mun de către reprezentanți ei Ecuado
rului, Argentinei și Indiei.

Delegația noastră a participat cu inter
vențiile: problemele învățămîntului me
dical, realizările din țara noastră în legă
tură cu malaria, probleme legate de coo
perarea internațională a studenților în 
medicină.

Organizatorii seminarului au procedat 
just atun'ci cînd au invitat la acest semi
nar o seamă de specialiști, profesori și 
conferențiari din diferite țări ale lumii. 
Cuvintele'unor specialiști d'n Brazilia, Ja
ponia, R. D. Germană, Ecuador, Italia, 
Polonia etc, au ridicat mult nivelul știin
țific al seminarului.

In generali au existat puncte comune 
de vedere. Fiecare delegație și-a exprimat 
dorința de a contribui la strângerea legă
turilor de prietenie dintre studenții în 
medicină din diferite țări, de a intensifica 
cercetările în vederea combaterii diferi
telor maladii, de a îmbunătăți conținutul 
învățământului medical și condițiile social- 
economice ale studenților.

In cadrul lulcrărilor seminarului a.u re
ieșit însă deosebirile dintre condițiile pe 
care le are învățămîntul medical și cer
cetările științifice medicale în țările ca
pitaliste pe de o parte și în țările de de
mocrație populară pe de altă parte. Dele
gatul Braziliei a arătat, de pildă, că învă- 
țămîntul medical din această țară este 
încă insuficient legat de practica medica
lă. In general învățămîntul medical în 
Brazilia este slab dezvoltat. Există doar 
foarte puține institute de medic'nă față de 
numărul mare al populației. Nu se stimu
lează creșterea de cadre științifice medi
cale. Conducătorii catedrelor medicale sînt

tro- 
stu-

specialiști invitați din alte țări, din Anglia, 
S.U.A., Belgia.

Delegații Ecuadorului șî ai Argentinei 
eu subliniat că bolile tropicale și în spe
cial malaria mai fac ravagii în 
Standardul sicăzut de viață al 
face ca cifra de morbiditate să 
de ridicată. La Rio de Janeiro 
Aires se constată deasemenea 
număr de tuberculoși,. raportat 
rul locuitorilor.

Lucrările seminarului au dat roadele aș
teptate. Acest fapt ‘îl exprimă și rezoluția 
votată la sfîrșitul seminarului. In rezo
luție se subliniază necesitatea de a se or
ganiza și pe viitor 'astfel de sem'narii. 
Participanții la seminar au privit cu sim
patie invitația delegărilor Indiei și Bulga
riei ca în țările respective să se orga
nizeze viitorul seminar internațional 
studenților în medicină.

In cadrul bogatelor sugestii făcute 
propus de asemenea organizarea unor 
minării internaționale de specialitate 
regiuni geografice. Așa de pildă, s-a pro
pus organizarea .unui seminar internațio
nal si studenților în medicină în Ame
rica do Sud, în Asia. In felul acesta, dez- 
bătîndu-se probleme comune pentru un 
număr mai mare de țări, seminarul in
ternațional ar avea un rol și mai puter
nic, și mai eficace.

Pârtiei,panții la seminar s-au bucurat 
de .un program bogat. Ei au avut posibi
litatea să viziteze o seamă de instituții 
medicale și centre de cercetări științifice 
medicale din R. D. Germană care le-au 
îmbogățit cunoștințele. A fost astfel vi
zitat Institutul de medicină și biologie 
al Academiei de Științe d'n Buch. La 
acest institut se cercetează problemele 
cancerului, tratat sub diferite aspecte. 
Aci există o secție mare care, .atunci cînd 
mă aflam la Berlin era pe cale de a în
cepe producerea de izotopi radioactivi, și 
o secție separată care aplică atomi măr
eați în lucrările științifice. La clinica de 
ginecologie a profesorului Kraatz am a- 
sistat la o lecție model, prezentată de prof. 
Kraatz. Ținîndu-se seama de dorința par- 
ticipanților au fost vizitate spitale de di
ferite specialități. împreună cu alți dele
gați am vizitat Institutul de fiziologie din 
cadrul Universității „Humboldt“. Acest 
institut tînăr este bine utilat. Tematica 
studiilor lui, axată pe probleme de pav- 
lovism, este dezvoltată multilateral. Aici 
sînt antrenați mulți studenți în diferite 
cercetări științifice.

Am vizitat de asemenea centrul de 
somno-terapie din Buch, condus de către 
profesorul Bauman. Aici s© aplică prin
cipiul somno-terapiel pavloviene și se 
obțin rezultate pozitive.

Am mai vizitat Institutul de chimie bio
logică condus de către academicianul Ra- 
paport.

La plecarea din Berlin fiecare dintre 
noi, a făcut schimb de adrese cu noii prie
teni din diferite colțuri ale lumii.

In prezent organizăm corespondențe 
colective cu teîteva centre studențești din 
America de Sud.

Seminarul internațional al studenților 
în medicină a constituit un succes pe calea 
întăririi colaborării internaționale a tinere
tului. Dorința de pace, de a strînge legă
turile de prietenie între tinerii studenți din 
întreaga lume exprimată în moid sincer de 
către participant!, înțelegerea pe care au 
găsit-o acestea la fiecare delegat — lată 
rezultatul principal al seminarului de la 
Berlin.
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și Buenos 

un mare 
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al

s-a 
se
ps

Crearea unui consiliu 
de regență în Maroc
PARIS 17 (Agerpres). — TASS trans« 

mite: Intr-un comunicat oficial, dat publi« 
cității în seara zilei de 15 octombrie, guver
nul francez a anunțat că ,.a aprobat crearea 
în Maroc a unui consiliu de regență", din 
care face parte El Mokri, marele vizir al 
ÎAarocului, El Sbih.i, pașa orașului Sale, Si 
Bekka. fostul pașă al orașului Sefru și 
Kaid Tahar Uassu. In continuare în comu
nicat se spune că consiliului tronului „îi 
vor reveni prerogativele sultanului“ și că 
consiliul „va acționa pe bază colegială“. 
In încheierea comunicatului se exprimă 
speranța că „consiliul tronului va numi 
imediat un prim ministru, care va fi însăr
cinat cu formarea guvernului marocan, care 
să reprezinte diferitele pături ale opiniei pu
blice marocane“.

La rîndul său. El Mokri a anunțat că „In 
Maroc s-a instituit consiliul tronului cu 
asentimentul deplin al guvernului francez“ 
și că „alegerea celor patru membri ai con
siliului a fost făcută conform năzuinței spre 
conciliere și unitate".

După cum transmite corespondentul din 
Rabat al agenției France Presse, conducerea 
marelui partid naționalist marocan „Isti- 
qlal" și-a exprimat nemulțumirea în legă
tură cu componența consiliului de regență 
și cu metodele folosite la crearea sa". Lia- 
zidi, secretarul general adjunct al acestui 
partid, a declarat reprezentanților presei că 
„consiliul a fost creat fără participarea 
partidului „Istiqlal“ și că „componența con
siliului nu corespunde acordului încheiat la 
Aix-Les-Bains“ (este vorba de acordul cu 
privire la reglementarea problemei maro
cane, care a fost elaborat în cadrul trata
tivelor care au avut loc la Aix-Les-Bains 
între reprezentanții guvernului francez și 
oamenii politici marocani — N. R.).

Tratativele comerciale 
dintre R. P. Chineză și Ceylon

PEKIN 16 (Agerpres). — China Nouă 
transmite un comunicat cu privire la trata
tivele comerciale dintre guvernele Republicii 
Populare Chineze și Ceylon, care s-au desfă
șurat la Pekin.

In comunicat se spune printre altele că 
în cursul acestor tratative au fost semnate 
contracte cu privire la achiziționarea în 1956 
de către Republica Populară Chineză a 50.000 
de tone de cauciuc din Ceylon și achiziționa
rea de către Ceylon a 270.000 tone de 
orez din Republica Populară Chineză.

După cum se subliniază în comunicat, a- 
cordurile realizate marchează un nou pas pe 
calea spre dezvoltarea și întărirea relațiilor 
prietenești între China și Ceylon.

INFORMAȚII
Delegația de activiști sindicali tehnicieni și 

muncitori petroliști din Uniunea Sovietică a 
vizitat în cursul zilei de luni laboratorul cen
tral de cercetări științifice din Cîmpina și 
schela Băicoi. Membrii delegației s-au intere
sat de probleme ale muncii petroliștilor 
noștri și au împărtășit din experiența lor. La 
laboratorul central de cercetări științifice din 
Cîmpina, membrii delegației au stat de vorbă 
cu inginerii și tehnicienii laboratorului.

De cîteva zile se află în țara noastră, ca 
invitați ai Camerei de Comerț a R.P.R.. 
Roswell Garst, fermier 
(S.U.A.), conducătorul

din statul Yowa 
firmei americane 

„Garst and Thomas Hybrid Corn Company“ 
din Yowa și dr. Geza Schutz, economist și 
fermier din statul Minnesota.

O delegație
a Tineretului Popular Iugoslav 

vizitează R. P. Polonă

Convorbirea dintre dr. Wirth și O. Grotewohl
/?. D. Germană șt R. F. Germană vor trimite la Geneva

Cuvîntarea lui
BELGRAD 16 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Ziarul „Borba“ publică cuvîntarea rostită 

de Svetozar Vukmanovici, vicepreședinte al 
Vecei Federative Executive, la un miting 
care a avut loc la Obrenovac (regiunea Po- 
sava Serbia).

Ocupîndu-se de sarcinile în domeniul a- 
griculturii, Vukmanovici a declarat:

„Consider că principala problemă constă 
în prezent de a găsi posibilități pentru spo
rirea recoltei de culturi agricole de 3-4 ori 
și chiar mai mult. Cred că pentru aceasta 
este necesară unirea în cooperative pentru a 
putea obține îngrășăminte, semințe de cali
tate superioară și mașini pentru a se lucra 
mai lesne pămîntul. Dacă vrem să realizăm 
scopul pentru care am luptat în anii de după 
război, în perioada dinainte de război și în 
perioada războiului, șl anume o viață mai 
bună pentru toți, noi trebuie fără doar și 
poate să ne unim și prin forțe unite să ne 
.mrovizionăm cu semințe, îngrășăminte, ma
șini etc.

Nimeni nu consideră însă că trebuie efec
tuată o colectivizare prin constrîngere. Noi 
spunem doar că trebuie să vă uniți dacă 
doriți să dezvoltați mai puternic producția. 
Dar în această privință hotărîți dvs. înșiși. 
Noi declarăm doar că guvernul Iugoslaviei 
ș! conducerea ei economică va sprijini orice 
acțiuni care vor contribui la ridicarea nive
lului producției agricole, deoarece acest lu
cru este în interesul Iugoslaviei, în intere
sul fiecărui cetățean și țăran. Oricine do
rește să realizeze aceasta, oricine vrea să 
folosească noi metode pentru obținerea de

S. Vukmanovici
recolte mai bogate, se va bucura de ajutorul 
guvernului sub formă de credite sau i se va 
asigura posibilitatea de a cumpăra mărfuri 
industriale la prețuri mai scăzute“.

!

PI

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — P. A. P. 
transmite : La invitația conducerii centrale a 
Uniunii Tineretului Polonez a sosit la Var
șovia o delegație a Tineretului Popular Iugo
slav, în frunte cu M. Tripalo, secretar al 
Comitetului Central al Tineretului Popular 
Iugoslav.

Membrii delegației tineretului iugoslav vor 
vizita regiunile industriale ale țării, insti
tuțiile cultural-educative și vor lua cunoș
tință de viața tineretului polonez.

cite o delegație
BERLIN 16 (Agerpres). — TASS trans

mite : Ziarul „Deutsche Volkszeitung“ care 
apare la Düsseldorf relatează despre o con
vorbire care a avut loc între fostul cance
lar al Reichului, dr. Wirth, președintele 
Uniunii germanilor care luptă pentru uni
tate, pace și libertate, care a sosit în R.D. 
Germană la sărbătorirea celei de a 6-a ani
versări a Republicii și O Grotewohl. primul 
ministru al R D. Germane.

Ziarul arată că a fost discutată problema 
reunificării Germaniei.

guvernamentală
După cum se arată în continuare în ziar, 

O. Grotewohl a declarat dr-ului Wirth că gu
vernul R.D. Germane propune și acum un 
schimb de informații între R. D. Germană și 
R.F. Germană cu privire la efectivul și dislo
carea formațiilor de poliție și militare. In 
urma acestei convorbiri, scrie în continuare 
ziarul, ne-a devenit cunoscut că R. D. Ger
mană va trimite la Geneva o delegație gu
vernamentală. O delegație asemănătoare tri
mite și Republica Federală Germană.

Dorind să cunoască problemele agricul
turii în R.P.R., oaspeții au vizitat Institutul 
de cercetări agronomice din București, sta
țiunile experimentale ale I.C.A.R. de la Lo- 
vrin, regiunea Arad și Mărculești, regiunea 
București, gospodăria agricolă colectivă Le- 
nauheim și uzina de tractoare din Orașul 
Stalin.

în cursul acestor vizite, oaspeții s-au în
treținut cu lucrătorii științifici și cu oa
meni ai muncii din agricultură.

Vineri seara a avut loc o recepție în cins
tea oaspeților oferită de Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

AZI:
Adunarea Generală a O.N.U. va vota pen

tru a 7-a oară în chestiunea alegerii unui al trei
lea membru nepermanent în Consiliul de Securitate. 

_ . Statelor Unite aie Americii întreprinde tot felul de ma
nevre încercînd să strecoare în Consiliul de Securitate Filipinele în locul rezervat unui 
reprezentant al statelor din răsăritul Europei. Desigur că nici nu mai trebuie demon
strată absurditatea unei asemenea cereri.

Din partea statelor Europei răsăritene candidează pentru locul de membru neper
manent în Consiliul de Securitate, R.P.F. Iugoslavia. La ultima votare, care a avut 
loc vineri, a fost obținut următorul rezultat: Filipinele 29 de voturi iar R.P.F. Iugo
slavia 28 de voturi. După cum este cunoscut cititorilor noștri, pentru alegerea unui 
membru nepermanent în Consiliul de Securitate al O.N.U. este nevoie de o maloritate 
de 2/3 din voturi.

LA PARIS

LA NEW-YORK
în această problemă delegația

Adunarea Națională Franceză se va întruni pentru 
a vota în problema Algeriei. După cum se știe s-au 
depus mai multe rezoluții. Grupul parlamentar co

munist a depus o rezoluție prin care se condamnă politica guvernului francez în Al
geria și așa-numita „integrare" a Algeriei. Prin această „integrare" guvernul Faure 
urmărește în fapt anexarea definitivă a Algeriei care, conform planului guvernamental, 
va trebui să fie socotită ca o provincie oarecare a Franței, împotriva voinței populației 
algeriene. Guvernul Faure afirmă că întii va proceda Ia „integrare" și apoi va discuta 
alte măsuri privitoare la schimbarea situației din Algeria. Acest lucru l-a inspirat pe 
un caricaturist francez în desenarea caricaturii pe care o reproducem mai jos.

Au mai fost de asemenea depuse și alte rezoluții dintre care unele exprimă neîncre
dere în guvern. Premierul Faure a cerut Adunării să accepte rezoluția propusă de 
grupul radical-socialist care susține politica guvernului. Votul de astăzi va fi deci 
considerat ca un vot de încredere în guvern, ceea ce înseamnă că în cazul respingerii 
rezoluției grupului radical-socialist. Faure va demisiona. Desigur, nu sînt excluse unele 
aranjamente de ultim moment ceea ce ar putea schimba situația.

Desen de MITEL BERG, din săptămînalul „France Nouvelle“

1

Declarațiile unor prizonieri germani recent eliberați din U.R.S.S.
LEIPZIG 16 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : Fostul general-maior Fritz Oswald 
Siegel, unul din prizonierii recent eliberați 
de Uniunea Sovietică, a făcut o declarație 
cu prilejul sosirii sale în localitatea Naun
hof din regiunea Leipzig. „La sosirea noas
tră în orașul Frankfurt-pe-Oder, a declarat 
el, nu ni s-a făcut reprimire festivă, fapt 
la care nici nu mă așteptam dealtfel. Am 
fost însă primiți cît se poate de corect". El 
a declarat că este gata să depună orice mun
că pentru care are vreo pregătire și că își 
va face datoria ajutînd la construcția țării 
sale.

Susi Spalier, originar din orașul Neustre
litz, un alt prizonier condamnat, care s-a

înapoiat în R. D. Germană, a declarat: „Nu 
port nici o ură Uniunii Sovietice și doresc 
să contribui prin munca mea la construirea 
unei Germanii unite, democratice și iubi
toare de pace“.

Joșef Gladysz dintr-un grup de criminali 
de război care traversa R. D. Germană în 
drum spre Germania occidentală, a părăsit 
transportul în orașul Cottbus și a cerut să 
i se permită să se stabilească în R. D. Ger
mană. El a declarat că nu este de acord cu 
încercările provocatoare ale anumitor cercuri 
din Germania occidentală care folosesc îna
poierea foștilor condamnați pentru atacuri 
șovine împotriva poporului sovietic.

★
Duminică seara a părăsit Capitala Ansam

blul Artistic al Filarmonicii Albaneze, care la 
invitația Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea a întreprins un tur
neu în țara noastră.

Turneul Ansamblului Artistic al Filarmo
nicii Albaneze s-a bucurat de un deosebit 
succes. Artiștii albanezi au dat concerte la 
București, Galați, Iași, Dej, Blaj, Rîmnicu- 
Vîlcea și Craiova. La cele 8 concerte pre
zentate au asistat peste 15.000 de persoane.

După concertele prezentate în țara noas
tră, Ansamblul Artistic al Filarmonicii Al
baneze urmează să întreprindă un turneu în 
R, P. Bulgaria.

Agențiile de presă
YALTA. — La 17 octombrie N. S. Hruș- 

ciov l-a primit pe Dl. Keith Holyoake, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și ministru 
al Agriculturii al Noii Zeelande. cu care a 
avut o convorbire.

PEKIN. — Președintele Republicii Popu
lare Chineze, Mao Țze-dun, a primit la 15 
octombrie ne membrii delegației parlamentare 
japoneze în frunte cu Ekiți Kambaiasiama.

BRIONI. — în dimineața zilei de 16 oc
tombrie, Iosip Broz-Tito, președintele Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia, a pri
mit delegația Sovietului Sunrem al U.R.S.S. 
în frunte cu A. P. Volkov președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

SEVASTOPOL. — La 16 octombrie a sosit 
la Sevastopol Pietro Nenni, secretar generat 
al Partidului socialist italian vicepreședinte 
al Consiliului Mondial al Păcii.

Pietro Nenni a vizitat locurile istorice șl 
monumentele arhitectonice și culturale din 
orașul erou Sevastopol.

RANGOON. — Răspunzînd invitației gu
vernului sovietic, la 17 octombrie primul mi
nistru al Uniunii Birmane, U NU și persoa
nele care îl însoțesc a părăsit Rangoonul pie- 
cînd eu avionul în Uniunea Sovietică, prin 
India.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe Mațkevici 
Vladimir Vladimirovici ministru al Agricul
turii al UR.S.S.

PORTSMOUTH. — La 17 octombrie esca
dra de nave militare sovietice care a făcut 
o vizită de prietenie în portul Portsmouth.

ne comunică din:
a părăsit țărmul Angliei, îndreptîndu-se spre 
patrie.

LENINGRAD. — La 17 octombrie escadra 
de nave militare engleze, cu excepția vasu
lui „Apollo", a părăsit Leningradul, îndrep
tîndu-se spre Anglia.

BERLIN. — Ziarul „Welt am Sonnfag" 
anunță că cel de al IV-lea congres al par
tidului refugiaților din Germania occiden
tală a hotărît retragerea definitivă a acestui 
partid din coaliția guvernamentală. Această 
hotărîre arată ziarul, a fost rezultatul diver
gențelor serioase care se observă în ultimul 
timp în rîndul partidului refugiaților.

MADRID. — Guvernul Spaniei a adresat 
sîmbătă guvernului Franței o notă de pro
test împotriva „Campaniei sistematice desfă
șurate de presa și radio-ul francez în legă
tură cu atitudinea Spaniei în Maroc“.

ROMA. — In cursul anului 1955, în Italia 
s-au tradus cîteva lucrări ale scriitorilor ro- 
mini. Astfel, editura „Collona Teatrale — II 
Copione“ din Roma a publicat în traducerea 
lui Giovanna Bonchio piesa lui Mihail Se- 
bastian „Ultima Oră“. Editura „Maia“ din 
Sienna a publicat în traducerea lui Aurore 
Beniamino volumul „Povestiri“ de Ion Luca 
Caragiale.

DJAKARTA. — După cum relatează agen
ția United Press, potrivit rezultatelor din 85 
la sută din circumscripțiile electorale, parti
dul național indonezian al fostului premier 
Sastroamidjojo continuă să se afle în frunte 
cu 7.716.856 de voturi, urmat de partidul 
Mașumi, cu 7.541.468 de voturi’ de partidul 
Nahdatul Ulama cu 6.594.358 de voturi și de 
partidul comunist cu 5.960.979 de voturi.

La 15 octombrie grupul de membri ai sub
comitetului pentru comerț exterior al Came
rei Reprezentanților a S.U.A.. care au sosit 
în țara noastră, au fost primiți de ministrul 
Comerțului Exterior al R.P.R., Marcel Po- 
pescu.

In cursul zilei de duminică membrii gru
pului au făcut o vizită pe Valea Prahovei.

Luni dimineața oaspeții au părăsit țara.
(Agerpres)

Spectacolele de azi
TEATRE : FINTINA DIN BACCISARAI - Tea

trul de Operă șl Balet a| R.P.R.; CASA CU TREI 
FF.TE — Teatrul de stat de operetă; CITADELA 
SFARIMATA — Teatrul de stat „I. L. Caragiale“ 
(sala Studio); NUNTA LUI KRECINSKI - Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (sala C.C.S.): DON 
CARI.OS - Teatrul Municipal: NUNTA LUI FI- 
GARO — Teatrul Armatei (sala Magheru): PRE
LUDIU - Teatrul Tineretului; INTRIGA ȘI IU
BIRE — Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: CĂ
LĂTORIE PE NOTE - Ansamblul de Estradă al 
R.P.R.; ARENA CURAJULUI - Circul de Stat 
(orele 17 șl 20,30).

CINEMATOGRAFE : ROMEO SI JUIJFTA — 
Patria; FANTOMELE PĂRĂSESC PISCURILE - 
Republică. S Martie; TN ZORI DE ZI - Magberu, 
Elena Pavel: CRAINQUEBILLE - Fillmon Stihii: 
înfrățirea Intre popoare. Arta; CADEREA EMIRA
TULUI — București. Gh. Doja, Libertății. SUB 
VECHEA MONARHIE - Maxim Gorki: PRINȚESA 
MARY — I. C. Frimu. 1 Mai; ACTUALITATEA IN 
IMAGINI, SPARTACHIADA MILITARĂ, CĂMI
NELE CULTURALE. MECIUL DE FOI BAL 
U.R.S.S.—R.P. UNGARA - Timpuri noi; PU. 
TEREA DRAGOSTEI — Victoria; DRACUL DIN 
DEALUL MORII - Tineretului: CARNETU1 DE 
PARTID - Lumina; SUB STEAUA FRIGIANA - 
Central, Al. Sahia; CAI ALBASTRE - AL r.'-ov. 
Gh. Coșbuc; CEI 13 — Cultural: Nil DEF.RTF. 
DE VARȘOVIA — Unirea; LILIACUL - Vas’le 
Roaită: CONTELE MIȘKA — C. David; O NOAP
TE DE AMINTIRI - Flacăra; INCERCARFA FI
DELITĂȚI! - T. Vladlmirescu: NEAMUL JLRBI- 
NILOR - Carpați; UN OM TERIBIL - Munca; 
MANDY - Miorița: MELODIA PIERDUTA - Mo
șilor: FRONA - 23 August; NEUITATUL AN 1919
- Donca Slmo; BRUTARUL DIN VAI ORGUE — 
Ilie Pintilie; NECUNOSCUTA DIN TAXI -
- Popular: TĂUNUL - M. Emlnescu: TINEREȚE 
ZBUCIUMATA - Volga; SUFLETE ÎMPIETRITE
- 8 Mai; LILIOMFI - N. Bălcescu; BUN VE
NIT D-LE MARSHALL — Rahova; O AVENTURA 
PE COASTA ATLANTICULUI - Olga Bancic; 
VASSA JELEZNOVA — Aurel Vlalcu; SALARIUL 
GROAZEI — Boleslaw Bierut.
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