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Echipa de tineret fruntașă
a gospodăriei colective

ÎN TIMP CE CONSILIUL de
I conducere al gospodăriei colec

tive din comuna Coarnele Ca
prei, raionul Hîrlău, stabilea ca re
colta de floarea-soarelui să fie strîn
să în trei zile, utemiștii și tinerii co
lectiviști au cerut să li se încredințeze 
lor această lucrare, angajîndu-se s-o 
termine în două zile. Trecînd însă la 
fapte, utemiștii au lăsat în urmă și 
acest termen, isprăvind culesul flo- 
rii-soarelui numai într-o zi și jumă
tate. Datorită acestui lucru, s-a pu
tut începe mai din vreme munca de 
pregătire a însămîntărilor de toamnă.

Fapte de acest fel, acțiuni demne de 
laudă ale tineretului se petrec în fie
care zi în cele mai multe gospodării 
colective din tară. Mîndri că sînt co
lectiviști, tinerii înțeleg să-și dăru
iască elanul, forțele lor — cauzei în
tăririi și dezvoltării neîncetate a gos
podăriei din care fac parte. Acesta 
este de fapt motivul pentru care echi
pa a IV a de tineret de la gospodăria 
colectivă .„înainte“ din comuna Coto- 
fenii d:n Fată, raionul Filiași, de pil
dă, a cîștigat steagul de fruntașă pe 
gospodărie. Aceasta este cauza pentru 
care tinerii colectiviști din Agriș, re
giunea Baia Mare, aplicînd metode 
agrotehnice înaintate la întreținerea 
culturilor au făcut să crească recolte 
îmbelșugate de grîu și porumb.

Lupta pentru întărirea gospodăriei 
colective cere cunoștințe mereu mai 
mari despre cultivarea plantelor și 
creșterea animalelor. De aceea ti
nerii colectiviști participă la lecțiile 
cursurilor agro-zootehnice și însușin- 
du-și cunoștințele le aplică fără șovă
ială în muncă, obtinînd astfel recolte 
îmbelșugate și producții mari din creș
terea animalelor. Aplicarea celor mai 
înaintate metode de cultivare a pă- 
mîntului și de creștere a animalelor a- 
sigură tinerilor colectiviști titlul de 
fruntaș în muncă, le aduce stima și 
prețuirea din partea tuturor colecti
viștilor.

Tinerii colectiviști știu că muncesc 
pentru ei, pentru propria lor bună 
stare. Experiența lor și experiența 
altor gospodării colective dovedesc 
că numai munca harnică și cinstită 
poate să aducă dezvoltarea multilate
rală, întărirea gospodăriei și, pe 
această bază, creșterea veniturilor 
personale ale fiecărui colectivist.

Dar tînărul colectivist fruntaș este 
totodată un cetățean de nădejde, un 
patriot înflăcărat. Muncind pentru în
tărirea gospodăriei din care face par
te, pentru viitorul său, el înțelege că 
munca și viata lui liberă n-ar fi cu 
putință dacă n-ar exista statul demo
crat-popular care ajută pe colectiviști 
în făurirea vieții noi. Rezultatele 
bune obținute de tinerii colectiviști 
fruntași sînt pentru țărănimea mun
citoare dovezi grăitoare despre supe
rioritatea agriculturii socialiste, des
pre ceea ce se poate realiza prin 
munca în comun și, totodată, contri
buie la întărirea economică a tării.

Organizați în echipe de tineret, ti
nerii colectiviști constituie, în toate 
gospodăriile colective, o forță impor
tantă pentru îndeplinirea planului de 
producție. Organizațiile de bază U.TM. 
au datoria să facă totul pentru ca fie-

care echipă de tineret să dea cel mai 
mare randament, să devină fruntașă.

Deseori echipele de tineret între
prind acțiuni valoroase pentru spori
rea recoltelor. Organizațiile de bază 
U.T.M. au datoria de a stimula iniția
tiva echipelor de tineret, de a orga
niza ele însele acțiuni menite să con
tribuie la dezvoltarea gospodăriei co
lective. Sub conducerea Organizațiilor 
de partid și în colaborare cu consiliul 
de conducere al gospodăriei colective, 
organizațiile de bază U.T.M. trebuie să 
orienteze inițiativa tinerilor către exe
cutarea urgentă a celor mai impor
tante lucrări din gospodărie. Acum, în 
toamnă, sînt bine venite, de exemplu, 
acțiunile pentru terminarea grabnică 
a însămîntărilor, pentru executarea 
arăturilor adînci pe toate suprafețele 
destinate însămîntărilor de primă
vară etc.

Organizațiile de bază U.T.M. au de 
asemenea obligația ca, sub conduce
rea organizațiilor de partid, să antre
neze în întrecerea socialistă, individu
ală sau între echipe, pe toți tinerii co
lectiviști. întrecerea socialistă dezvol
tă la fiecare tînăr spiritul de iniția
tivă, dorința de a cîștiga întrecerea, 
de a deveni fruntaș. Veghind la buna 
organizare și evidentă a muncii, ur
mărind zi de zi rezultatele obținute în 
întrecere de către tinerii colectiviști, 
organizațiile de bază U.T.M. vor pu
tea să dea ajutor concret tinerilor co
lectiviști la depășirea sarcinilor si an
gajamentelor. Pentru ca întrecerea să 
dea rezultatele dorite, organizația de 
bază U.T.M. trebuie să aibă grijă să 
popularizeze și să stimuleze pe frun
tași, pe cei care au cele mai mari rea
lizări.

In lupta tinerilor colectiviști și a 
echipelor de tineret din gospodăriile 
colective pentru cîstigarea întrecerii, 
un rol de frunte îl are cunoașterea 
și aplicarea experienței fruntașilor. 
Cu sprijinul organizațiilor de bază 
U.T.M., echipele de tineret pot să facă 
un schimb larg de experiență între 
ele, învătînd unele de la altele cum 
să-și organizeze mai bine munca, cum 
să aplice metode înaintate, pentru a 
aduce astfel un aport mai mare la în
tărirea gospodăriei.

Schimbul de experiență poate și tre
buie să depășească cadrul gospodă
riei, să fie făcut cu echipe de tineret 
din alte gospodării colective cu sco
pul ca experiența bună să fie cît mai 
larg răspîndită.

Organizațiile de bază U.T.M. tre
buie să aibă permanent în centrul 
atenției îndrumarea justă a echipelor 
dp tineret, astfel ca activitatea lor să 
fie multilaterală. Pentru ca echipa să 
înregistreze rezultate din ce în ce mai 
bune, este necesar ca, în consfătuiri 
periodice, să se dea posibilitatea 
membrilor ei să-și spună cuvîntul asu
pra organizării muncii, asupra meto
delor folosite de echipă etc. Acest lu
cru va permite ca întreaga echipă 
să-și înlăture lipsurile, să învețe din 
greșeli, să dezvolte succesele obținute.

Muncind bine, fiind mereu la loc de 
frunte, tinerii din gospodăria colec
tivă ajută la dezvoltarea gospodăriei, 
la îmbunătățirea neîncetată a traiului 
tuturor colectiviștilor.

Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. R., 

Chivu Stoica, a d-lor R. Garst 
și G. Schutz, fermieri din S. U. A.

In ziua de 18 octombrie a.c., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. R„ Chivu 
Stoica, a primit pe d-nii R. Garst și G. 
Schutz, fermieri din S.ll.A. care ne vizi
tează țara.

Au mai fost de față Alexandru Moghioroș 
și Miron Constantinescu, prim-vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, S. Bughici, vice
președinte a! Consiliului de Miniștri, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului Exterior și 
Bucur Șchiopu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

o

Colectarea fierului vechi 
în regiunea Oradea

Acțiunea patriotică de strîngere a fieru
lui vechi continuă cu însuflețire și în regiu
nea Oradea. Numai în ultimele 7 luni, ti
nerii, pionierii, școlarii din această regiune 
au strîns 126.900 kg. de fier și fontă veche 
care a fost trimisă atelierelor de la com
binatele metalurgice din Hunedoara și Re
șița. In fruntea acestor acțiuni s-au situat 
pionierii și școlarii de' la școlile elementare 
nr. 5 și 7 din orașul Oradea care au adunat 
peste 7.000 kg. de fier vechi.

Noi întovărășiri
Producțiile obținute anul acesta de ță

ranii muncitori întovărășiți din raionul Cos- 
tești, regiunea Pitești, au. convins^ pe mulți 
țărani muncitori din acest raion să se unea
scă în întovărășiri agricole.

Zilele acestea, a luat ființă în comuna Să
pata de Jos o nouă întovărășire agricolă. 
. In ultimele două luni, în raionul Costești 

au fost înființate întovărășiri în comunele 
Broșteni, Ionești, Buzoești și satul Odăeni. 
Cu acestea, numărul întovărășirilor agri
cole din raionul Costești a ajuns la 24.

O

Concursul „Iubiți cartea“ 
în regiunea Iași

Tînărul țăran muncitor Robert Simion 
comuna Răducăneni, regiunea Iași,, s-a

din 
în

scris printre primii la concursul „Iubiți car
tea“. Pasionat cititor, el este mîndru de bi
blioteca sa personală în care a adunat pînă 
în prezent 55 de cărți. Robert Simion este și 
un bun propagandist al concursului. Pînă 
acum, el a antrenat la acest concurs 22 de 
tineri și tinere din comună. Asemenea lui 
Robert Simion, tinerii țărani muncitori Fer
dinand Balint, Ana Trifan, Melania Matei și 
alții din comuna Răducăneni au citit atît 
cărțile recomandate cît și alte cărți, urmînd 
să se prezinte curînd în fața comisiei de 
concurs pentru a-și disputa dreptul de a pur
ta insigna de prieten al cărții.

In cuprinsul regiunii Iași concursul „Iu
biți cartea“ a stîrnit un viu interes. Aproa
pe 250 de tineri au scris pînă acum arti
cole la gazetele de perete cetățenești din co
mună, arătînd cum se pregătesc pentru 
concurs. Stațiile de radio-amplificare din 
Iași, Roman, Pașcani, transmit emisiuni 
speciale privind desfășurarea concursului, în 
aceste centre, iar ziarul regional „Flacăra 
lașului“ publică periodic rubrica „In ajutorul 
celor înscriși la concursul „Iubiți cartea“. 
De curînd, o caravană a Librăriei Noastre 
din Iași făcînd un raid prin raioanele re
giunii a difuzat peste 1000 de cărți indica
te pentru concursul „Iubiți cartea“.

In regiunea Iași sînt cuprinși la concurs 
aproape 9500 de tineri și tinere. Numai în 
raionul Roman sînt peste 3300 de parti
cipant!.

(Agerpres)

La Uzinele „23 August" din Capitală, ca 
în întreaga țară, muncitorii se pregătesc să 
întîmpine cei de al II-lea Congres al Parti
dului îmbunătățindu-și mereu metodele de 
muncă.

Tot în aceste zile ei își manifestă în ca
drul săptămînii tehnicii sovietice organizată 
cu . prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice 
recunoștința lor față de neprecupețitul aju
tor tehnic sovietic.

Tînărul strungar Jenea Ion este unul din 
muncitorii fruntași ai uzinei. Titlul acesta de 
fruntaș în producție, succesele zilnice i le-au 
adus faptul că de la o vreme a părăsit siste
mul vechi de lucru, începînd să aplice me
todele înaintate de așchiere a metalului, ale 
strungarilor sovietici Bîkov, Bortkevici, Ko- 
lesov. De cîte ori nu l-au purtat gîndurile la 
acești înaintați oameni sovietici 1 Și i-a în
chipuit lucrînd după metodele lor și zîmbin- 
du-i prietenește.

★
Venise și Jenea Ion la demonstrație. 

Amestecat printre strungarii secției, se stră
duia să-l vadă cît mai bine, cît mai de 
aproape pe Seminski, strungar sovietic lau
reat al Premiului Stalin, de la uzina de ma- 
șipi-unelte „Krasnîi proletar“ din Moscova. 
Acesta avea să facă în fața muncitorilor din 
secția construcții mecanice a uzinelor „23 
August“ o demonstrație strunjind cu cu
țitul lui Kolesov Cîteva axe și bucșe. Jenea 
era emoționat și se pare că nu era singurul 
care simțea lucrul acesta.

Seminski prinse piesa în universal, apoi 
așeză cuțitul lui Kolesov în suportul căru
ciorului. Se auzi zumzetul metalic al strun
gului pus în mișcare. Momentul aceșta îl 
așteptaseră toți cu răsuflarea întretăiată. 
„Cît timp o dura oare ? O fi adevărat că 
poți să iei cu cuțitul ăsta un șpan de un 
deget ? O să facă degroșarea dintr-un sin
gur șpan ?“.

Tuturor întrebărilor ce-i frămîntau pe 
strungari Seminski le-a dat un răspuns ho- 
tărît. atunci cînd. învîrtind de manivelele 
căruciorului, a împins cuțitul în piesă, muș- 
cînd din ea masiv Reperul a fost terminat 
atît de repede îneît mulți dintre cei de față 

stînga

manda a fost terminată mult mai repede de- 
cît se așteptau cei care urmăriseră încerca
rea lui Jenea și mai repede decît s-a aștep
tat chiar el.

— Uite că am mai cîștigat ceva — spuse 
el mai tirziu, atunci cînd, căpătînd deja ex
periență în aplicarea noii metode, a fost ru-

întorceau nedumeriți capul în 
dreapta. „Chiar a terminat?“

★
La o săptămînă după aceasta, Jenea

și-n

Ion a
primit o comandă de axe. Ar fi putut să le 
iucreze așa cum știa el, cum mai lucrase 
pînă atunci multe altele. Dar nu. Le-ar fi lu
crat așa dacă n-ar fi fost demonstrația, dacă 
n-ar fi văzut el cu ochii lui că piesele aces
tea se pot lucra mai repede, mai altfel. In 
săptămînă care trecuse s-a interesat, a citit, 
a întrebat și și-a lămurit totul despre cuți
tul lui Kolesov.

S-a dus la sculărie:
—Am venit să-mi faceți un cuțit Kolesov.
— II avem gata.
A luat cuțitul și s-a apucat de lucru. Co-

Strungarul Pavel Bîkov, de la uzina 
1 de mașini de rectificat din Moscova, 

laureat al Premiului Stalin, lucrează 
I după . o metodă proprie de așchiere a 
I metalelor. Pe ce se bazează această me- 
I todă? Pavel Bîkov a Măturat multe di- 
j ficultăți ale muncii strungarului stabi- 
l lind unele reguli bine chibzuite: folosi- 
j rea cuțitelor cu unghi pozitiv în proce- 
I sul de așchiere rapidă a metalelor; as- 
1 cuțirea cuțitelor după o metodă tnain- 
j tată; aplicarea unei noi tehnologii; or- 
I ganizarea cît mai rațională a locului de 
[muncă; reducerea la maximum a timpi- 
| lor morii.

Toate aceste condiții se tnmănun- 
I chiază într-un complex armonios de ope- 
[ rafii cu ajutorul cărora strungul devine 
j mai productiv, mai util.
I In același scop s-a străduit și Hen- 
[ rik Stanislavovici Bortkevici. strunga' 
I fruntaș al uzinei ..Sverdlov" din Lenin- 
I grad, să elaboreze un nou sistem de aș- 
I chiere rapidă a metalelor. El s-a gindit 
} că o productivitate mare se poate ob- 
l (ine la strung mai întîi pe baza cunoaș- 
! terii perfecte a meseriei de strungar și 
[apoi prfn aplicarea unui complex de mă 
i suri tehnice și organizatorice. El a pro- 
j pus in acest sens folosirea unui nou 
I profil de cuțit, fixarea lui după anumite 
i reguli; o succesiune rațională a opera- 
I (iilor și o organizare superioară a proce- 
i sului de lucru.
'. VasiZi Kolesov, strungar la uzina de 
1 mașini-unelte ..Srednevolje" din Kuibtșev, 
I a adus o contribuție in sprijinul reduce- 
I rii timpului de execuție ta strung a pie- 
! selor. El a inițiat metoda așchierii in- 
I tensive a metalelor, adică a șpanurilor 
I adinei care pot fi luate cu un cuțit de 
j o geometrie nouă. Se reduce prin aceasta 
l durata de execuție a pieselor, unele ope- 
j rații devenind de prisos. Cuțitul lui este 
1 o cucerire a tehnicii strungăriei.

Aceste trei metode sovietice sînt pen
tru strungarii din țările lagărului socia-

l
i
I
J list un ajutor de nădejde.

gat să le arate și altora cum se lucrează cu 
cuțitul lui Kolesov. Acum strungul meu e al
tul. Adică e tot cel vechi, numai că acum, 
de cînd are cuțitul ăsta, s-a făcut mai har
nic. Cui trebuie să-i mulțumesc? Desigur, 
lui Kolesov, lui Seminski — strungarilor, oa
menilor sovietici.

Intr-o zi, Jenea a întîlnit Intr-o revistă un 
articol despre metodele Bîkov și Bortkevici. 
Mai auzise de metodele acestea, mai citise, 
dar nu se interesase de ele mai îndeaproape. 
Citind însă articolul, l-au atras din ce în 
ce mai mult și l-au cucerit atît de mult In
cit la sfirșit și-a spus supărat: „Cum de-ani 
putut eu să nu știu pînă acum atîtea lucruri 
importante despre metoda asta ? Cînd ea e 
făcută parcă special pentru mine 1“

Și iarăși s-a dus la sculărie :
— Am venit să-mi faceți un cuțit cu un 

unghi de degajare negativ de circa. —2 gra
de, cu...

— Da, știm, cuțitul lui Bortkevici.
I se dădu să execute un lot de axe ca- 

nelate.
Cu zece zile ar fi terminat mai tîrziu de 

executat axele, dacă Jenea Ion ar fi lucrat 
așa cum lucrase pînă atunci.

Mai cîștigase încă ceva.
Cele două metode pe care le aplica acum 

se înmănunchiaseră într-un tot unitar, în- * 
tr-o forță care întărise puterea de muncă a 
lui Jenea. Ele îi stîrniseră interesul pentru 
procedee de muncă mereu mai chibzuite.

Tăierea rapidă și tăierea intensivă a me- 
tale'or sînt două mețcde diferite. Pe nesim
țite însă, Jenea a observat că între ele. există 
o legătură strînsă, că una o complecteazâ 
pe cealaltă.

Cum se întîmplă asta în mod practic la 
Jenea ? Să luăm un reper oarecare.

— Iei mai întîi un șpan gros, folosind cu
țitul lui Ko'.esov, un șpan care să reducă 
piesa la diametrul necesar finisării. Apoi în
torci suportul și, folosindu-te de cuțitul lui 
Bortkevici, faci finisarea la o turație mare... 
Gîndiți-vă cu cît s-a redus timpul de execu
ție a piesei lucrînd așa 1

Lucrurile acestea le spune Jenea Ion ori 
de cîte ori i se cere să împărtășească și al
tora experiența lui.

Trece pe nesimțite timpul și tot pe nesim
țite pentru Jenea, strungarii sovietici, cei 
care l-au învățat să-i smulgă strungului mai 
multă hărnicie pe măsură ce metodele lor își 
descoperă în fața lui noi și noi avantaje, de
vin mereu mai buni prieteni.

Dar, metodele lui Bîkov, Bortkevici, Kole
sov, n-au însemnat o revoluție numai în sis
temul de lucru al lui Jenea. Ele au intrat în 
viața lui particulară, i-au pus în față noi 
țeluri.

Stîrnindu-i-se interesul pentru cunoașterea 
amănunțită a strungului, a meseriei lui, 
nea s-a trezit deodată în fața unui 
stacol: lipsa de cunoștințe.

Căile fuseseră însă desfundate, i se 
temeau curate în față și-l îndemnau 
drum. Cum putea să nu-și urnească pașii pe 
căile acestea ?

Nu e mult de cînd Jenea Ion ș-a înscris 
și urmează sîrguincios 
dii serale.

Je- 
ob-

aș- 
la

cursurile școlii me-

M. CARANFIL

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
A

Colectivul uzinelor „Matyas Rakosi“ 
crează în contul semestrului al 11-lea 
anului 1956. In trimestrul al treilea, 
acest an producția globală a uzinei a cres
cut la 129,8 la sută față de plan, produc
tivitatea muncii la 116,2 la sută pe fiecare 
muncitor, iar prețul de cost a fost redus în 
luna septembrie cu 8 la sută.

Colectivul de la uzinele

lu
ai 

din

„Matyas Rakosi“

A g r o n
bolovan de pă-Se aplecă să ridice un 

mînt. Era greu și tare. Păstra puțină ume
zeală, deși era proaspăt tăiat din brazdă 
de cuțitul plugului. Dădu din cap a nemul
țumire.

— Ai. ai, ai. ăsta-mi ești ? Și privi că
tre omul care, în capătul celălalt al ogo
rului, apăsa pe coarnele plugului. Era 
Noghi Pali Elley. Avea un petec de pămînt 
pe care voia să-l însămînteze în toamna a- 
ceasta cu grîu. Acum îl ara.

— No, stai locului, că nu faci treabă bună, 
îi spuse Osvaldă.

Osvaldă este șeful punctului agricol din 
comuna Unirea, din raionul Aiud. Cei din 
familie și prietenii îi spun Cornel. Sătenii îi 
zic tovarășe agronom. Așa îl numesc cei din 
comunele Unirea, Războieni și Lunca Mure
șului, care fac parte din sectorul punctului 
agricol, de vreo doi ani încoace de cînd a 
venit de prin părțile Sărmașului. E tînăr. 
N-a împlinit nici 26 de ani. Poate unii nu 
i-ar da ascultare gîndind că priceperea lor 
de buni agricultori, anii lor de experiență, 
sînt lucruri mai prețioase decît frăgezimea 
tînăruluî agronom, cu toate cunoștințele lui 
tehnice. Dar știința sa învins asemenea 
păreri.

Țăranii muncitori au învă(at că atunci 
cînd agronomul spune că nu-i bine să lași 
buruiana să năpădească ogorul, apoi nu-i 
bine și gata. Și au smuls-o de grabă, de 
cum s-a ridicat amenințătoare. Sau dacă le-a

a înregistrat aceste realizări datorită ela
nului în întrecerea socialistă, care a cuprins 
83 la sută din muncitori, folosirii de către 
peste 60 la sută din muncitori a metodelor 
înaintate în muncă și extinderii inițiativei 
grupei sindicale nr. 19 de la uzina „21 
cembrie“.

In primele rînduri se află comuniștii 
Moldoveanu, strungar, care dă peste

De-

Ion 
trei

Barbu
contul 

pe care și l-a luat colec-

Sachelarie, trasator, 
anului 1958.

norme pe zi și 
care lucrează în

Angajamentul 
tivul de la uzinele „Matyas Rakosi“ de a
da acumulări socialiste în valoare de 
1.690.165 lei pînă la sflrșitul anului, a fost 
sporit la 2.100.000 lei. Pînă acum, s-au rea
lizat 1.690.165 lei.

spus 
duri 
vins 
tul experimental din comuna Unirea. Și nu 
le-a fost de mirare celor care înainte se în- 
doiau de reușita unor astfel de metode că 
s-au putut culege de pe lotul experimental 
2500 kg. grîu la hectar. Și ’au mai înțeles 
țăranii muncitori că porumbul cîntărește mai 
mult la hectar dacă-1 semeni în cuiburi așe
zate în pătrat, dacă faci cel puțin trei sau 
chiar patru prașile la vreme potrivită și pe 
deasupra și polenizarea suplimentară artifici
ală. Despre lucrurile astea s-au convins cu 
toții cînd au mers la lotul experimental al 
lui Benku Tiberiu și cînd au văzut că știu- 
leții, cîte trei și patru pe tulpină au boa
bele pînă în vîrf. Să tot culegi vreo 3500 
kg. de porumb la hectar.

Sînt multe de spus despre munca dusă de 
agronomul Osvaldă Cornel ca să-i facă pe 
țăranii muncitori să lase de-o parte obiceiu
rile dăunătoare moștenite și să dea ascul
tare științei. Acum chiar și cei vîrstnici nu 
se dau în lături de la cele aflate de la agro
nom și zic de multe ori: „La drept vor
bind, nu degeaba își răcește gura Osvaldă. 
Știe el ceva de vreme ce ne tot dă zor cu 
agrotehnica“. Și urmează calea arătată de 
agronom. Dar în afară de cei care gîndesc 
cu înțelepciune mai sînt și îndărătnicii și 
neîncrezătorii care șovăie la lucrul nou și 
care nu se despart cu ușurință de practicile 

învechite. Unul dintre 
aceștia este și Noghi 
Pali Elley. Nu odată 
ci poate de zece ori 
l-a auzit pe agronom 
discutînd 
comună despre ară
turi. Pămîntul bătut 
de ploi, apoi uscat de 
soare și de vînt prin
sese coajă groasă. No
ghi băgase plugul în 
brazdă, dar lăsa în 
urma lui numai bolo
vani, căci brazda era 
lată și puțin 
Agronomul se 
și-i zise:

— Nu așa 
Noghi baci. Lași nu
mai 
cum

că-i mai bine să semene grîul în rîn- 
încrucișate, apoi despre asta s-au con- 
cînd au cercetat cu multă atenție lo- 
perimental din comuna Unirea. Și nu

— Sînt minunați strugurii din via noastră! — ti spune Elena 
Buhacluc prietenei sale Lira Gavrilă.

Intr-adevăr, recolta de struguri a gospodăriei de stat Cot
nari, regiunea Iași, este deosebit de bogată anul acesta.

Roadele viei fiind atît de bogate este nevoie de ctt mal 
multe brațe de muncă. Pionierii au venit și ei să-i ajute pe 
muncitorii gospodăriei de stat Cotnari să termine mai repede 
culesul. In clișeu : pionierele Maria Maxim și Clara Neică la 
culesul strugurilor.

Pline de voie bună, tinerele Georgeta Chlrea și Rodica Sin- M 
cariuc de la gospodăria de stat Cotnari, sortează cu grijă stru- << 
gurii care vor merge pe piețele orașelor noastre. 22
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cu cei din

adîncă. 
apropie

se ară,

bolovani. Apoi 
vrei să mănînci 
la anul, cînd cio- 
s-or îngrășa de

pe acum cu sămința pe care ai s-o arunci pe 
ogor ?

Noghi șe~ propti de coarnele plugului, își 
scoase pălăria și își trecu mîncca hainei 
peste fruntea îmbrobonată de sudoare.

— Mde, ce să zic... Merge greu al dracu
lui. Parcă ar fi asfaltat. Și apoi, nu omor eu 
vitele dacă fac cum zici ?

Agronomul înțelese că nu despre obosea
la vițelor este vorba ci despre treaba lui 
Noghi. îl sfătui să nu facă lucru de mîn- 
tuială.

— Fă. brazdă îngustă, baci Noghi. Ai tot 
timpul într-o zi să termini arătura.

Cei doi se apucară să regleze plugul, să 
coboare cuțitul mai jos, astfel îneît să se 
înfigă mai adine în pămînt, să scoată felii 
subțiri din brazdă.

j— Acum dă-mi și mie să încerc.... Osval- 
dă trecu la coarnele plugului să facă un 
ocol. De data asta pămîntul aruncat de 
cuțitul plugului se fărîmița, iar brazda era 
dreaptă. Grapa putea ușor înveli boabele 
care și-ar fi găsit cuib bun pentru a da roa
de. Privind la agronom, Noghi gîndea: „Nu 
te știam meșter și la coarnele plugului, dar 
de acum oi ști eu să muncesc așa ca să fii 
mulțumit" și porni plugul, mînînd boii în
cet, ca să facă lucru bun.

Așa a fost cu Noghi Pali Elley. Și alții 
au înțeles că Osvaldă Cornel nu le poate 
lipsi. Și nu le lipsește. De multe ori îl vezi 
pe agronom în mijlocul țăranilor muncitori 
adunați la șosea discutînd despre vreme, 
despre muncile de toamnă, despre necazuri 
și bucurii. Ii place agronomului să soarbă 
din înțelepciunea oamenilor și prinde a în
văța tot ce este de folos pentru ei.

De vrei să discuți cu Osvaldă nu-1 vei 
găsi la sfatul popular. Te vor trimite la 
c’mp, la lotul experimental sau cine știe 
unde. Doar seara și în zilele cele ploioase, 
cînd cu greu poți merge pe drum de țară, 
mai poți sta de vorbă pe îndelete cu agro
nomul.

Ca să cunoști munca agronomului Cornel 
Osvaldă trebuie neapărat să stai zile și săp- 
tămîni pe meleagurile acelea, să mergi la 
cîmp cu el, să urci dealurile în vii și li
vezi, să cercetezi cele zece loturi demonstra
tive din sectorul său, să iei parte la discu
țiile lui cu țăranii muncitori, să mănînci îm
preună cu el... Ajungi pînă la urmă să-ți 
dorești o astfel de viață, plină de farmecul 
muncii și de bucuria succeselor pe care le 
obține tînărul agronom.

GABRIEL IONESCU

Au îndeplinit cincinalul
17 întreprinderi din regiunea Iași și-au îndeplinit pînă în prezent 

sarcinile ce le reveneau in cadrul planului cincinal. Printre acestea 
se numără : I. M. S. Roman, fabrica de tricotaj? „Moldova“, Di
recția regională C.F.R.-lași, fabrica de țigarete din orașul lași și 
Atelierele C.F.R.-Pașcani.

In regiunea Timișoara 55 de întreprinderi industriale și-au îndepli
nit pînă în prezent planul cincinal. Printre acestea se află și uzi
nele textile Timișoara, întreprindere care a fost înzestrată cu nu
meroase mașini și utilaje importate din Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară. Capacitatea de producție actuală a aces
tei întreprinderi este cu 40 la sută mai mare față de anul 
Cele 475 de inovații și raționalizări aplicate în producție au făcut 
ca în anii cincinalului productivitatea muncii să crească cu 
sută față de anul 1950. Animatorii întrecerii pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului cincinal au fost comunistele Elisabeta 
Bojedar, Irina Stein, Marcela Csako și alte textfllste fruntașe»

1950.

63 la



Planuri pentru ultimul an de școală

Corespondență telefonică 

Cîntăreți romîni 
la Moscova

ln jurul afișelor de concert, in fața sălii 
mari a Conservatorului din Moscova, dom
nește o animație deosebită. Slnt expuse aici 
fotografiile soliștilor Operei de Stat din 
București: mezzo-soprana Zenaida Palii, ar
tistă emerită a R.P.R., laureată a Premiului 
de Stat și tenorul Garbis Zobian, care vor 
da o serie de concerte in cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice. Pentru publicul mos
covit care a îndrăgit de mult arta din R.P.R . 
aceste concerte slnt un prilej de cunoaștere 
a creațiilor muzicale romînești. de apreciere 
a măiestriei interpreților noștri.

Urmăream cu atenție afișele, clnd aud 
alături de mine ■

— Stați ln cumpănă dacă o să mergeți 
sau nu la concert ?

M-am întors spre cel ce-mi puse această 
întrebare atlt de. neașteptată.:

— îmi plac foarte mult clntecele roml
nești. Ele amintesc de rlurile repezi cu apă 
limpede de la munte, de vîrfurile îmbrăcate 
ln cetini ale Carpaților bătrlni. Duceți-vă la 
concertul acesta, a stăruit el arătînd cu 
mina spre fotografii. N-o să vă pară rău.

M-am recomandat după aceea necunos
cutului: slnt romtncă, studentă. învăț aici la 
Moscova.

M-au impresionat cuvintele pline de căl
dură cu care a vorbit despre muzica și in- 
terpreții noștri. De aceea, l-am întrebat:

— De unde le cunoașteți, sînteți cumva 
artist 2

— Da de unde I Ce artist 2 Eu slnt agro
nom— Aii Hagiev dintr-un sovhoz de bum
bac din Turkmenia. Muzica romlnească am 
cunoscut-o chiar la voi ln țară. Am luptat 
cot la cot cu soldații romîni împotriva fas
ciștilor. Am mers cu soldații romîni pînă la 
Budapesta. Clntecele lor mi-au rămas la 
inimă și nu le voi uita niciclnd.

Am aflat apoi că Aii Hagiev venise la Ex
poziția agricolă unională din Moscova îm
preună cu un grup de muncitori din sovho
zul lor îndepărtat. Seara l-am zărit la Con
servator In mulțimea spectatorilor. II in
teresa totul: tablourile marilor muzicieni ai 
lumii care încadrau pereții Inalți, decorul 
scenei, vitrinele cu cărți și fotografii care se 
aflau pe culoare.

Clnd Radtt Drăgan, care-i acompania la 
pian pe cei doi cîntăreți, a luai primele 
acorduri și ln sală s-a revărsat puternică 
vocea Zenaidei Palii, noul meu prieten nu 
mai vedea parcă nimic In jur. Ca și pe cei
lalți spectatori, muzica l-a absorbit cu totul.

In prima parte a programului, au fost in
terpretate arii cunoscute din operele lui 
Glück. Gounod, Verdi, piese muzicale de 
Schumann, ..Spre rîu" de Diamandi Gheciu, 
cintec inspirat de melodiile noastre popu
lare Toate au fost primite cu vii aplauze. 
Sila a răsunat de aclamații prelungi și 
„bisruri".
.Zenaida Palii a mai executat apoi o arie 

din opera „Zaporojenii de dincolo de Du
năre" care s-a bucurat de un deosebit succes 
și o arie din opera ..Carmen" de Bizet.

In partea a Il-a a programului, tenorul 
Garbis Zobian a interpretat, printre _altele. 
arii din opera „Cldul" de Massenet. vestita 
arie a lui Canio din opera ,,Paiațe" de Leon- 
cavallo

S-a bucurat de mult succes cîntecul „Co
drul" pe versuri de M. EminesCu. Un mo
ment impresionant a fost, interpretarea pe 
care a dat-o Zobian ariei lui Othello din 
opera cu același, nume a lui Verdi. El a 
reușit să redea în mod emoționant scena fi
nală! una din cele mai grele bucăți de mu 
zică de operă La cererile repetate ale spec
tatorilor. G Zob'an a mai interpretat aria 
lui Cavaradossi din .Toșca" de Puccini și 
altele

In aplauzele sălii, artiștilor romîni le-au 
fost laminate mari buchete de flori.

GABRIELA MATEESCU
Moscova. 18.X.1955

Igor Oistrah
în primul său concert la noi

Faima lui Igor Ois
trah a premers cu 
mult venirii tînărului 
violonist sovietic în 
tara noastră. Numele 
lui apăruse în repetate 
rînduri în presă cu 
prilejul marilor suc
cese repurtate Ia con
cursurile internațio
nale de vioară de la 
Budapesta (1949) și 
Poznan (1952) și a 
turneelor sale din 
Franța, Anglia, Elve
ția și recent din R. P. 
Bulgaria.

Pe caiea undelor ra
diofonice sunetul cu
ceritor ai viorii sale 
ne devenise familiar. 
Si tot pe această cale 
auzisem povestea înce
puturilor și ascensiunii 
sale. Născut la Odes- 
sa, în anul 1931, Igor 
Oistrah a vădit de tim
puriu aptitudini mu
zicale deosebite. Și... avea cine să le apre
cieze ; tatăl său, David Oistrah, este unul 
din cei mai mari violoniști ai lumii. Lucru 
ciudat însă, lui Igor i s-a pus în mînă vioa
ra la șase ani, dar după doi ani, nesimțin- 
du-se îndeajuns de pasionat pentru acest 
instrument, a renunțat să-și mai continue 
studiile. Le-a reînceput însă în 1942. cînd 
aflîndu-se..evacuat cu întreaga familie la 
Sverdlovsk, în>Ural, Piotr Stoliarski, îndru
mătorul de>. odinioară al părintelui său, a 
prins a se ocupa de el. Piotr Stoliarski nu 
era un maestru care dădea elevilor săi nu
mai cunoștințe tehnice; el le insufla tot
odată pasiunea pentru muzică, respectul 
sfînt pentru artă, simțul disciplinei în mun 
că. După un an, Igor s-a reîntors la Mos
cova unde a intrat la Școala centrală mu
zicală de pe lîngă Conservatorul „P. I. Ceai- 
kovski“, iar apoi, absolvind-o, la Conserva
tor. Aici Igor Oistrah îl are ca profesor pe 
marele David Oistrah. De altfel faptul că 
tatăl și fiul au o formație muzicală asemănă
toare reiese clar cînd îi asculți. Cine a cu
noscut dublul concert pentru vioară de J. S. 
Bach, cîntat de cei doi muzicieni, a putut ob
serva cu ușurință acest lucru.

Igor Oistrah este un violonist care își re
înnoiește continuu repertoriul. (Nu ne îndoim 
că în urma vizitei în țara noastră, putînd 
să cunoască literatura de vioară romînească 
și în primul rînd capodoperele lui George 
Enescu, tînărul violonist va înscrie în re
pertoriul său și lucrări romînești). Luni 
seară, el a prezentat un recital în care a 
tălmăcit cîteva din numeroasele lucrări a- 
flate în repertoriul său. Ateneul R.P.R. a fost 
asaltat de sute și sute de iubitori de mu
zică, care l-au umplut pînă la refuz. Pro
gramul a început cu sonata I-a în sol mi
nor pentru vioară solo de Bach Piatră de 
încercare pentru oricare violonist, sonatele 
de Bach solicită de la început o mare ma
turitate Pablo Casals a studiat vreme de 
opt ani partidele de Bach, pînă a le prezenta 
în public. Ascultîndu-1 pe tînărul violonist 
în sonata I-a, ne-am putut da seama de 
deosebitele sale resurse artistice, de muzi
calitatea sa dublată de o temeinică cunoaș
tere a științei muzicale. Noblețe, o sobră 
elevație în interpretare, simțul formei, grija 
pentru expresivitatea vocilor secundare, pre
cizia intonației, ținută artistică de o mare 
simplitate — iată numai cîteva din însuși
rile vădite de Igor Oistrah cu acest prilej.

Acompaniat Ia pian de I. V. Kollegors- 
kaia, el a interpretat apoi sonata în la ma
jor de compozitorul francez Cesar Franck 
și „Poemul" urmașului acestuia, Ernest 
Chausson. Bucuria pe care ți-o pricinuiește 
Igor Oistrah este departe de a fi aceea a 
ascultării unui tehnician desăvîrșit. Igor este 
un muzician. Multă vreme va stărui în amin
tirea ascultătorilor acea concentrare, acea 
interiorizare austeră din partea a IV-a a so-

Mă bucur din suflet că pot aduce cititorilor ziarului „Scînteia 
tineretului" felicitările mele și cele mai bune urări în zilele 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

IGOR OISTRAH

natei de Franck sau patosul reținut, dar cît 
de nobil, al „Poemului” din Chausson. Nu 
sonoritățile de o excepțională puritate, nu tri
lurile impecabile, nu dublele corzi cîntate cu 
o ușurință extraordinară, au fost totuși cele 
care îți produceau desfătarea artistică. „Tn 
sine“ ele nu pot să ducă la așa ceva.. Dar 
cînd sînt puse în slujba expresiei și încă 
a uneia filtrate prin gustul ales și sensibi
litatea unui talent ca al lui Igor Oistrah, 
ele contribuie în mod sigur la pregnanța 
imaginilor muzicale. In sonata-baladă nr. 3 
pentru vioară solo, compusă de marele vio
lonist Ysaye, Igor Oistrah a atins perfec
țiunea. Scrisă de un violonist despre care 
Enescu spunea că este „Zeus” printre con
frații săi înt.rucît avea o personalitate artis
tică și o tehnică excepțională, sonata pre
zintă dificultăți de execuție foarte mari pe 
care unii violoniști le depășesc adesea în 
dauna muzicii. La Igor Oistrah n-a existat 
nici o lipsă de gust, nici o concesie făcută 
virtuozității sale. El a cîntat sonata nu nu
mai ca un virtuos, ci și ca un artist fin și 
sensibil. Ne-am adus aminte atunci de cu
vintele spuse de marele nostru Enescu des
pre David Oistrah : „Dispune de o tehnică 
uimitoare, însă se deosebește de alți tehni
cieni prin faptul că posedă un ton dulce, 
cald, că frazarea sa este nobilă, denotînd o 
muzicalitate impecabilă“. Interpretarea sona
tei a constituit poate unul din punctele cul
minante ale recitalului. Dar violonistul so
vietic este mare și în lucrări mai mărunte. 
De pildă, în acel suav vals din „Cenușă
reasa“ de Prokofiev, cîtă gingășie și grație 
a vădit tînărul violonist 1

Programul bogat al recitalului s-a în
cheiat cu Introducere și Rondo capricioso 
de Saint-Săens, iar apoi a urmat seria de 
bisuri : piese de Skriabin (dintre care stu
diul cu terțe, transcris de Szigeti, care este 
una din lucrările de virtuozitate în care tî
nărul instrumentist excelează), Wieniavski, 
Dvorak etc.

Recitalul lui Igor Oistrah a vădit talentul 
și măiestria, siguranța — generată de o 
profundă convingere artistică lăuntrică — și, 
în același timp, modestia acestui tînăr muzi
cian care se situiază în primele rînduri ale 
violoniștilor sovietici din generația sa. Tn 
el se manifestă forța școlii sovietice de 
vioară, de muzică, care a găsit un teren 
prielnic pentru a transmite cele mai bune 
calități

Igor Oistrah nu are decît 24 de ani. 
Ne putem închipui insă ce va fi peste cî- 
țiva ani cînd procesul său de maturizare se 
va fi desăvîrșit, dacă acum a atins un ase
menea nivel artistic. Nădăjduim că ne va da 
prilejul să urmărim îndeaproape dezvoltarea 
sa continuă. Noi, care îl admirăm. îl res
pectăm, îl îndrăgim, îi urăm să aibă și de 
acum înainte un mare succes în toate con
certele pe care le va da în țara noastră,

C. TEODORIU

Vizitele delegației 
sovietice

In cursul dimineții de marți, P. I. Kudreav- 
țev, prirn locțiitor al ministrului Justiției al 
U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice, a 
făcut o vizită la Tribunalul popular al raio
nului Gh. Gheorghiu-Dej.

A. M. Lazarev, ministrul Culturii al R.S.S. 
Moldovenești și scriitorul L. A. Kassil, lau
reat al Premiului Stalin, au vizitat marți di
mineața Editura de stat pentru literatură și 
artă și Editura tineretului.

Profesorul L. V. Zankov, locțiitor al di
rectorului Institutului de teorie și istoria pe
dagogiei al Academiei de Științe Pedagogice 
a R.S.F.S.R., membru activ al Academiei de 
Științe pedagogice a R.S.F.S.R., a făcut o 
vizită la Școala medie cu limba de predare 
rusă. Cu acest prilej, oaspetele a asistat la 
cîteva ore de curs.

Prof. I. V. Davîdovski. membru al Prezi
diului Academiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S., medic emerit al R.S.F.S.R. s-a în- 
tîlnit cu colaboratorii științifici ai Institutu
lui de anatomie patologică „Victor Babeș" 
din Capitală.

A. M. Ladani, șefă de echipă în colhozul 
„V. I. Lenin“ din raionul Mukacevo, regiu
nea Zakarpatie. R.S.S. Ucraineană, Erou al 
Muncii Socialiste, deputat în Sovietul Su
prem al R.S.S Ucrainene a fost marți oaspe
tele membrilor gospodăriei agricole colective 
„Olga Bancic“ din comuna Coșereni, raio
nul Urziceni, regiunea Ploești.

In discuțiile cu colectiviștii, A. M. Ladani 
a împărtășit din experiența ei de șefă de 
echipă.

Recital al sopranei 
Goar Gasparian

Marți seara a avut loc în sala Ateneului 
R.P.R. un recital extraordinar dat de so
prana Goar Mihailovna Gasparian, artistă 
a poporului din R.S.S. Armeană, care ne vi
zitează țara cu prilejul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

Solista sovietică, acompaniată la pian de 
Calina Alexandrovna și la flaut de Filip 
Pitaru Bulimar, a interpretat, printre al
tele, cîntece populare ruse și armene, lidu- 
rile „Fii cu mine“ de Bach, „Privighetoarea“ 
de Alabiev, „Cîntec de leagăn“ de Brahms, 
piesele muzicale „Ave Maria“ de Schubert 
și „Alaghiaz“ de Komitas, arii din operele 
„Cocoșul de aur“ de Rimski Korsakov, „Ham- 
let“ de Thomas, „Dinorah“ de Meyerbeer.

La insistenta cerere a publicului, soprana 
Goar Gasparian a interpretat două cîntece 
romînești de Tiberiu Brediceanu, arii de Ver- 
di, Grieg și Doluhanian.

Recitalul s-a bucurat de o călduroasă pri
mire din partea publicului bucureștean.

Conferința scriitorului
Lev A. Kassil

In cadrul manifestărilor organizate cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
marți după amiază, scriitorul Lev A. Kassil. 
laureat al Premiului Stalin. membru al de
legației sovietice de oameni de știință și 
litere, fruntași în producție și activiști pe 
tărîm obștesc, a conferențiat în aula Bi- 
b'iotecii Centrale Universitare despre „V. V 
Maiakovski“ Conferința a fost organizată 
de Consiliul General A.R.L.U.S. în colabo
rare cu Uniunea Scriitorilor din R.P.R.

Numeroși scriitori, oameni de cultură, stu- 
denți, oameni ai muncii, participanți la con 
ferință. au ascultat cu deosebit interes con
ferința oaspetelui sovietic.

Sosirea în Capitală a regizorului 
francez Louis Daquin

Marți a sosit în Capitală regizorul francez 
de cinematograf Louis Daquin, membru în 
Consiliul Național al Asociației Franța— 
U.R.S.S . care va participa ca invitat al 
ARLUS-ului, la sărbătorirea Lunii priete
niei romîno-sovietice în țara noastră.

(Agerpres)

Costea Rodica e o fată veselă, dar proble
mele muncii și ale învățăturii le privește cît 
se poate de serios. își iubește colegele și le 
ajută. învață foarte bine, e întreprinzătoare 
în acțiuni de folos obștesc, e gata să rezolve 
orice problemă de organizație. E o elevă si
litoare, conștiincioasă, o bună utemistă. Iată 
cîteva date despre secretara ;biroului U.T.M. 
al clasei a X-a B de la Școala medie de fete 
nr. 15 din București. Acestea sînt și criteriile 
principale pentru care colegele ei au ales-o 
ca secretară a clasei, considerînd că merită 
toată încrederea.

Deși sîntem încă la începutul anului șco
lar, Rodica Costea se gîndește de pe acum 
cu toată seriozitatea și entuziasmul unei fete 
de 17 ani, la ceea ce va înfăptui clasa în de
cursul acestui ultim an de școală medie. 
Multe gînduri frumoase i s-au înfiripat de 
acum în minte Ea nu neglijează să-i ceară 
părerea colegei Anca Pavelescu. Anca este 
de asemenea o elevă foarte bună, membră în 
comitetul U.T.Iyl. pe școală, o fată de nă
dejde. Costea Rodica îi împărtășește gîndu- 
rile, planurile pe care Ie face nu numai 
fiindcă simte nevoia să vorbească cu cineva 
desnre năzuințele și dorințele ei, ci în primul 
rînd pentru că în Anca găsește o părtașă ac
tivă la aceste probleme. Ea îi dă mereu idei 
noi, se entuziasmează împreună cu Rodica. 
Bunăoară, zilele acestea, Rodica Costea a 
condus-o pe Anca Pavelescu după termina
rea cursurilor și au stat de vorbă despre pro
blemele care le frămîntă.

— Anca, ai văzut că și azi Muscalu Doina 
și Icnescu Gabriela șușoteau în timpul ore
lor, iar înainte de a intra tovarășa profesoa
ră în clasă, ele fac de obicei o gălăgie că le 
auzi de pe sală. Ce am putea noi face, pentru 
ca aceste două fete — care sînt bune de alt
fel la învățătură — să fie și disciplinate? — 
se frămîntă secretara clasei.

— „Eu mă gîndesc acum la încă o pro
blemă — spune Anca Pavelescu. Vezi, Mus- 
calu Doina și Ionescu Gabriela sînt cele mai 
indisciplinate din clasa noastră, stau în 
aceeași bancă, în ultima din rîndul de la ușă. 
Tot pe acest rînd, în prima bancă, stă Le- 
nuța Dincă — singură. Iar Lenuța e o fată 
tăcută și retrasă. Sîntem colege cu Lenuța 
din clasa a VlII-a, dar de mult timp nu am 
văzut-o să ia parte la bucuriile noastre, la 
munca și întreaga viață a colectivului cla
sei. Pe mine mă frămîntă tare mult gîndul 
cum să facem s-o atașăm colectivului pe 
Lenuța și totodată să le ajutăm pe celelalte 
două să devină disciplinate. Cred că ar tre
bui să propunem tovarășei dirigintă să o 
mute pe Ionescu Gabriela în bancă cu Le- 
nuța Dincă. Poate acesta ar fi primul pas...

Dar problemele care se ridică într-o clasă 
sînt multe și foarte variate și Rodica vrea 
pentru fiecare cea mai bună soluție. Acum 
s-a gîndit să invite o tovarășă profesoară 
care să susțină un referat în adunarea or
ganizației U.T.M. cu tema: „Ținuta unei eleve 
din clasa a X-a”. Nu vă mirați că s-a gîndit 
la această temă, dar sînt eleve în această 
clasă care se îngrijesc să-și tragă bretonul 
cît mai pe frunte, în schimb'le atîrnă tivul

„Analele Institutului de istorie a partidului 
de pe lîngă C. C. al P. M. R.“

A apărut nr. 4 al revistei „Analele Insti
tutului de istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.M.R.“.

La rubrica „Studii și referate“ sînt publi
cate articolele: ,,10 ani de la Conferința Na
țională a P.C.R “ (octombrie 1945 — octom
brie 1955) ; „Principiile diriguitoare fixate 
de Conferința Națională a P.C.R. privind in
dustrializarea țării, ca principala pîrghie a 
construirii socialismului“, de Popa Gherasim 
și Al. Ivancenko: „Lupta pentru reforma 
agrară în comuna Comarnic după 23 Au
gust 1944“, de S. Știrbu; „Despre unele 
greve și asociații profesionale muncitorești 
din Romînia între anii 1871 și 1881“, de 'L. 
Tismăneanu ; „Activitatea Asociației „Amicii 
U.R.S.S.“ în anul 1934“, de Titu Georgescu.

Revista publică la rubrica „Lecții și con
sultații“ lucrarea: „începutul răspîndirii 
marxismului în Romînia. Crearea Partidului 
social-democrat al muncitorilor din Romînia 
(1893), P.S.D.M.R. între anii 1893 și 1900“.

Rubrica „Documente“ cuprinde materiale-* 
le: „A XXXVIII-a aniversare a Marii Re

de la fustă, gulerul bluzei stă fistichiu sau 
rochia e pătată cu cerneală. Or, o fată la 
17 ani ..

Anul trecut, elevele clasei a IX-a B au lip
sit de multe ori nemotivat de la cercurile pe 
materii care se țin după cursuri. Or, anul 
acesta, va trebui să fie convinse că e nece
sar să ia parte ia aceste cercuri în cadrul 
cărora își lărgesc, își îmbogățesc' cunoștin
țele. Rodica le va convinge pe fete că acti
vitatea în cercuri le va prinde bine la exa
menul de maturitate, unde vor trebui să se 
prezinte cu un înalt nivel de cunoștințe. 
Pentru a veni în ajutorul elevelor slabe, 
membrele biroului U.T.M. pe clasă vor vi
zita pe colegele lor acasă, ca să vadă condi
țiile în care învață, metodele lor de învăță
tură, cum își folosesc timpul și totodată să 
poată sta de vorbă mai pe-ndelete cu pă
rinții lor.

Gîndurile Rodicăi Costea merg mai de
parte. Ea își pune cu seriozitate problema 
alegerii viitoarei profesiuni. Acesta este ul
timul an de școală medie. Elevele trebuie să 
intre temeinic pregătite în viață. Iată că sînt 
totuși eleve ca Slătineanu Viorica de pildă 
care vor cu orice preț să urmeze medicina, 
deși n-au nici o înclinație pentru aceasta. 
Cu astfel de eleve, biroul U.T.M. va trebui 
să ducă o muncă serioasă pentru a le con
vinge să-și aleagă meseriile cele mai indi
cate, în care pot da cel mai mult.

Pentru a dezvolta la eleve dragostea față 
de diferite meserii, biroul U.T.M. le va 
mobiliza să participe la cercurile tehnice 
care se vor deschide în qurînd pe lîngă uzi
nele .,21 Decembrie“ De asemenea colecti
vul clasei va vizita uzinele ,,23 August" și 
altele. Vor invita și un tovarăș profesor de 
la Facultatea de electrotehnică să susțină un 
referat despre „Perspectivele minunate ale 
electronicii“, în cadrul unei adunări tema
tice. Rodica Costea și-a dat seama de la în
ceputul anului că cea mai imoortantă pro
blemă pentru clasa a X-a este' alegerea vii
toarei profesiuni. De aceea se gîndește me
reu la noi și noi forme prin care ar putea să 
ajute clasa, pe fiecare elevă în parte, pentru 
a se decide asupra alegerii meseriei spre 
care are cele mài multe înclinații. In acest 
scop vrea să invite clasa a X-a a Școlii me
dii de băieți nr. 14 — școală cu care ele co
laborează de altfel — pentru un schimb de 
păreri în privința alegerii viitoarei profesi
uni precum și a felului cum trebuie să te 
pregătești de pe acum pentru aceasta.

Spre sfîrșitul anului vor încerca să orga
nizeze o excursie cu caracter istoric, împre
ună cu tovarășa profesoară de istorie prin 
regiunea Stalin.

Tovarășa Costea Rodica mai are încă 
multe gînduri frumoase privitoare la activi
tatea clasei în acest ultim an de școală. 
Și nimeni nu se îndoiește de faptul că el» 
vor fi și înfăptuite. Munca pasionată pe car» 
o depune Rodica împreună cu celelalte 
membre ale biroului, rezultatele- bune pe car.- 
le-au obținut pînă acum ne întăresc această 
convingere.

ECATERINA REDEI

voluții Socialiste din Octombrie“; prezenta
rea unor materiale privind lupta P.C.R. și 
a organizațiilor revoluționare conduse de 
partid pentru o politică de prietenie între 
Uniunea Sovietică și Romîniq"; „Unele 
materiale privind lupta deținuților comuniști 
și antifasciști din Doftana; „din presa ile
gală a Partidului Comunist Romîn și a or
ganizațiilor revoluționare conduse de par
tid“, de M Pruteanu; „Trei dări de seamă 
ale Clubului muncitorilor din București pe 
anii 1897—1898, 1898—1899 și 1899—1900“ 
de G. Georgescu-Buzău.

In cadrul rubricii „Critică și bibliografie“ 
sînt publicate recenziile: „O nouă lucrare 
despre istoria mișcării muncitorești; „Din is
toria luptei lui Marx și Engels pentru parti
dul proletar“; „Dr. Ștefan Stîncă (11 noiem
brie 1865—20 ianuarie 1897)“; „Două lu
crări despre istoria mișcării muncitorești din 
Germania“ (Clara Zetkin: „Vreau să lupt 
acolo unde-i viața“; „împotriva fascismului 
și a războiului imperialist“); Nemeș Deszo! 
„Eliberarea Ungariei“.

învățătura miciurinistă
Lumea plantelor cultivate și a animalelor 

domestice folosite de om este foarte bogată 
și felurită. Pe calea alegerii celor mai bune 
plante și a cultivării lor în condiții de viață 
din ce în ce mai bune, omul a creat în de
cursul vremii minunate soiuri de plante.

Cum a avut loc transformarea plantelor și 
animalelor în decursul vremii și cum au fost 
transformate speciile animale și vegetale 
sălbatice în soiuri cultivate și rase domes
tice ?

Acestea sînt întrebările la care a dat răs
puns învățătura evoluționistă a lui Darwin 
despre transformarea și perfecționarea spe
ciilor de plante și . de animale prin selecție 
naturală și selecție artificială.

Cum poate omul să creeze noi soiuri de 
plante și rase de animale perfecționate, în- 
tr-un timp mult mai scurt și după un plan 
stabilit dinainte, prin transformarea diri
jată a viețuitoarelor ? Răspunsul la această 
întrebare îl dă învățătura lui Miciurin.

Pornind de la practica milenară a crescă
torilor de animale și a cultivatorilor de 
plante, Darwin a arătat că toate aceste so
iuri și rase au fost obținute de om dintr-un 
număr mic de forme perfecționate pe calea 
selecției artificiale, adică a alegerii celor 
mai bune exemplare și a îmbunătățirii con
dițiilor lor de viață.

Plantele și animalele sălbatice, care tră
iesc-libere în natură, neîngrijite de om, se 
schimbă și se perfecționează și ele, însă da
torită selecției naturale Dar selecția natu
rală acționează în folosul plantei, spre deo
sebire de selecția artificială, care acționează 
în folosul omului.

învățătura revoluționară a lui Darwin. 
care dovedea că nimic nu e veșnic pe pă- 
mint, că totul se schimbă, nu era pe placul 
burgheziei ajunsă la putere. Burghezia îl 
atacă pe Darwin și opera lui pentru ca nu 
cumva învățătură ă’cestuia să fie folosită ca 
armă împotriva ei.

In slujba burgheziei o serie de savanți ca 
Mendel, Weismann și Morgan formulează 
teorii potrivnice; învățăturii lui Darwin.

Sub masca de noi discipoli ai lui „Darwin, 
neodarwiniștii-weismanniști afirmă dim-
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potrivă că omul nu poate provoca, prin 
schimbarea condițiilor de viață, modificări 
puternice în corpul plantelor și animalelor 
care să se transmită la urmași.

Dar știința adevărată și în primul rînd 
practica au dovedit cu prisosință că astfel 
de teorii, pretins științifice, nu au nimic 
comun nici cu știința, nici cu practica. In 
ajutorul practicii și în sprijinul învățăturii 
darwiniste, știința biologică înregistra noi 
descoperiri, noi fapte care întăreau și mai 
mult teoria evoluționistă a lui Darwin.

Un rol deosebit, un rol conducător în dez
voltarea științei biologice pe baza învăță
turii darwiniste revine savanților ruși și so
vietici. Apărător genial al învățăturii lui 
Darwin și popularizator de talent al adevă
rurilor descoperite de acesta, savantul rus 
K. A. Timiriazev, dezvoltînd învățătura lui 
Darwin, a întrevăzut că schimbarea condi
țiilor de viață a organismelor vii poate fi o 
cale de transformare dirijată a lor. Adevă
rurile exprimate atît de clar de Timiriazev 
despre posibilitatea și necesitatea transfor
mării dirijate a naturii organismelor vii 
nu erau suficiente. Lipseau mijloacele de 
punere în aplicare a lor. Este de aceea me
ritul lui Miciurin de a fi arătat primul căile 
și metodele de aplicare a acestor adevăruri 
și de a le fi pus în practică, adîncindu-le.

Incepîndu-și activitatea, Miciurin își pro
punea spre rezolvare două probleme îndrăz
nețe : să complecteze sortimentul pomicol 
din zona centrală a Rusiei si să extindă 
zona de cultură a soiurilor de plante sudice 
departe în regiunile nordice Pentru rezol
varea acestor probleme Miciurin se preo
cupă nu numai de găsirea și perfecționa
rea unor metode iscusite de selecție, ci mai 
ales caută să înțeleagă și să lămurească le
gile creșterii și dezvoltării plantelor.

Bogata sa activitate i-a dat lui Miciurin 
ocazia de a înțelege ca nimeni altul natura 
plantelor și posibilitatea de a le transforma 
în mod dirijat. Natura plantelor, ereditatea 
lor caracterele și însușirile acestora, felul 
lor de a fi si a se manifesta de a crește și a 
se înmulii sînt strîns legate de modul în 
care s au i.onjnt tn trecut, de condițiile lor 
de viață, de vtrșta lor.

Organismul viu și condițiile sale de viață 

reprezintă o unitate. Acesta este un prin
cipiu fundamental al biologiei miciuriniste, 
pe baza căruia s-a reușit nu numai să se lă
murească problema eredității organismelor 
vii dar și să se descopere căile și metodele 
transformării dirijate a lor.

Organismul viu a luat naștere cîndva din 
materia lipsită de viață. El continuă și as
tăzi să-și construiască corpul său, natura 
sau ereditatea sa, tot din materia lipsită de 
viață fără de care nu poate să existe.

Organismul viu și condițiile sale de viață 
se prezintă ca o unitate dialectică. Orga
nismul viu crește și se dezvoltă potrivit con
dițiilor din mediul înconjurător. Grîul de 
toamnă care s-a format în regiuni mai nor
dice, cu ierni lungi și friguroase, cere, în 
prima parte a vieții sale, după încolțire, o 
anumită temperatură scăzută cuprinsă între 
0° și -Ț- 3°C și anumită umiditate etc., în timp 
ce bumbacul, care e o plantă sudică, din 
regiuni mai calde, are nevoie de o tempera
tură de 20°, 25° sau chiar 30°C, Fiecare 
specie de plantă sau animal cere prin ur
mare condițiile în care s-a format. Dar dacă 
semănăm pe același petec de păinînt grîu și 
secară, din boabele ae grîu vor ieși plante 
de grîu iar din boabele de secară vor răsări 
plante de secară. Deși întîlnesc aceleași 
condiții, fiecare specie — și grîul și secara 
tn cazul de față — ia în anumit fel hrana 
din mediul înconjurător și în anumite con- 
dițiuni, de aceea se și comportă diferit. 
Această însușire comună tuturor organis
melor vii de a cere pentru viața lor anumite 
condiții și de a lua în anumit fel hrana din 
mediul înconjurător este însăși ereditatea. 
Ca să schimbăm ereditatea trebuie prin ur
mare să schimbăm condițiile de viață ale 
organismului viu, condițiile de nutriție ale lui

Schimbînd condițiile de hrană schimbăm 
ereditatea iar viețuitoarele, plante ca și ani
male. capătă caractere noi.

Ce se întîmplă cu aceste caractere dobîn- 
dite de organism în cursul vieții ? Sînt sau 
nu sînt ereditare ? Se transmit ele mai de
parte la urmași ? Acestea sînt întrebările pe 
care și le-au pus biologii in decursul 
timpului

La aceste întrebări, biologii metafizicieni 
weismanist-morganiști răspund negativ.

învățătura miciurinistă afirmă și dove
dește prin fapte că e posibil acest lucru

Ereditatea caracterelor dobîndite este po 
sibilă și necesară — arată biologii miciuri- 

niști. Aceasta constituie, alături de princi
piul unității dintre organism și mediu, o 
altă trăsătură caracteristică de bază a biolo
giei miciuriniste.

Cunoscută fiind legătura strînsă ce există 
între organismul viu și mediu, că schimba
rea condițiilor de mediu atrage după sine 
schimbarea adecvată a organismelor, a ca
racterelor și însușirttor acestora, biologia 
miciurinistă afirmă și dovedește cu fapte 
de necontestat că omul poate transforma di
rijat natura plantelor și animalelor prin 
schimbarea condițiilor lor de viață, de hra
nă în special. Cultivînd pe un sol de luncă 
foarte fertil, care a primit și îngrășăminte 
suplimentare, un puiet de păr în rădăcinile 
căruia a injectat o soluție de zahăr în con
centrație de 14 la sută, Miciurin a obținut 
soiul de păr „Surogatul zahărului“ cu fructe 
al căror suc e mai dulce decît mierea. Prin 
hrană abundentă și întreținere rațională a 
fost creată rasa de vaci Kostroma cu o pro
ducție de 8—16.000 litri lapte anual.

Transformarea dirijată a eredității plan
telor și animalelor prin administrarea condi
țiilor favorabile dezvoltării anumitor carac
tere și însușiri constituie de asemenea un 
principiu de bază al biologiei miciuriniste 
care decurge direct din primele două. Omul 
poate astfel educa soiurile de plante și ra
sele de animale îneît să corespundă mai bine 
cerințelor practicei.

Educarea dirijată a plantelor și animale
lor nu este posibilă însă fără zdruncinarea 
eredității acestora prin încrucișare, altoire 
sau influențarea cu condiții noi de existență 
în anumite momente ale dezvoltării organis
mului viu. In urma zdruncinării eredității, 
organismele sînt mai plastice și se modifică 
mai ușor, pentru că asimilează mai ușor 
condițiile noi de viață Organismele cu ere
ditatea zdruncinată nu mai cer (spre deose
bire de cele cu ereditate stabilă) „cu încăpă- 
jînare“ anumite condiții, ci asimilează ușor 
și condiții noi. Dar educarea trebuie făcută 
cu grijă, pentru a se dezvolta numai acele 
caractere și însușiri care sînt trebuitoare 
practicei.

Folosind aclimatizarea și încrucișarea 
plantelor, urmată de educarea lor în condiții 
corespunzătoare, Miciurin și miciuriniștii au 
obținut nenumărate soiuri valoroase de 
plante care sînt deja raionate în diferite zo
ne și regiuni ale U.R.S.S.

Caisul nordic rezistent la ger. actinidiile 
cu un conținut în vitamina C mai mare de 
cît la lămîie, prunul și cireșul care se cul
tivă la Leningrad, pepenii și vița de vie, cul
tivate în regiunea Moscovei afară în.cîmp, 
sînl dovada justeții învățăturii miciuriniste 
despre aclimatizare pornind de la plante ti
nere, plastice, obținute din semințe.

Folosind încrucișarea plantelor și în spe

cial hibridarea îndepărtată, Miciurin a re
purtat cele mai mari victorii. Merii Candil- 
Chitaica, Bellefleur-Chitaica etc. rezistenți la 
ger și cu fruote de calitate superioară, părul 
„Surogatul zahărului“, cu sucul mai dulce 
decît mierea, vișinul „Frumusețea nordului“, 
vița de vie „Concord rus“, Cerapadușii de 
diferite forme, crinul violet etc. sînt numai 
o parte din minunatele realizări ale marelui 
transformator al naturii plantelor.

Miciurin a dat de asemenea la iveală me
tode ingenioase pentru obținerea soiurilor 
noi de plante ca : metoda mentorului (edu
catorului), metoda intermediatorului, metoda 
amestecului de polen, metoda apropierii ve
getative prealabile.

Arta hibridării devine prin lucrările lui 
Miciurin și ale miciuriniștilor o adevărată 
știință, iar hibridarea vegetativă devine o 
realitate datorită tot lucrărilor lui Miciurin.

Principiile miciuriniste privind transfor
marea dirijată a plantelor sînt aplicate cu 
rezultate pozitive nu numai în selecția plan
telor ci și în selecția animalelor.

Hibridarea, urmată de educarea corespun
zătoare, în anumite condiții a produșilor re
zultați, a dus la obținerea de către selecțio- 
natorii sovietici a numeroase rase de ani
male foarte valoroase. Creșterea tineretului 
bovin la frig, hrana abundentă, întreținerea 
rațională și masajul aplicat regulat metiși
lor obținuți din încrucișarea raselor „ru
sească locală“ Algau și Schwitz au dus la 
crearea de către Steiman a rasei de vaci 
Kostroma, recordistă în producția de lapte.

Și hibridarea îndepărtată a fost folosită 
cu succes de zootehniștii selecționatori so
vietici.

Astfel acad. M. F. Ivanov încrucișînd oile 
de rasă cu berbecii sălbatici a obținut noua 
rasă de oi „merinosul de munte“ cu lină 
fină de calitate superioară. Rasa e adaptată 
condițiilor din regiunea montană. Selecțio- 
natorii sovietici au reușit de asemenea să 
obțină rase noi, foarte valoroase, încrucișînd 
rasa de vaci roșie de stepă cu zebul, rasa 
de vaci Simmenthal cu yakul etc.

Spre deosebire de Darwin, care s-a măr
ginit numai în explicarea transformării spe
ciilor animale și vegetale, Aăiciurin a tre
cut la transformarea dirijată a plantelor, 
arătînd căile și metodele ce trebuie folosite 
pentru a creea într-un timp mult mai scurt 
soiurile de plante cerute de practică.

In felul acesta opera lui Miciurin nu este 
numai pur și simplu continuarea darwinis- 
mului ci adîncirea și îmbogățirea lui cu o 
nouă înțelegere a vieții plantelor și anima
lelor, mai ales în ceea ce privește transfor
marea dirijată a acestora, în scopuri prac
tice, a creării de forme noi. învățătura lui 
Darwin a fost ridicată astfel pe o treaptă 
superioară. Darwinismul sovietic creator re

prezintă această etapă nouă. Dezvoltînd în
vățătura darwinistă, Lîsenko a pus la înde- 
mîna selecționatorilor și practicienilor din 
agricultură mijloace și metode noi pentru 
obținerea de soiuri de plante mai bune și 
mai productive.

Studiul aprofundat al vieții plantelor a 
dat posibilitatea lui Lîsenko să elaboreze 
una din teoriile biologice generale. Pe baza 
teoriei „dezvoltării în stadii a plantelor este 
posibilă astăzi cunoașterea eredității lor, 
cunoscînd cerințele acestora în fiecare sta
diu precum și transformarea dirijată a ei. 
In baza teoriei dezvoltării în stadii a plan
telor a fost posibilă transformarea cereale
lor de toamnă în cereale de primăvară și a 
cerealelor de primăvară în cereale de toamnă 
rezistente la ger și iernare.

Pornind de la principiul miciurinist de 
bază al legăturii dintre organismul viu și 
condițiile^ sale de viață, Lîsenko a dezvol
tat învățătura lui Miciurin cu privire la edu- 
carea„ dirijată a plantelor și hiDridarea vege
tativă și a lămurit bazele teoretice ale pro
ducerii semințelor selecționate și a reprodu
cătorilor animali de calitate superioară.

Principiile și metodele miciuriniste sînt fo
losite astăzi pe scară întinsă nu numai pen
tru înțelegerea vieții plantelor și animalelor, 
dar mai ales pentru transformarea dirijată 
a lor.

îmbunătățirea continuă a fertilității solu
lui constituie o bază materială pentru trans
formarea eredității plantelor în sensul îm
bunătățirii ei. învățătura lui Miciurin, Vi- 
liams și Lîsenko despre plantă și sol, des
pre legătura nemijlocită între ele și trans
formarea lor dirijată stă astăzi la baza știin
ței agrobiologice miciuriniste. întemeiată 
de Miciurin și Viliams și dezvoltată de Lî
senko, știința agrobiologică a devenit acum 
un bun al întregului popor sovietic.

_ Cu ajutorul științei agrobiologice miciu
riniste zeci și sute de mii de muncitori au 
pornit la munca constructivă, creatoare de 
transformare a naturii plantelor și anima
lelor.

In marea Uniune Sovietică s-a creat o 
adevărată colaborare între știință și prac
tică. Unitatea dintre știință șl practic.!: este 
una din particularitățile de prim ordin ale 
științei sovietice pe care o întîlnim în toate 
ramurile științei și care constituie o trăsă
tură esențială și a științei agrobiologice mi
ciuriniste.

Calea miciurinistă este astăzi urmată de 
oamenii de Știință și selecționatorii (fin țara 
noastră, din țările de democrație populară, 
de savanți progresiști de pretutindeni. In 
luptă cu teoriile învechite ale reprezentanți
lor burgheziei, învățătura miciurinistă s-a 
dovedit biruitoare prin justețea principiilor 
ei fundamentale.



MĂSURI POTRIVITE
Plenara comitetului orășenesc U.T.M.-Bu- 

gureșii, care a avut loc nu de mult, a acor
dat o atenție deosebită îmbunătățirii muncii 
politice în rîndurile tineretului muncitoresc, 
pentru antrenarea sa mai activă în între
cerea socialistă, în lupta pentru ridicarea 
productivității muncii, pentru sporirea acu
mulărilor socialiste, pentru ieftinirea pro
duselor.

Tineretul Capitalei noastre a obținut suc
cese remarcabile în acest domeniu. Sînt 
foarte grăitoare doar cîteva cifre: 61.000 de 
tineri sînt antrenați în întrecerea socialistă 
dintre care peste 14.000 sînt fruntași în 
producție. In urma atenției mai mari acor
date de către organizațiile de bază U.T.M. 
s-au înmulțit formele specifice de organizare 
a tineretului în producție cum sînt brigăzile 
de tineret, posturile utemiste de control, 
secțiile de tineret. Comitetul orășenesc a or
ganizat schimburi de experiență între bri
găzi pe ramuri de producție, o expoziție a 
gazetelor de perete „Vorbește postul ute- 
mist de control“ și a premiat brigăzile de 
tineret fruntașe și organizațiile de bază 
U.T.M. care au scos cele mai bune gazete 
de perete, ceea ce a constituit un mijloc 
însemnat de activizare și antrenare a aces
tora în muncă. Atît comitetul orășenesc 
U.T.M. cît și unele comitete raionale U.T.M. 
au analizat periodic unele aspecte ale mun
cii tineretului în producție, ca de pildă: 
despre practica în producție a elevilor șco
lilor profesionale, despre disciplina tinere
tului, despre participarea tineretului de la 
uzinele „23 August“ la reducerea consumu
lui de metal și altele.

Plenara a apreciat că în munca politică 
de antrenare a tineretului în producție, se 
mai manifestă unele deficiențe care constau 
în lipsa de continuitate a unor acțiuni, în 
faptul că unele organizații U.T.M. se ocupă 
încă destul de slab de întărirea disciplinei 
în muncă, de dezvoltarea răspunderii tine
retului față de sarcinile ce-i revin în pro
ducție. De asemenea s-a arătat că comite
tul orășenesc și unele comitete raionale au 
neglijat îndrumarea organizațiilor U.T.M. 
dintr-o serie de ramuri importante ale eco
nomiei naționale ca de pildă construcții, co
merț și cooperație, unde lucrează un număr 
însemnat de tineri.

In planul de măsuri adoptat de plenară 
se prevede pe această linie organizarea 
unor consfătuiri cu fruntașii în producție pe 
ramuri de activitate. Int luna octombrie se 
va organiza o consfătuire cu tinerii din in
dustria de ulei, săpun, cosmetice și cu tine
rii din industria de pielărie. In noiembrie 
se va organiza o ședință cu tinerii din în
treprinderile de construcții. Biroul comitetu
lui orășenesc va analiza semestrial activi
tatea brigăzilor de producție și vor fi sti
mulate brigăzile fruntașe. împreună cu 
consiliul sindical orășenesc se va întocmi un 
plan pentru anul în curs și anul 1956 de 
organizare a unor consfătuiri cu tema : „Să 
dăm patriei cît mai multe produse de bună 
calitate“.

Măsurile adoptate de plenară nu se opresc 
aci. Ele se referă și la calificarea tineretu
lui și la răspîndirea experienței înaintate. 
Așa de pildă un cerc științific studențesc de 
la Institutul Politehnic împreună cu brigada 
complexă de economii de la Uzinele „Cle
ment Gottwald“ va studia experiența aces
tei brigăzi și va redacta o broșură cu aceas
tă temă. De asemenea se prevede ca în 
cursul acestui an să se analizeze și acti
vitatea altor brigăzi asemănătoare din ma
rile întreprinderi din Capitală.

Folosind cunoștințele științifice ale stu- 
dfi&țijpr de, la Institutul ..Politehnic,, comi
tetul orășenesc U.T.M. împreună cu consiliul 
sindical orășenesc va organiza într-o 
serie de întreprinderi din Capitală cursuri 
de minim tehnic. Această măsură interesantă 
va avea ca urmări atît ridicarea calificării 
tinerilor muncitori, cît și îmbogățirea cu
noștințelor practice ale studenților.

Tot în scopul măririi aportului tineretului 
în producție este prevăzută organizarea în 
colaborare cu comitetul orășenesc sindical a 
unui concurs al gazetelor de perete cu 
tema : „Atitudinea tineretului față de 
muncă“.

Pentru tineretul muncitoresc din Capitală 
sînt prevăzute și o serie de manifestări 
plăcute, distractive, cum ar fi: organizarea 
unui carnaval în cinstea fruntașilor în pro
ducție, o serie de competiții și concursuri 
sportive, manifestări culturale etc.

Aceste măsuri adoptate de plenară dove
desc că membrii comitetului orășenesc au 
înțeles îndrumările prețioase cuprinse în 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la faptul că adevărata educare co
munistă a tineretului se face în muncă, în 
focul luptei pentru construirea socialismului 
și de aceea ei se străduiesc ca aportul tine-

Intîlnirea prietenească a gimnașfilor romîni și bulgari a luat sfîrșit
Luni a luat sfîrșit în sala Floreasca în- 

tîlnirea internațională de gimnastică dintre 
echipele masculine și feminine ale asociați
ilor Știința (R.P.R.) și Akademic (R. P. 
Bulgaria). întrecerea dintre echipele femi
nine a fost dominată de gimnastele romîne 
care au terminat învingătoare cu rezultatul 
de 224,27—219,64 puncte. In schimb la băr
bați, sportivii bulgari s-au dovedit mai buni

Pe scurt
• Luni seara a părăsit Capitala plecînd 

spre Elveția echipa reprezentativă de pentat
lon modern a R.P.R. care va lua parte la 
întrecerile din cadrul campionatelor mon
diale de pentatlon modern organizate între 
22 și 26 octombrie în localitatea Macolin.

Din delegația sportivilor romîni fac parte 
Victor Teodorescu, Cornel Vena și Viorel 
Manciu. La actuala ediție a campionatelor 
mondiale de pentatlon modern și-au anunțat 
participarea sportivi din 17 țări printre care 
U.R.S.S., R. P. Ungară, Suedia, S.U.A., 
Franța, R.P.R. și altele.

® In scopul introducerii și popularizării 
rugbiului, Comitetul pentru cultură fizică și 
sport al R.P. Bulgaria a invitat două echipe

Spectacolele de azi
TEATRE : FIDELIO — Teatrul de Operă șl Ba

let al R.P.R.; VINT DE LIBERTATE - Teatrul de 
stat de operetă; PLATON CRECET - Teatrul de 
stat „I. L. Caragiale“ (sala Studio); PĂDUREA — 
Teatrul Municipal; NUNTA LUI F1GARO - Tea. 
trul Armatei (sala Mafjheru); HOȚII — Teatrul 
Tineretului; JOCUL DRAGOSTEI ȘI AL ÎNTÂM
PLĂRII — Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești; CER 
CUVINTUL —Ansamblul de Estradă al R.P.R.: 
ARENA CURAJULUI — Circul de Stat (orele 17 
șl 20.30);

CINEMATOGRAFE : ROMEO ȘI JULIETA - 
Patria; FANTOMELE PĂRĂSESC PISCURILE - 
Republica, 8 Martie; IN ZORI DE ZI — Magheru, 
Elena Pavel; CRAINQUEBILLE - Filimon Sîrbu, 
înfrățirea între 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 FOTBAL 

retului din Capitală la această luptă să fie 
cît mai rodnic, cît mai bogat în conținut.

★
In plenară, în cadrul discuțiilor au fost 

dezbătute unele aspecte ale muncii politice 
educative desfășurate de comitetul oră
șenesc.

A reieșit că, sub îndrumarea organizați
ilor de partid, organizațiile U.T.M. au des
fășurat o muncă educativă mai interesantă, 
mai multilaterală. Pot fi date ca exemplu 
frumoasele acțiuni organizate în orașul 
București — serbări cîmpenești, seri-ghici- 
tori pe teme literare și muzicale, vizite în 
împrejurimile pitorești ale orașului, dansuri 
de masă în piețele și parcurile orașului, la 
care au participat sute de mii de tineri. Ple
nara a apreciat că a crescut interesul tine
rilor pentru literatură și muzică, că acțiu
nile organizate au contribuit în mare mă
sură la creșterea conștiinței politice a tine
retului, la dezvoltarea dragostei față de pa
trie și partid. In urma acestor acțiuni a 
crescut autoritatea organizației noastre și 
un număr mare de tineri au cerut să devină 
membri ai Uniunii Tineretului Muncitor. 
Creșterea conștiinței politice a tineretului se 
mai vede și din faptul că zeci de mii de ti
neri au mers în timpul lor liber să mun
cească pe șantierele Capitalei la construirea 
locuințelor muncitorești, la terminarea Casei 
Scînteii.

Participanții la plenară au arătat că mai 
sînt domenii ale muncii educative în care 
se manifestă lipsuri însemnate.

Așa de pildă comitetul orășenesc a ne
glijat aproape complect munca organizați
ilor de bază U.T.M. din instituțiile de artă 
și cultură, nu s-a ocupat cu destulă serio
zitate de munca ideologică în facultăți, n-a 
desfășurat pe măsura posibilităților existen
te activitatea sportivă. De aceea și în. acest 
important domeniu plenara a adoptat mă
suri menite să ridice pe o treaptă superioară 
munca de educare comunistă a tineretului.

Iată cîteva dintre ele:
Comitetul orășenesc, împreună cu secția 

culturală a sfatului popular și Ministerul 
culturii, vor amenaja parcurile și grădinile 
orașului pentru activitatea culturală spor
tivă de iarnă. Folosindu-se timpul favorabil 
pînă la începutul iernii vor fi amenajate 6 
platouri de dans la care profesori de dans 
și dirijori vor învăța tineretul șă cînte și să 
danseze. De asemenea este prevăzut să se 
amenajeze cîteva saloane de dans care să 
fie puse la dispoziția tineretului. împreună 
cu Sfatul popular al Capitalei se vor orga
niza spectacole de teatru și cinematograf în 
fiecare duminică dimineață cu prețuri redu
se, pentru tineret. La casele de cultură ale 
minorităților naționale se vor organiza de 
două ori pe lună spectacole pentru tineret. In 
colaborare cu Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice se vor organiza în fiecare lună acțiuni 
culturale de popularizare a experienței și a 
tradițiilor gloriosului tineret sovietic

Comitetul orășenesc U.T.M. își propune 
să studieze împreună cu alte instituții com
petente, problema creării unei case de cul
tură a tineretului din București.

In domeniul sportiv sînt prevăzute crea
rea unor baze sportive simple, cu posibili
tăți locale, antrenarea unui număr mai mare 
de tineri pentru trecerea normelor G.M.A.. 
organizarea „Cupei tineretului“ din orașul 
București și altele.

N-au fost neglijate nici aspectele privi
toare la activitatea extrașcolară a studenți
lor, pionierilor, elevilor. Comitetul orășenesc 
își propune să dea mai mult conținut ba
lurilor tradiționale ale tineretului studios, 
să extindă inițiativa unor școli de a sărbăj 
tori aniversările profesorilor iubiți, să facă 
cunoscute tradițiile școlii, institutului respec
tiv, In planul de măsuri se prevede ca or
ganizațiile de bază să ducă o muncă sus
ținută printre studenți, elevi și pionieri pen
tru ca aceștia să-și depună în timpul anului 
școlar economiile la C.E.C., din care să 
poată organiza excursii în locurile pitorești 
din țară în timpul vacanței.

Pentru pionieri sînt prevăzute organiza
rea unor concursuri interesante pe materii, 
organizarea carnavalului pomului de iarnă, 
precum și organizarea pomului de iarnă 
pentru copii în mai multe piețe din Capitală.

S-ar mai putea vorbi și despre celelalte 
măsuri adoptate de plenară pentru îmbună
tățirea muncii U.T.M. Dar și acestea sînt 
grăitoare. Ele dovedesc că preocupările co
mitetului orășenesc U.T.M. sînt multilate
rale, că membrii comitetului precum și cei
lalți activiști ai săi sînt animați de hotă
rîrea de a lupta pentru lichidarea lipsu
rilor semnalate, pentru ridicarea nivelului 
muncii fiecărei organizații de bază U.T.M.

MARIETA VIDRAȘCU

terminînd învingători cu 322,08—310,54 
puncte.

In clasamentul general individual, pe 
primul loc la femei s-a clasat Țvetana Stan- 
ceva (Akademic) cu 38,68 puncte, urmată 
de Elena Leuștean (Știința) care a realizat 
cu numai 7 sutimi mai puțin. La bărbați, vic
toria a revenit gimnastului bulgar Nikola 
Milev cu 55,38 puncte.

ale asociației Locomotiva din R.P.R. să sus
țină mai multe întîlniri demonstrative în 
diferite orașe ale țării. Duminică, pe stadio
nul „Armatei Populare“ din Sofia rugbiștii 
romîni au evoluat în fața unui mare număr 
de spectatori. Demonstrația s-a bucurat de 
un frumos succes.

• Pe stadionul Republicii se desfășoară 
astăzi cu începere de la ora 15,15 întîlnirea 
restantă din cadrul categoriei A la fotbal 
dintre echipele Progresul București și Mi
nerul Petroșani. Repriza a doua a meciului 
va fi transmisă de stațiile noastre de radio 
cu începere din jurul orei 16,10. Transmi
sia se va face pe programul I.

(Agerpres)

U.R.S.S.-—R.P. UNGARĂ — Timpuri noi ; PU
TEREA DRAGQSTEI - Victoria; DRACUL DIN 
DEALUL MORII — Tineretului ; CARNETUL DE 
PARTID — Lum'na; SUB STEAUA FRIGIANA - 
Central, Al. Sahia; CAI ALBASTRE - Al. Popov, 
Gh. Cosbuc: CEI 13 - Cultural; NU DEPARTE 
DE VARȘOVIA - Unirea; LILIACUL — Vasile 
Roaită; CONTELE MIȘKA — C. David; O NOAP
TE DE AMINTIRI - Flacăra; ÎNCERCAREA FI
DELITĂȚII - T. Vladimirescu; NEAMUL JURBI- 
NILOR — Carpațl; UN OM TERIBIL - Munca; 
MANDY — Miorița; MELODIA PIERDUTĂ - Mo
șilor; FRONA - 23 August: NEUITATUL AN 1919
- Donca Simo; BRUTARUL DIN VALORGUE - 
Ilie Pintilie: NECUNOSCUTA DIN TAXI -
- Popular; TĂUNUL — M. Eminescu; TINEREȚE 
ZBUCIUMATA - Volga; SUFLETE ÎMPIETRITE
- 8 Mal; LILIOMFI - N. Bălcescu; BUN VE
NIT D-LE MARSHALL - Rahova; O AVENTURA 
PE COASTA ATLANTICULUI - Olga Bande: 
VASSA JELEZNOVA - Aurel Vlaicu; SALARIUL 
GROAZEI ■ — Boleslaw Blerut.

Raportul prezentat de tovarășul Mao Țze-dun 
in problema cooperativizării agriculturii R. P. Chineze

PEKIN 18 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 31 iulie 1955, tovarășul Mao 
Țze-dun a prezentat un raport în cadrul 
conferinței secretarilor comitetelor provin
ciale. orășenești și raionale ale Partidului 
Comunist Chinez, în problemele cooperati
vizării agriculturii Chinei. La 17 octombrie 
toate ziarele chineze au publicat acest ra
port sub titlul : „în legătură cu problema 
cooperativizării agriculturii“.

Arătînd că în prezent într-o serie de re
giuni rurale a și început o mișcare de masă 
pentru transformarea socialistă a satului, 
Mao Țze-dun relevă că mișcarea pentru coo
perativizarea satului chinez se va extinde 
în curînd în întreaga țară. Această puter
nică mișcare revoluționară socialistă a unei 
populații rurale de peste 500 milioane, su
bliniază Mao Țze-dun, are o uriașă impor
tanță internațională.

Făcînd istoricul mișcării cooperatiste în 
China, Mao Țze-dun citează cifre care ilus
trează creșterea numărului cooperativelor 
agricole. La sfîrșitul anului 1951 în China 
existau peste 300 de cooperative agricole de 
producție. Doi ani mai tîrziu, cînd la 16 de
cembrie 1953, C.C. al P.C. Chinez a adoptat, 
cea de a doua hotărîre cu privire la coopera
tivele agricole de producție, numărul lor 
sporise, trecînd de 14.000, adică, în timp de 
doi ani el a crescut de 47 de ori. Tn iunie 
1955, în China existau deja 650.000 de coo
perative care grupau 16.900.000 de gospo
dării țărănești. în primăvara anului 1955, 
C.C. al P.C.. Chinez a adoptat, hotărîrea de 
a ridica numărul cooperativelor agricole de 
producție din țară la un milion.

„Desigur — spune Mao Țze-dun — indus
trializarea socialistă și transformarea socia
listă nu sînt un lucru ușor. Sînt multe greu
tăți în calea transformării a 110 milioane 
de gospodării țărănești individuale în gos
podării colective și a înfăptuirii transformă
rilor tehnice în agricultură. Dar trebuie să 
fim încredințați că partidul nostru va ști să 
mobilizeze masele pentru biruirea acestor 
greutăți“.

Guvernul Faure a obțmut vot de încredere 
cu o slabă majoritate

PARIS 18 (Agerpres). — In a doua ju
mătate a zilei de 18 octombrie s-a deschis 
ședința Adunării Naționale a Franței. în care 
s-a pus la vot chestiunea de încredere în 
guvernul Edgar Faure. După cum se știe, 
Faure a pus chestiunea de încredere după 
dezbateri îndelungate în problema algeriană, 
cerînd acceotarea necondiționată a rezoluției 
radical-socialistului Gabori, care aprobă po
litica guvernului în Algeria.

Ședința a început cu declarația deputați- 
lor din diferite grupuri parlamentare, care 
au motivat votul. Deputatul Bardoux (grupul 
țărănesc) și-a exprimat nemulțumirea față de 
politica guvernului în Algeria și Maroc. El 
a declarat însă că va vota pentru încrede
rea în guvern „ținînd seama de gravitatea 
situației interne și internaționale a Franței“.

In cadrul ședinței s-a remarcat din nou 
scindarea grupului „Republicanilor indepen
denți“ în problema algeriană.

Aubame și Lecourt, membri ai partidului 
M.R.P. („mișcarea republicană populară“), 
au declarat că grupul lor parlamentar a ho- 
tărît să acorde încredere guvernului.

După aceea' a urcat la tribună Jacques 
Duclos, președintele grupului parlamentar al 
Partidului Comunist. Votînd împotriva rezo
luției Gabori a declarat Duclos, comuniștii

La 21 octombrie va fi convocată Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare

NEW YORK 18 (Agerpres). — TASS 
transmite:

După cum anunță secretariatul O.N.U., la 
21 octombrie va fi convocată ședința Comi
siei O.N.U. pentru dezarmare.

Comisia se întrunește la propunerea lui 
A. A. Sobolev, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., care a cerut, într-o scri
soare trimisă la 14 octombrie președintelui

Interviul acordat de O. Grotewohl 
în problema Saarului

BERLIN 18 (Agerpres). — Agenția A.D.N 
transmite interviul acordat de primul mi
nistru al Republicii Democrate Germane, 
O. Grotewohl, în problema Saarului, în legă
tură cu referendumul care va avea loc la 23 
octombrie în regiunea Saar pe marginea așa- 
numitului statut european.

Grotewohl a arătat că așa-numitul statut 
care prevede europenizarea regiunii Saar re
prezintă un tîrg care nu corespunde nici in
tereselor poporului german, nici intereselor 
poporului francez. El a subliniat de aseme
nea că acordul cu privire la statutul Saaru
lui a fost realizat în octombrie 1954 în le
gătură cu acordurile militare de la Paris.

Acest statut, precum și acordul economic 
franco-saarez, prevăzut ca anexă la statut, 
a arătat în continuare Grotewohl, înseamnă 
despărțirea în fapt a regiunii Saar de Ger
mania. Intrarea în vigoare a statutului ai 
reprezenta o primejdie serioasă pentru pace.

Răspunzînd la întrebarea cum ar putea ti 
obținută o rezolvare democratică a proble
mei saareze, Grotewohl a declarat:

Poziția guvernului Republicii Democrate 
Germane este cunoscută. Amintesc declara
țiile guvernului R. D. Germane din martie 
1950 și din 19 noiembrie 1954. în care se 
arată direct și clar că Saar-ul a fost, este 
și va fi teritoriu german. Despărțirea de fapt 
a regiunii Saar nu este justificată prin ni
mic și este respinsă.

Agențiile de presa transmit din :
DELHI. La 18 octombrie au sosit la Del- 

hi, în drum spre Uniunea Sovietică, U Nu, 
primul ministru al Birmaniei, și persoanele 
care îl însoțesc. U Nu va rămîne la Delhi o 
zi, iar apoi pleacă în Uniunea Sovietică prin 
Afganistan.

BELGRAD. După cum anunță agenția 
Tanjug, președintele Iugoslaviei, Iosip Broz- 
Tito, a primit pe ambasadorul U.R.S.S. în 
Iugoslavia, N. P. Firiubin, și pe reprezentan
tul comercial al U.R.S.S. în Iugoslavia, I. I. 
Krasiuk, care i-au predat daruri dintre 
obiectele expuse în pavilionul sovietic la Ex
poziția internațională de la Novi-Sad. Prin
tre aceste daruri se află si un cal de 
rasă.

PARIS. După cum anunță agenția France 
Presse, o delegație a Comisiei pentru afaceri 
externe a Adunării Naționale franceze, în 
frunte cu Daniel Mayer, președintele acestei 
comisii, a părăsit Parisul plecînd spre R. P. 
Chineză. Delegația a fost invitată de Insti
tutul pentru relații internaționale al R. P. 
Chineze și va rămîne în China timp de trei 
s.ăptămîni.

WASHINGTON. Tribunalul Suprem al 
S.U.A a anunțat la 17 octombrie că a hotă- 
rît să revizuiască procesul celor 14 condu-

Mao Țze-dun a subliniat că Partidul Co
munist Chinez, „conducînd poporul întregii 
țări, va putea, fără îndoială, să înfăptuiască 
în linii mari în decursul a aproximativ trei 
cincinale industrializarea socialistă și trans
formări socialiste în agricultură, industria 
meșteșugărească, industria capitalistă și 
comerț".

în China, numărul țăranilor înstăriți este 
relativ mic. De aceea, majoritatea țăranilor 
sînt ferm hotărîți să pășească pe calea socia
listă.

Industrializarea socialistă a țării și succe
sele ei. întăresc zi de zi această hotărîre a 
țăranilor. Numărul acestor țărani reprezintă 
în China 60—70 la sută din întreaga popu
lație rurală ă țării. Pentru majoritatea a- 
cestor țărani numai unirea și marea cale 
spre socialism constituie calea eliberării de 
sărăcie, calea îmbunătățirii vieții lor. Această 
stare de spirit cuprinde tot mai repede pă
turi largi ale țăranilor săraci și neînstăriți. 
Țăranii înstăriți și relativ înstăriți, repre
zintă în China 20—30 la sută.

Marea experiență istorică a Uniunii Sovie
tice în opera de, construire a socialismului, 
a arătat in continuare Mao Țze-dun, însu
flețește poporul țării noastre, dă poporului 
nostru încredere în construirea socialismului 
în China. Criticînd concepțiile unor tovarăși 
care încearcă să privească căile cooperativi
zării agriculturii separat de cele ale indus
trializării socialiste, care sînt pentru înce
tinirea ritmului cooperativizării agriculturii, 
Mao Țze-dun a arătat că acești tovarăși neso
cotesc experiența Uniunii Sovietice și nu în
țeleg că industrializarea socialistă nu poate 
fi efectuată izolat, rupt de cooperativizarea 
agriculturii.

Pînă în primăvara anului 1958 cooperati
vele agricole cu caracter semi socialist vor 
cuprinde 250.000.000 de oameni sau 55.000.000 
de gospodării țărănești, adică jumătate din 
întreaga populație rurală. Pînă atunci, în 
economia sătească a multor județe și a cî- 
torva provincii vor fi desăvîrșite, în linii 

reafirmă revendicările lor: să se pună capăt 
politicii războiului și violenței în Algeria 
și să se înceapă imediat tratative cu repre
zentanții împuterniciți ai poporului algerian.

Deputatul Depreux a luat cuvîntul pentru 
a motiva poziția socialiștilor. El a decla
rat că grupul parlamentar al socialiștilor 
condamnă politica guvernului în Algeria și 
de aceea va vota împotriva încrederii în gu
vern.

După aceea a luat cuvîntul Edgar Faure, 
președintele Consiliului de Miniștri, care a 
amintit că guvernul a trimis în Algeria pu
ternice întăriri militare. El a declarat totuși 
că este necesar să se evite abuzul de repre
siuni. In continuare el a expus planul gu
vernamental de reforme în Algeria.

In încheierea cuvîntării sale, el a decla
rat că guvernul rămîne fidel „spiritului Ge
nevei“.

După aceea a avut loc votul în problema 
încrederii în guvern. La ora 19 g.m.t. (ora 
Europei occidentale) ședința a fost suspen
dată pentru a se efectua numărătoarea vo
turilor. Moțiunea de încredere în guvern a 
întrunit 308 voturi. împotriva moțiunii au 
votat 254 de deputați.

Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, convoca
rea unei ședințe a Comisiei în vederea exa
minării raportului subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare cu privire la acti
vitatea depusă de acesta, precum și raportul 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare către 
Consiliul de Securitate și Adunarea Gene
rală a O.N.U.

Intre o Germanie unită, democratică, Iu
bitoare de pace și independentă și Franța 
poate fi realizată oricînd o înțelegere paș
nică și trainică în problema regiunii Saar 
pe baza recunoașterii faptului că regiunea 
Saar este o parte integrantă a Germaniei și 
ținîndu-se seama de interesele Franței în 
problema securității și în domeniul econo
mic. O asemenea rezolvare a problemei saa
reze este posibilă, dacă ar fi îmbinată cu 
crearea unui. sistemwde securitate colectivă 
în Europa și cu reunificarea pașnică a Ger> 
maniei pe baze democratice.

Referindu-se la activitatea partidelor na
ționaliste și șoviniste care acționează în 
Saar, O. Grotewohl a declarat că majorita
tea populației Saarului nu dorește un nou 
șovinism german al națiunii dominante 
Dimpotrivă, ea dorește o înțelegere între 
Germania și Franța cu privire la reglemen 
tarea pașnică a problemei saareze

O rezolvare reală și trainică a problemei 
saareze, a declarat în încheiere O. Grote
wohl, este posibilă numai pe baza unor re
lații bune și de prietenie între popoarele ger
man și francez. , Stabilirea unor asemenea 
relații bune între cele două popoare ale noa
stre este una din sarcinile cele mai nobile 
care stau în fața guvernului R. D. Germane 
și în fața tuturor germanilor iubitori de 
pace.

cători ai Partidului Comunist din California 
acuzați pe baza legii Smith că au propovă
duit „răsturnarea cu forța“ a guvernului 
american.

CARACI. — După cum relatează ziarul 
„Doon“, la 17 octombrie Sardar Muhammed 
Attik Rafik, însărcinatul cu afaceri al Afga
nistanului în Pakistàn, a înmînat ministru
lui Afacerilor Externe al Pakistanului o 
notă prin care guvernul pakistanez ește în
științat că guvernul Afganistanului a hotă- 
rît să-l recheme pe însărcinatul său cu afa
ceri din Caraci. In notă se spune printre 
altele că, întrucît nu există șanse pentru re
glementarea problemei legate de crearea 
unei provincii unite a Pakistanului de vest, 
prezența reprezentantului Afganistanului în 
Pakistan „nu mai este necesară“.

PHENIAN. —- Răspunzînd invitației preșe
dintelui Adunării Populare Supreme a R.P.D 
Coreene, Li En, la 18 octombrie a sosit ia 
Phenian o ‘delegație' parlamentară japoneză, 
în frunte cu Sadao Furuia.

PARIS. — După cum transmite agenția 
France Presse, Bao Dai, șeful statului sud- 
vietnamez, care după ctim se știe se află în 
Franța, a decretat la 18 octombrie eliberarea 
iui Ngo Dinh Diem din funcția de prim- 
ministru al Vietnamului de sud.

Astfel de aefiuni
contribuie la destinderea internafionaiă
Delegați ai tineretului german s-au întîlnit la Berlin.

La 16 octombrie s-au întru
nit la Casa Culturii „Erich 
Weinert" din Berlin 450 de de
legați ai uniunilor democra
tice de tineret din întreaga 
Germanie în cadrul „Forului 
tineretului german" pentru a 
discuta întreprinderea unor 
acțiuni comune în vederea 
reunificării pașnice a Ger
maniei. HANNES HEUSCH, 
secretarul Consiliului Central 
al Uniunii Tineretului Liber 
German, și tînărul miner 
vest-german HANS EMS1NG 
au prezentat referate în care 
s-a subliniat că prima săr- 

cină a tineretului german, 
indiferent de concepțiile po
litice, este de a lupta în co
mun pentru asigurarea unei 
vieți pașnice într-o patrie de
mocrată reunificată. Heusch 
și Emsing au arătat că la 
apropiata conferință de la 
Geneva a miniștrilor Aface
rilor Externe trebuie să-și ex
prime părerea și poporul ger
man și că trebuie să se facă 
totul ca prin crearea unui 
sistem de securitate colecti
vă să se deschidă calea spre 
unificarea Germaniei.

„Forul tineretului german"

mari, transformările socialiste și în diferite 
regiuni ale țării vor apar.c cooperative care 
din semi socialiste vor deveni pe de-a între
gul socialiste. In prima jumătate a celui de 
al doilea cincinal, adică în 1S60, vor fi de
săvîrșite în linii mari transformările semi 
socialiste în economia rurală. Pînă atunci, 
numărul cooperativelor agricole cu un ca
racter pe de-a întregul socialist va crește și 
mai mult.

După cum arată Mao Țze-dun în timpul 
celui dintîi și celui de ăl doilea plan cin
cinal, se, va acorda atenție în primul rînd 
transformărilor sociale în agricultură și în 
al doilea rînd reutilării tehnice a agricul
turii. In perioada celui de al treilea plan 
cincinal se va acorda o atenție egală atît 
transformărilor sociale, cît și ’Teufilării teh
nice a agriculturii. Pentru rewtițarea tehnică 
a agriculturii pe scara înțțegij.Jări va fi 
nevoie de 4-5 planuri cincinale, cu alte cu
vinte de 20-25 ani. întregul' partid trebuie 
să lupte pentru înfăptuirea acestei sarcini 
mărețe.

în încheierea raportului său Mao Țze-dun 
a subliniat marea importanță a planificării 
acțiunii de cooperativizare a agriculturii și a 
intensificării muncii de conducere a acestei 
acțiuni de către organizațiile de partid ale 
P. C. Chinez și ale noii Ligi Democrate a 
Tineretului Chinez.

Un 17 la sută promițător...

De la F. M. T. D. și U. I. S. se anunță:

După conferința de la Geneva a conducătorilor celor patru puteri, perspecti-... 
vele dezvoltării comerțului internațional s-au îmbunătățit în mare măsură.,.-, 
„Pretutindeni se cere tot mai insistent să se micșoreze barierele care împiedeci., 
sau limitează comerțul“ cu Răsăritul — scrie revista americană „United Statei 
News and World Report“, referindu-se la starea de spirit a celor mai diferit#“' 
cercuri de afaceri.

Această stare de spirit favorabilă dezvoltării colaborării comerciale internai. 
ționale s-a făcut simțită și în cadrul celei de a IV-a sesiuni a Comitetului pen-.. 
tru dezvoltarea comerțului exterior al țărilor europene de pe lingă Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru Europa. Lucrările sesiunii s-au desfășurat de curînd la'"' 
Geneva. La această sesiune au participat reprezentanți ai 25 de țări europene —‘ 
U.R.S.S., Anglia, Franța, țările europene de democrație populară, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Finlanda. Iugoslavia etc., precum și S.U.A. In calitate de obser
vatori au participat reprezentanți ai Australiei, Canadei șt Israelului, reprezen
tanți ai F.S.M., ai Camerei Internaționale de Comerț și ai altor organizații.

încă în aprilie 1955 au avut loc pentru prima oară consultări între experții 
comerciali ai țărilor Europei. In urma acestor consultări s-au încheiat noi con
tracte comerciale, înregistrîndu-se o sporire a volumului comerțului între țările 
europene, mai ales între țările Europei răsăritene și cele ale Europei occidentale. - 
Atmosfera acestor consultări și ale altora care au urmat a fost favorabilă lărgirii 
comerțului intereuropean.

Luînd cuvîntul la deschiderea sesiunii sus amintite de la Geneva, secretarul 
executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, G. Myrdal, a subliniat 
lărgirea continuă a comerțului dintre țările din apusul și răsăritul Europei. El a 
arătat printre altele că volumul comerțului între țările Europei răsăritene și celei;' 
apusene ,a fost de 1085 milioane de dolari în primul semestru al anului 1955, fața 
de 927.000.000 de dolari în perioada respectivă a anului trecut, adică a crescut du 
17 la sută. Această sporire, a spus Myrdal, a dus la echilibrarea comerțului și a 
creat premize favorabile pentru lărgirea lui continuă. La discuțiile în această ■ 
problemă, Comitetul a ținut seama de punctul 3 al Directivelor Conferinței de 
la Geneva, a șefilor guvernelor celor patru puteri, date miniștrilor afacerilor 
externe („Dezvoltarea contactelor între Răsărit și Apus"). în cercurile delegațiilor 
la sesiune s-a exprimat satisfacția în legătură cu tratativele care au avut loc.'i’Â 
S-a subliniat că începutul micșorării încordării în relațiile internaționale, care a ' I 
avut loc în ultima vreme, a exercitat o influență binefăcătoare asupra lucrărilor ț 
sesiunii Comitetului.

Țara noastră aduce o contribuție însemnată la extinderea comerțului mondial. • 
R.P.R. își dezvoltă neîncetat legăturile economice cu alte state. în 1950, țara noa- ’ 
stră făcea comerț cu 29 de state, iar în 1955 cu 55 de țări. Odată cu creșterea 
comerțului nostru cu U.R.S S. și țările de democrație populară, schimburile corner- '■ 
ciale ale R.P.R cu alte țări au sporit de peste două ori și jumătate.

Cu toți pașii realizați în Europa ca și în întreaga lume pe calea extinderii 
relațiilor comerciale, există însă serioase interdicții și restricții care nici pe de
parte nu sînt provocate de considerente de ordin economic. Acestea sînt 
piedicile create în mod artificial de către unele cercuri occidentale în calea co- i 
merțului dintre Vest și Est. '•

Orice barieră în calea lărgirii comerțului internațional este în defavoarea 
realizării încrederii necesare în relațiile dintre state. Opinia publică internațională ' 
se pronunță cu tot mai multă insistență pentru dezvoltarea comerțului între Est" 
și Vest, pentru folosirea posibilităților nelimitate de extindere a comerțului.

@ Secretariatul Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat a adresat Ligii Tineretu
lui Indian o telegramă în care își exprimă 
simpatia față de victimele inundațiilor din 
India. In telegramă se arată că Federația 
a contribuit cu suma de 2.000 de dolari la 
fondul creat de primul ministru Nehru, 
pentru ajutorarea sinistraților din regiunile 
inundate.

Franța a adresat o notă de protest Spaniei
PARIS 18 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția U.nited Press, la .17 octom
brie guvernul Franței a adresat Spaniei o 
notă de protest în care acuză guvernul spa
niol că de pe teritoriul Marocului spaniol 
s-ar fi tras împotriva trupelor franceze.

din Berlin și-a încheiat iu-', 
crările, adoptînd o rezoluția; 
cu privire la necesitatea uni-', 
ficării pașnice a Germaniei.? 

în rezoluția adoptată, ti
neretul din întreaga Ger< 
manie se declară pentru os 
pace trainică, o politică de 
micșorare a încordării inter-' 
naționale și de încetare a 
„războiului rece" din Germa-, 
nia, pentru înțelegere și co- 
laborare între tineretul ger-ț 
man din cele două părți ale;;, 
Germaniei și pentnu o Ger-ț 
manie democrată și iubitoa-, 
re de pace. }

Comunâcatu! asupra înțelegerii 
realizate cu misiunea 

parlamentară japoneză 
care vizitează R. P. Chineză £ ÎN

PEKIN 18 (Agerpres). — China Nouă^ 
La 17 octombrie a fost dat publicității la* 

Pekin un comunicat semnat de Pîn Cen/ 
secretarul general al Comitetului permanent- 
al Adunării reprezentanților populari din în--' 
treaga Chină și de Eikiți Kanbaiasiyama,-' 
conducătorul misiunii parlamentare japoneze 
care vizitează China, în care se spune: <

In urma schimbului de păreri, cele două- 
părți au căzut de acord, printre altele, în pri-- 
vința următoarelor chestiuni : \

1. — China și Japonia trebuie să depună'
eforturi pozitive pentru realizarea normali
zării relațiilor diplomatice între cele douăb 
țări. y

2. — In ceea ce privește relațiile corner-' 
ciale, tot mai multe mărfuri interesîndț 
China au făcut obiectul restricțiilor din ca-'- 
drul embargoului. Această situație trebuie să' 
ia sfîrșit și trebuie să se depună eforturi 
ca aceste restricții să fie anulate.

3. — Expozițiile de mărfuri organizate în 
capitalele R. P. Chineze și Japoniei să fie 
transformate în organizații permanente care 
să servească drept legătură în vederea 
schimburilor comerciale dintre cele două 
părți. Cele două țări trebuie să asigure în 
mod reciproc securitatea personalului trințis 
de fiecare din părți.

• Președintele Uniunii Internaționale a 
Studenților, Jiri Pelikan, a plecat acum 
cîteva zile, pe calea aerului, în Canada. El 
participă la Congresul Federației Naționale 
a Studenților de la Universitățile din Ca
nada și va discuta cu reprezentanții studen
ților din Canada, S.U.A. și alte țări asupra 
dezvoltării colaborării internaționale a stu
denților.

Nota se referă la o declarație a rezidentu
lui general al Franței în Maroc, potrivit că
reia la 14 octombrie, de pe teritoriul Maro
cului spaniol s-ar fi tras împotriva postului 
de observație francez de lîngă Bou Zineb.



de a cunoaște țara

sureb’

THE OBSERVER
London, Sunday, October 2, 1955

fidile au aparținut generațiilor
R

ih<

thq

un ar- 
benche-

fesorulul localita
tea Aldemere Crescent-Flikton, des
pre prima călătorie a sa în Republica 
Populară Romînă. Cităm : „Condițiile din

tate primele autobuse produse în țară... 
Ziarul „Daily Worker“-New-York din 1 
septembrie a.c. a 
ticol sub titlul:

l O.N.T. „Carpați“ întreține legături șl tratative cu
J U.R.S.S,, organizația turistică „Wagons-Lits.Cook“ din Bruxelles, „Ce- i 
( dok“ din Praga, „Orbis" din Varșovia, „Putnik" din Zagreb, ,,Cosmos 
!• Travel Bureau“ din S.U.A., „Ibusz” din Budapesta, „Elita” din Haga, 

„Le Tourisme Français“ din Paris etc.
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Oaspeții noștri, oameni cu cele mai de
osebite convingeri politice, de cele mai di
ferite profesii, își manifestă bucuria sin
ceră pentru prilejul 
noastră cu locurile 
sale pitorești, cu 
oamenii săi, cu 
străvechiul folclor, 
cu monumentele 
sale istorice; alții 
își manifestă satis
facția pentru legă
turile economice ce 
le încheie cu orga
nizațiile noastre 
comerciale de stat.

Unii dintre oas
peți, odată reîn- 
torși în țările lor, 
publică in marile 
ziare ca și în zia
rele de provincie, 
constatările lor în 
urma vizitei prin 
Romînia, spulbe- 
rînd gogoșile cercu
rilor reacționare in
teresate din Occi
dent. Negru pe alb 
apare adevărul 1
lată, de pildă, numărul din 2 octombrie 
al influentului ziar burghez din Londra 
„The Observer". Intr-un articol putem ci
ti printre altele, sub semnăturile lui P.K. 
O’Brien, P. J. Fletcher din localitatea 
Leighon-Sea, următoarele: „In București 
sînt multe restaurante bune și hrana este 
ieftină“. Un alt ziar englez „Stretford & 
Urmston News", transmite impresiile pro-

publicat 
„Ellender 
tuiește în Europa 
răsăriteană în ca
sele țăranilor”. Se
natorul Ellender 
care, după cum se 
știe, a vizitat re
cent Uniunea So
vietică și cîteva 
țări de democrație 
populară, între care 
și R.P.R., a decla
rat printre altele: 
„...Am văzut cîmpii 
de grîne în Romî
nia care rivalizea
ză cu tot ceea ce 
avem noi în Statele 

am fost

Un profesor de la Sorbona

țară nu sînt rele și în timpul scurtei sale 
șederi, dl. Coles n-a observat nici o pre
siune sau vreun control deosebit asupra 
populației. Poporul trăiește într-o lume de 
vis... ei sînt foarte satisfăcuți că vi
sele lor se realizează încet, dar sigur. Se 
plantează noi păduri, țărănimea prosperă 
în sistemul de gospodării colective; țara a 
început să exporte tractoare. In București 
a fost o mare sărbătoare cînd au fost ară-

Unite...
foarte plăcut sur
prins. Aș putea 
spune că e în afara 
oricăror îndoieli că 
masele largi ale po
porului (din Uniu
nea Sovietică și ță
rile de democrație 

populară — N.R.) din spatele „cortinei 
de fier” doresc pacea tot atît de mult ca 
și noi".

organizată, e formată din 295 de familii șl se întinde pe o supra
față de 1351 hectare.

Se desfășoară o răbdătoare muncă de atragere, cu regularitate, 
pe baza dovedirii progresului realizat in gospodărie și a celorlalte 
250 de familii din sat, care mai ezită încă. Cred că ora îndoielilor 
față de gospodăria colectivă a trecut; socialismul și-a dovedit din 
plin tăria și binefacerile.

ÎNTREBARE • Ce părere aveți, pe baza celor văzute, despre si
tuația tineretului din R.P.R. ?

RĂSPUNS : In mod cert, tineretul este înconjurat din plin de 
o mare atenție și i se acordă un rol însemnat. Suferințele și sacri
ficiile au aparținut generațiilor trecute.

Cu toate că sezonul de vară 
era pe terminate, eu am văzut 
în Valea Prahovei, în prima du
minică a lui octombrie, grupuri 
vesele de tineri care coborau 
din munți, la Sinaia și Timiș, 
Cum să nu fii emofionat de a- 
ceastă intîlnire cu tinerii mun- 

cîteva zile înainte fusesem In pe-

Ce ne spune directorul firmei egiptene
C(„V. Toriel et Co Bucu-

O limuzină s-a oprit în fața Ministerului 
Comerțului Exterior, aducînd de la aeropor
tul Băneasa pe dl. Leon J. Levy, directorul 
unei cunoscute firme egiptene — ,,V. Torielet 
Co ” din Alexandria. Omul de afaceri egip
tean este un vechi client al întreprinderilor 
noastre de stat pentru comerțul exterior. De 
data aceasta, oaspetele a venit să încheie 
un acord pentru cumpărarea de ciment și să 
trateze cu întreprin
deri ale comerțului 
nostru exterior în ve
derea lărgirii schimbu
rilor economice dintre 
R.P.R. și Egipt.

După primul con
tact avut cu reprezen
tanții comerțului nos
tru exterior, directo
rul firmei „V. Toriel et
Co.“ ne-a declarat următoarele:

„Sînt directorul unei mari case de comerț 
din Egipt. Facem tot posibilul pentru a lărgi 
schimburile comerciale cu R.P.R. Noi facem 
schimburi economice cu R.P.R. pentru că o 
considerăm o țară binecuvîntată 
zeu ; are tot ce-i trebuie: grîu, 
trol etc Noi avem bumbac, fire 
In cîțiva ani, R P.R. a devenit 
cei mai importanți clienți și
Egiptului. Schimburile între cele 
au luat o mare extindere. Egiptul 
rat mai multe mărfuri din R.P.R 
țări ca S U A.. Australia. Spania
mă refer la mărîurile de consum. Romînia 

un mare cumpărător de fire de bum- 
Astăzi e vorba să cumpere 60-70 la 
fire de bumbac din întregul nostru ex- 
din acest an. Notați : celelalte țări im

portatoare acoperă abia 30-40 la sută 
exportul de fire de bumbac al Egiptului.

Romînia a făcut un mare serviciu Egiptu
lui, deoarece Egiptul e interesat să vîndă 
fire de bumbac și nu bumbac, pentru că fi
rele sînt bumbac plus mînă de lucru“...

Cuvintele d-lui Levy ne poartă în îndepăr
tatul Egipt. Datorită politicii realiste a gu-

citori de astăzi, cînd chiar cu 
lerinaj la Doftana !

Pe unde am călătorit, am vrut să cunosc preocupările de astăzi 
ale fiilor de țărani, de muncitori și de pescari. Peste tot mi s-a 
răspuns că cei mai buni erau la universitate, în institute tehnice, 
am aflat că micii jărani din Bărăgan, născu(i în anii sumbri ai asu
pririi și ai războiului, sînt astăzi ingineri, studiază la București, sint 
ofițeri

Este adevărat că celor care muncesc în sat sau în uzină, unde 
odinioară părinții lor au luptat împotriva tiraniei și a colonialismu
lui străin, iar astăzi construiesc o Romînie nouă, le sînt asigurate 
mari posibilități de a-și dezvolta în toată plenitudinea personali
tatea, de a se întruni, de a căpăta o înaltă educație. Peste tot se 
citește, se studiază, se simte o atmosferă veselă, senină, fericită, 
așa cum o pot simfi doar oamenii care sint liberi, încrezători în 
ziua de mîine".

In încheierea discuției, dl. Pierre George a ținut să adauge „un 
mic supliment" — după cum s-a exprimat zimbind — referitor la 
legăturile făcute cu geografii romîni.

„Cu multă plăcere și mult interes am făcut cunoștință cu 
colegi de-ai mei, geografi romîni. Am cunoscut munca lor și re
zultatele obținute, mi s-au explicat metodele lor de lucru. Eu am 
multe de învățat și sînt sigur că noi vom avea un mare profit dacă 
vom munci împreună, deoarece geografia poate mai mult ca orice 
știință să nu se complacă în împărțirea lumii".

—r Convorbire cu dl. Pierre George
In urmă cu cîteva zile, redactori ai ziarului nostru au stat de 

vorbă cu dl. Pierre George, profesor de geografie economică la 
Sorbona și la Institutul de studii politice al Universității din 
Paris. Această discuție a avut loc chiar în preajma plecării pro
fesorului Pierre George din București. Publicăm răspunsurile 
primite:

ÎNTREBARE: Am dori să ne vorbiți despre interesul mani
festat în Franța față de noua Romînie.

RĂSPUNS: Romînia atrage curiozitatea francezilor din cel 
pufin trei puncte diferite. Primul îl constituie caracterul tradi
țional : mulfi francezi au venit și altădată în Romînia și noi am 
cunoscut mulți romîni în Franța. Francezii știu că limba lor este 
cunoscută de numeroși romîni. Există deci relații obișnuite priete
nești, care in mică parte au fost alterate de propaganda unor emi- 
granți reacționari.

In al doilea rlnd, este simpatia trezită în masele populare fran
ceze de construirea socialismului într-o fără pe care o știam în mi
zerie și exploatată de marii proprietari agricoli și de societăți fi
nanciare internaționale.

In al treilea rlnd, este in
fluența muncii de informație 
despre Romînia nouă, desfășu
rată de Asociafia Franța-Romî- 
nia și de prezența în Franța a 
unor cărți progresiste și a di
feritelor grupuri artistice ro
mînești.
ÎNTREBARE : Am dori să ne împărtășiți cîteva impresii personale 
din timpul vizitei în țara noastră.

RĂSPUNS : Nu vreau să insist asupra bucuriei de a vizita fru
moasă Romînie, unde am contemplat peisajele majestuoase ale 
Carpaților sau austeritatea lumii naturale a bogatei delte a Dunării, 
sau asupra emoțiilor artistice trezite de un trecut milenar în bo
gății folcloristice. Voi vorbi despre ceea ce am venit să cunosc în 
Romînia, înainte de toate: omul nou. Acest om nou eu l-am întil- 
nit sub aspecte foarte diferite:

— La București — oameni tineri, calmi, muncitori și încrezători 
în viitorul pe care-l construiesc.

— La Orașul Stalin — muncitori care furnizează diferitelor sec
toare ale economiei naționale mașini, care trăiesc o viață socială 
și culturală impresionantă.

— In deltă — unde altădată populația era înfometată și se 
sbătea în ghiarele mizeriei, iar astăzi trăiește o viață prosperă, cu 
conștiin(a că se află la putere, că ajută statul.

— In sate — unde treptat organizarea socialistă se realizează, 
fiind favorabilă omului muncitor de la sat pentru obținerea celor 
trebuincioase vieții. Trebuie să spun că am fost frapat de simpli
tatea cu care conducătorii gospodăriei agricole colective din Căză- 
nești de pildă, mi-au înfățișat istoria gospodăriei lor. Formată la 
început din mai puțin de 50 de familii, pe o întindere de 162 hectare, 
gospodăria, care are astăzi ceva mai puțin de 5 ani, este solid

vernului nostru, politică de colaborare econo
mică pe bază de egalitate reciprocă cu toate 
statele care doresc acest lucru, sute și sute 
de muncitori egipteni au putut să asigure 
familiilor lor pîinea zilnică.

Interlocutorul nostru continuă: „..R.P.R. a 
contribuit în felul acesta la dezvoltarea in
dustriei noastre și a dat de lucru muncito
rilor. Știu că de aceea guvernul egiptean a 

apreciat mult comerțul 
cu Rominia. Egiptul 
acordă de altfel priori
tate comerțului său cu 
Romînia, față de alte 
țări. De asemenea 
remarc că întotdea
una am fost vizitați 
din partea comerțului 
vostru exterior de oa- 

foarte compe- 
tenți, cinstiți, care au 

făcut o impresie plăcută și care au încheiat 
legături strînse cu multe firme.

Eu am fost pînă acum de trei ori în Ro
mînia. De fiecare dată am stat între 15 și 
20 de zile. La voi am întîlnit mulți egipteni 
veniți ca și mine pentru afaceri. Noi am 
mirați de competența, de cunoștințele 
menilor cu care am stat de vorbă. La 
treprinderile exportatoare de specialitate 
întîlnit oameni care muncesc cu mult 
Țin să vă spun că dat fiind faptul că Egin- 
tul se află în fruntea lumii arabe, relațiile 
pe care țara mea le are cu Romînia se vor 
extinde desigur și între Romînia și cele
lalte țări arabe. In scurt timp cred de alt
fel că R.P R. va avea relații comerciale cu 
lumea arabă. In ultimul timp se observă și 
în țările arabe o schimbare de atitudine fa
vorabilă comerțului cu Romînia.

In ceea ce privește obiectul comerțului 
nostru. Egiptul cumpără din R.P.R. ciment, 
produse chimice, coloranți etc. De un an de 
zile, relațiile economice între țările noastre 
au început să se dezvolte mai intens. As
tăzi, oamenii de afaceri egipteni discută și 
privitor la cumpărarea de mașini-unelte și 
alte produse. Dorim de asemenea noi mașini- 
unelte și sticlărie. Egiptul mai importă din 
Romînia lemn, petrol și derivați etc.

Produsele cumpărate din Romînia sînt de 
o calitate excelentă. Nu cunosc cazuri cînd 
s-au ivit plîngeri în această direcție din par
tea noastră. Este cunoscut că lemnul romî- 
nesc a devenit de altfel în Egipt un articol 
de neînlocuit. Cimentul romînesc a cucerit 
pe piața mondială o reputație de prim or
din și adeseori e preferat cimentului belgian 
și englezesc.

De asemenea, R.P.R. găsește și condiții 
bune de transport. Ea posedă o poziție geo
grafică avantajoasă. Am remarcat că Romî
nia duce o politică inteligentă de dezvol
tare a relațiilor comerciale cu toate țările. 
In străinătate s-a creat o adevărată miș
care pentru legăturile economice cu R.P.R. 
In altă ordine de idei : se observă în per
manență o îmbunătățire a calității articole
lor de export. Același lucru este 
pentru mărfurile din magazinele 
țiului.

Nu se poate omite marea grijă 
lor de stat pentru ridicarea standardului de 
viață al cetățenilor. Sînt mulțumit de re
zultatele afacerilor încheiate de firma mea 
la București”.

MOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOC*;  

g R.P.R. își dezvoltă neîncetat legăturile eco* | 
8 nomice cu alte state. In 1955 tara noastră face g 
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de dumne- 
păduri, pe- 
de bumbac, 
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furnizori ai 

două |ări 
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Oaspeții noștri din 
Elveția, Armând Ma- 
guin, membru în Con
siliul Mondial al Păcii, 
Georges Cherlot, mun
citor și Rene Dou- 
choud, viticultor, au 
dorit cit. cunoască di
ferite aspecte din miș
carea noastră sindi
cală. Obiectivul apa
ratului fotografic i-a 
surprins pe oaspeți în 
timpul unei discuții 
cu activiști ai Con
siliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R.

este 
bac. 
sută 
port
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Doctorul Cay Brockdorff, istoric 
artă din R. D. Germană, vizitează Romî- 
nia, la invitația I.R.R.C.S. Fiind un om 
îndrăgostit de meseria lui, doctorul 
Brockdorff profită de acest prilej; el a 
întreprins un mare turneu prin țara noa
stră pentru a cunoaște diferite monu
mente, biserici, muzee de artă. După ce 
va parcurge prin țară următorul itinera- 
riu : Iași—Suceava— Moldovița—Voroneț 
— Sucevița, dr. Brockdorff își va conti
nua călătoria în alte locuri care-1 vor in
teresa.

Obiectivul aparatului fotografic l-a sur
prins pe oaspetele din R. D. Germană în- 
tr-o librărie din București tocmai în mo
mentul cînd răsfoia albumul cu picturile
lui Aman. Albumul este un document 
prețios pentru un istoric de artă. Dr. Cay 
Brockdorff îl cumpără de aceea cu plă
cere.

Date pentru un buletin 
bibliografic al U.N.E.S.G.O.

Zilele trecute a mai sosit încă un oaspete 
din Elveția la București, invitat de „In
stitutul romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea“, pentru a lua cunoștință de o 
serie de probleme care îl interesează. Iată-1 
deci pe oaspetele din Basel, străbătînd Capi
tala noastră...

De sus, de pe Dealul Mitropoliei,
reștiul ți se așterne la picioare în toată fru
musețea lui : parcuri, fîntîni arteziene, bule
varde largi, flori, foarte multe flori. „Ceea ce 
am văzut în București a depășit așteptările. 
Am admirat clădirea Marii Adunări Naționa
le și a vechii biserici de alături. Cele văzute 
mi-au produs o impresie copleșitoare. Am 
senzația că devin poet, dar mi-e teamă că 
acele cuvinte pe care le voi rima nu vor 
reuși totuși să fie atît de expresive precum 
aș vrea eu să le exprim“.

Rîndurile citate aparțin doctorului Robert 
Wildhaber, directorul Muzeului etnografic din 
Basel (Elveția), care și-a petrecut cîteva zile 
din vizita sa prin țara noastră, cunoscînd 
monumentele istorice și luînd cunoștință de 
manifestările folcloristice din țara noastră.

„Am făcut cîteva plimbări pe jos și mi-a 
plăcut extrem de mult o serie de monumen
te“. Oaspetele, un elvețian plin de viață și 
voie bună, își manifestă bucuria de a vedea 
Romînia: „Am venit pentru a face cunoscut 
mai complect unele bogății ale folclorului el
vețian și am fost primit cu foarte multă pri
etenie. La rîndul meu, voi duce în Elveția 
o serie întreagă de detalii interesante despre 
folclorul romînesc, despre două muzee nespus 
de frumoase, care m-au încîntat: Muzeul sa
tului și Muzeul de artă populară“.

Dl. Wildhaber își manifestă o satisfacție pe deplin justificată. 
Iritr-adevăr ce poate fi mai presus decît satisfacția ce ți-o poate 
da contribuția la nobila cauză a întăririi legăturilor dintre 
popoare ? Contactul stabilit de directorul Muzeului etnografic din 
Basel cu oameni de specialitate din Republica Populară Romînă 
nu va putea decît să aducă foloase reale pentru ambele țări. „La 
Institutul de folclor — își amintește cu plăcere dl. Wildhaber — 
l-am cunoscut pe Pop Mihai, iar la Institutul de literatură și fol
clor al Academiei l-am cunoscut pe Bistriceanu. Vizita mi-a folo
sit și mie tot așa precum le-a folosit și lor. Ei m-au ajutat să 
cunosc o seamă de lucruri interesante din folclorul romînesc“.

In declarația făcută de dl. R. Wildhaber unor redactori ai zia
rului nostru, oaspetele elvețian a subliniat că în cadrul vizitei 
sale Ia București are și o misiune deosebită : aceea de a îmbo
găți cu noi titluri de cărți publicația bibliografică pentru artă 
populară editată de U.N.E.S.C.O., al cărei redactor este. Pînă-n pre
zent Buletinul poartă, în toate 
de titluri publicate. „Vreau să 
poată furniza titluri din țara

Ce înseamnă acest lucru ? 
torului Buletinului bibliografic 
cele mai îndepărtate colțuri ale lumii să fie înfipte noi jaloane 
ale cunoașterii realității romînești, ale. culturii țării noastre.

„Șederea mea în R.P.R. este foarte frumoasă. Fiecare lucju 
m-a bucurat“ — a declarat cu satisfacție oaspetele din Basel.

In cursul vizitei sale prin țara noastră d-1 Robert Wildhaber și-a 
exprimat mulțumirea pentru primirea extrem de prietenoasă pe 
care i-au făcut-o bucureștenii. „Simte-te ca Ja tine acasă 1“ — 
așa obișnuește poporul romîn să-și primească oaspeții.

M. ZONIS

colturile lumii, între 6000—8000 
iau legătură cu oameni care să-mi 
voastră“.
In ultimă instanță, vizita redac- 
al U.N.E.S.C.O. va face ca și în

Vizita turiștilor sovietici

valabil și 
Bucureș-

In momentul de față în țara noastră se 
află două grupuri de turiști sovietici.

în fotografie: mai mulți turiști sovietici, 
în vizită la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale.

Pictura românească „schițată" de un pictor italian
Dimineață de toamnă. Alfiero 

Cappellini, pictor italian, a ieșit din 
hotelul Athenee Palace din Bucu
rești și a traversat Piața Republicii. 
A citit pe firma așezată la una din 
porțile ce se întindeau vast în fața 
lui cuvinte scrise într-o limbă ce nu 
i s-a părut prea îndepărtată de 
graiul țării sale : „Galeria Națională 
de Artă a R.P.R.".

Ore în șir dl. Alfiero Cappellini a 
putut fi găsit apoi în galeriile noas
tre naționale de artă, admirînd co
morile picturii noastre, clasice și con
temporane. A rămas surprins, în mod 
deosebit, de picturile lui Ion An- 
dreescu. „Este o mare revelație. E 
un pictor genial ce poate sta alături 
de marii pictori clasici occidentali din 
acea perioadă“ — ne-a declarat el.

Dacă ar fi să enumerăm numeroa
sele „surprize plăcute“ pe care 
viața artistică romînească i le-a ofe
rit, ar trebui să ținem pasul cu dl. 
Cappellini în multele ateliere ale pic
torilor noștri pe care i-a vizitat aca
să, pe străzile Bucureștiului, la di
ferite expoziții și muzee. Ceea ce ex
primă însă cel mai evident faptul 
că pictorul Cappellini s-a bucurat de 
cele văzute, a „înțeles mai clar cum 
stau lucrurile în Romînia“, este fap
tul că s-a declarat gata să-și revi
zuiască sistemul de lucru, dorind să 
se lege tot mai puternic de pictura 
realistă, expresivă.

A fost un lucru deosebit de plăcut 
să stăm de vorbă cu dl. Cappellini, 
un om simpatic și vioi, care ne-a po
vestit cît de mult apreciază cele vă
zute în dosul așa-zisei „cortine de 
fier“. „In Romînia există o pictură

puternică, cu vechi tradiții, ne spune 
el. Este o pictură care azi se dez
voltă înainte. Am cunoscut îndea
proape picturile lui Dumitru Ghiață. 
II apreciez. Și acest pictor poate fi 
invidiat de mulți pictori cu renume 
în rîndurile cercurilor pariziene“. Și 
fiindcă a pomenit de saloanele pari-

In anul 1954. la Invitația I.R.R.C.S., 
C.C.F.S., C.C.S, șl alte organizații 
obștești șl de stat, au vizitat Romî- 
nia peste 2000 de delegații străine, 
in cursul acestui an, țara noastră a 
fost vizitată de 13.000 persoane din 
48 de țări-

lismului socialist, pe cît a putut să 
le cunoască, „Sînt impresionat de 
forța acestei .mețode de lucru, de te
matica uriașă pe care o dezvăluie îți 
fața pictorilor, Deși apreciez mult o 
seamă de realizări recente ale pic- 

' că unele 
la înălți- 
socialist. 
în Romî- 
influența

Intr-o librărie 
din București

Reportaj de 
scriitorul englez 
Montagu Slater

In seara cînd 
am plecat să ne 
tr-o librărie. Nu 
inte — i 
doar să privim în jurul nostru și să 'în
cercăm să ne simfim bine pe străzile a- 
glomerate, așa cum fac toți călătorii cînd 
sosesc intr-un oraș străin.

Librăriile sînt locuri foarte interesante. 
La Londra, unde locuiesc eu, sînt foarte 
multe librării, dar nu cunosc îndeaproa
pe prea multe. Aceea care îmi place în 
mod deosebit — de fapt, preferata mea — 
se află la Oxford și este faimoasa libră
rie Blackwells, deosebit de plăcută deoa
rece acolo simți — așa cum ar trebui să 
simți în toate librăriile — că gîndirea și 
sentimentele omenești se exteriorizează, 
că mintea bate. (Știu că de obicei vorbim 
despre bătăile inimii, dar Shakespeare a 
scris despre „mintea mea care bate", și 
dacă priviți numeroasele ace ale electro- 
encefalografutui, mașină care 
pulsul creierului, puteți să 
bate).

In această librărie din 
simțit că pulsul creierului 
puternic și stabil. Este o 
cu cărți din aproape toate 
se găsesc de asemenea minunate covoa-

am ajuns la București 
plimbăm. Am intrat în- 
era ceva pregătit dina- 

nu aveam însoțitor — ci doream nririim t hh-iiI Hnr-rrii r-I r-X

măsoară 
vedeți că și el

București am 
Romîniei este 
librărie mare, 
țările, în care
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ziene s-a sim{it dator să ne spună 
cîteva cuvinte și despre pictura de
cadentă : „La Paris se lansează moda 
pictorilor formaliști. Aci se întîlnesc 
diferite variante ale artei decadente, 
care au comun un singur lucru : fuga 
de realitate. Aș dori să lucrez pic
turi profund realiste și împreună cu 
alți pictori italieni să facem tot mai 
puternică orientarea realistă din pic
tură“. In aceeași ordine de idei, dl. 
Cappellini ne-a declarat că ar fi de
osebit de bucuros dacă cu pînzele 
realizate în Romîna — diferite pei
saje și aspecte din viața cotidiană — 
ar putea organiza o expoziție în Ita
lia. Se va strădui și crede în reu
șită.

Discutînd, dl. Cappellini a abordat 
problema realismului socialist, meto
dă care a văzut că este îmbrățișată 
de pictorii noștri. El s-a declarat de 
acord cu principiile teoretice ale rea-

torilor romîni, cred totuși, 
realizări nu se ridică încă 
mea principiilor realismului 
Eu sînt fericit că am venit 
nia ; voi încerca să înlătur ..........
formalismului de orice natură din 
concepția mea". Alfiero Cappellini 
ne-a vorbit în cuvinte convingătoare 
despre tinerii pictori din țara noastră. 
A cunoscut cîțiva pictori tineri cu 
care a stat mai mult de vorbă. L-a 
entuziasmat în special unul dintre 
aceștia care, după cum ne-a de
clarat dl. Cappellini, „deși nu este 
încă format, pune mult suflet, lucrea
ză cu pasiune, dovedește mari posi
bilități“. „Acest exemplu și multe 
altele mă fac să cred că realismul 
socialist va dezvolta din rîndul tine
rilor pictori — artiști de o mare va
loare“.

Am mai fi vrut să stăm de vorbă, 
dar ne-am limitat discuția, cu gîn- 
dul să nu-1 răpim prea mult timp 
oaspetelui. A doua zi dimineața tre
buia să meargă la casa de creație 
unde, spune dl. Cappellini, lucrează 
în condiții bune. înainte de a pleca 
ne-am mai notat:

— Alfiero Cappellini a participat la 
cea de a XXILa Expoziție Interna
țională de Artă din Veneția.

— Alfiero Cappellini dorește să 
poarte corespondență cu pictorii noș
tri.

C. ROMAN
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re, țesături șl broderii romînești. Dar 
acestea sînt numai lucruri, chiar și căr
țile sînt numai lucruri de vreme ce omul 
citește și absoarbe conținutul lor.

Librăria fremăta însă de oameni, era 
tot atît de agitată ca o piață orientală 
însuflețită, vie. Și mi-am zis: „Asta eînsuflețită, vie. Și mi-am zis: 
ceva neobișnuit, ceva nou I"

Acum pot să spun că am 
unei lungi experiențe a vieții din Bucu
rești, deoarece am stat aici... trei zile 
Mi se pare că într-o mare măsură acea
sta este și o țară agricolă. Chiar în 
București ești conștient, fără să știi tot
deauna de ce, de ciclul anotimpurilor.

Nu cred că înainte, țăranii sau neves-

avantajul

tele lor erau mari cititori; poate că erau 
mari dansatori, țesători, lucrători de bro
derii și clntăreți de doine, așa cum sînt 
mai cu seamă acum în Rominia. In orice 
caz. numai mari cititori nu cred că erau 
Și totuși, aici la București mi s-a părut 
că sint conștient de o revoluție intere
santă în gîndire — poate lentă, dar de 
proporții uriașe. Veți spune poate că 
afirm acest lucru in legătură cu cărțile 
pentru că sînt scriitor și fiecăruia i se 
pare că meseria lui este cea mai bună : 
cizmarului îi plac ghetele, iar scriitoru
lui — cărțile. Dar chiar și așa cred în 
mod ferm că marea transformare care 
are loc aci este că omul activ începe să 
citească (de unde decurge că dacă scrii
torul, la rîndul lui, nu devine activ el 
nu va mat găsi cititori).

Noaptea aceasta . ne-am plimbat cu 
barca pe lacul din Parcul Stalin ; de pre
tutindeni se zărea ceva care la prima 
impresie părea o stea, dar era de fapt o 
lumină de pe turnul celei mai mari în
treprinderi de editură pe care am vă 
zut-o vreodată.

..Cine se grăbește reușește să citeas
că" — spune un proverb, care m-a uimit 
totdeauna. Poate că Rominia mă va ajuta 
să-l înțeleg.
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