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Comoara experienței sovietice 
în producție

ÎNSUȘIREA experienței sovieti
ce în producție are un rol din 
ce în ce mai important în în

deplinirea sarcinilor planului cincinal. 
Fiind o preocupare permanentă a oa
menilor muncii din industria noastră, 
ea își găsește în aceste zile prilejul 
unei noi afirmări, în cadrul săptămînii 
științei și tehnicii din Luna prieteniei 
romino-sovietice.

Săptămîna științei și tehnicii sovieti
ce găsește în R.P.R. 350.000 de munci
tori și tehnicieni care lucrează după 
metode inițiate în U.R-S.S. Chiar în 
aceste zile ne vine vestea introduce
rii în întreprinderi a unor noi me
tode inspirate din experiența sovieti
că, care vor duce la o și mai pu
ternică creștere a productivității 
muncii.

îndeplinind sarcinile plenarei din 
aprilie a.c. a C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, în legă
tură cu progresul tehnic în industrie, 
oamenii muncii din industria sovieti
că au inițiat noi măsuri menite să 
contribuie, prin dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele și înzestrarea 
întregii economii cu tehnica cea mai 
înaltă, la construirea societății comu
niste depline.

După exemplul oamenilor muncii 
din industria sovietică, oamenii mun
cii din industria noastră luptă si ei 
pentru însușirea unor metode tehno
logice moderne. Astfel, în acest an, 
în întreprinderile metalurgice din 
regiunea Stalin s-au introdus noi 
metode avansate de turnare ca turna
rea în coajă si turnarea în forme cru
de. Aici se aplică de asemenea călirea 
prin înaltă frecvență. Aceste metode 
sovietice au contribuit în mod simțitor 
la îndeplinirea de către sectorul meta
lurgic din regiunea Stalin, a planului 
cincinal înainte de termen.

In industria petroliferă sînt folo
site de asemenea numeroase metode 
tehnologice din cele mai recente, iz- 
voirîte din experiența sovietică. Și 
aici, ele au avut un rol de seamă pen
tru ca planul cincinal în acest sector 
să fie realizat. De curînd, laborato
rul de cercetări științifice din "Cîmpi- 
na a terminat cercetările pentru apli
carea unei noi metode, fisurarea hi
draulică a straturilor petrolifere, ceea 
ce duce la reactivizarea sondelor inac
tive. Vizita pe care acum, în zilele 
Lunii prieteniei romino-sovietice, o 
face în țara noastră un grup de mun
citori și tehnicieni petroliști sovietici, 
este menită să ducă printr-o mai 
bună însușire a experienței înaintate, 
la noi victorii în viitor.

Alături de metodele sovietice cele 
mai recente, o mare însemnătate o 
are extinderea continuă a metodelor 
sovietice cunoscute încă din anii tre- 
cut.i, și în special a metodelor rapide.

Forajul rapid în industria petroli
feră. șarjele rapide în industria side
rurgică, tăierea rapidă și intensivă a 
metalelor în industria metalurgiei 
prelucrătoare, graficul ciclic în indus
tria carboniferă, marșrutul în indus
tria textilă — constituie pîrghii de 
seamă în lupta pentru continua spo
rire a productivității muncii.

Utilizînd aceste metode, tineretul 
din industrie a obținut o serie de suc
cese însemnate. In cinstea celui de al 
II-lea Congres a| Partidului, luîndu-și 
angajamente alături de toți oamenii 
muncii, tinerii muncitori sînt dornici 
să desăvîrșească aceste succese prin
tr-o mai temeinică însușire a expe
rienței sovietice, printr-o mai activă 
participare a lor la întrecerea socia
listă.

In Valea Jiului, cele 119 brigăzi 
de tineret care aplică graficul ciclic 
sînt in primele rînduri ale inițiatori
lor luptei pentru ca 30.000 tone de 
cărbune să fie date de tineret peste 
plan în cinstea Congresului Parti
dului.

Ieri, ziarul nostru comunica expe
riența unui tînăr strungar fruntaș de 
la uzinele „23 August“, Jenea Ion, 
care a obținut rezultate remarcabile 
prin îmbinarea metodelor de tăiere 
rapidă cu tăierea intensivă a metale
lor. Și el, ca și mulți dintre tinerii 
strungari ai marii uzine metalurgice, 
este interesat în aceste zile să capete 
noj cunoștințe despre metodele sovie
tice, pentru a putea să-și ia angaja
mente mai mari pe viitor.

Este o îndatorire a organizațiilor 
U.T.M. ca acum, cînd se desfășoară 
săptămîna științei și tehnicii sovietice, 
în cadrul căreia cercurile A.R.L.U.S. 
și A.S.I.T. din întreprinderi, în 
colaborare cu sindicatele, organi
zează conferințe, demonstrații prac
tice, schimburi de experiență, să an
treneze pretutindeni tineretul la o par
ticipare activă. Totodată, organiza
țiile U.T.M. au sarcina, să vegheze ca 
în cadrul planurilor de măsuri ce se 
iau în vederea intensificării întrecerii 
în cinstea Congresului Partidului, în
vățămintele dobîndite să servească 
aplicării organizate de către tineri a 
noilor metode.

De sigur, folosirea metodelor îna
intate sovietice se poate face numai 
de către oameni care stăpînesc teh
nica în mod temeinic. Pentru a în
văța să folosească metode avansate 
este necesar ca încă din școlile pro
fesionale, în.cadrul programului de 
practică, elevii să-și însușească pro
cesele tehnologice cele mai avansate. 
Pentru tinerii muncitori din industrie, 
o mare actualitate o are în prezent 
frecventarea cursurilor de minim teh
nic, în care ei vor fi familiarizați cu 
tehnica și procesele noi de muncă-

Săptămîna științei și tehnicii sovieti
ce nu este decît un moment în însușirea 
experienței înaintate. Pentru a contri
bui la noi succese în întrecere în cin
stea celui de al II-lea Congres al Par
tidului, pentru a realiza îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 1955 
— ultimul an al cincinalului, organi
zațiile U.T.M. din industrie au datoria 
să se ocupe în permanentă, alături de 
organizațiile sindicale, de extinderea 
în întreprinderile lor a acelor metode 
sovietice care sîntu potrivite locului 
respectiv de muncă.

Tineretului nostru îi estejdrag noul. 
Să-l învățăm să folosească cu spor 
metodele sovietice avansate — expre
sie a noului în producție.

Delegația sovietica a fost primita 
la Consiliul de Miniștri al R. P. R.

In ziua de 19 octombrie delegația sovie
tică, care ne vizitează țara cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, a fost primită la 
Consiliul de Miniștri al R.P.R.

Au fost prezenți tovarășii: Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., I. Chișinevschi, secretar al C.C. al 
P.M.R., Miron Constantinescu, prim-vicepre- 
ședjnte al Consiliului de Miniștri, S. Bughici, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,’ 
Constanța Crăciun, ministrul Culturii, L. 
Răutu, membru al C.C. al P.M.R., I. Murgu-

lescu, ministrul Invățămîntului, Gh. Diaco- 
nescu, ministrul Justiției, Ofelia Manole, vi
cepreședinte al A.R.L.U.S. Au asistat de a- 
semenea A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii 
Sovietice și colaboratori ai Ambasadei So
vietice.

Șeful delegației sovietice P. I. Kudreavțev 
și ceilalți membri ai delegației au împărtășit 
impresiile lor asupra vizitei în R.P.R.

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o atmos
feră de caldă prietenie.

(Agerpres)

Delegația sovietică care n- vizitează țara în cadrul Lunii prieteniei romino-sovietice a 
viz’tat zileie trecute G.A.C „Partizanul Roșu" din comuna Curteni, raionul Tg. 
Mureș. Foto; AGERPRES

în cinstea Congresului Partidului
Cu cincinalul îndeplinit

Muncitorii, inginerii și tehnicienii fabricii de ciment 
„București" și-au îndeplinit la 17 octombrie sarcinile 
planului cincinal.

In acești ani producția fabricii de ciment „București" 
a crescut în medie cu 3,5 la sută față de anul 1950. Co
lectivul acestei fabrici a realizat planul cincinal valoric 
încă de la 10 iulie 1955, iar pînă acum a obținut o de
pășire a acestui indice de 5,9 ia sută. In anii cincinalului 
productivitatea muncii a crescut cu 5,7 la sută.

Harnicii muncitorii ai întreprinderii și-au luat în cinstea 
zilei de 7 noiembrie și a celui de al doilea Congres al 
Partidului angajamentul ca pînă la 23 decembrie să pro
ducă peste planul acestui an 1000 de tone de ciment.

(Agerpres).

Muncesc la înfrumusețarea 
orașului

Intr-o ședință de comitet care s-a ținut de curînd tova
rășul Rotaru, secretarul organizației de bază U.T.M., car
tier din orașul Rădăuți, a propus ca tinerii din cadrul 
acestei organizații să participe și ei la înfrumusețarea 
orașului lor. Propunerea a fost primită cu bucurie de 
membrii comitetului.

Și iată-i pe utemiștii organizației U.T.M. cartier la 
lucru. Cu mîinile lor harnice ei au reușit ca într-o după- 
amiază să curețe și să amenajeze parcul. Acesta a că
pătat acum un aspect mai frumos, ce te-mbie să-l vizitezi 
în orele libere.

Tinerii Rotaru Gheorghe, Mâini Emilia, Danulezi Ro- 
dica și alții care au muncit mai cu spor își vor aduce cu 
drag aminte, de acea minunată după-amiază de octombrie 
cînd au lucrat la înfrumusețarea parcului lor.

Corespondent 
VIRGIL TEODORU

Extinderea unei remarcabile inovații
Comitetul Central al Sindicatului muncitorilor din ra

mura energiei electrice și industriei electrotehnice, Minis
terul Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice și 
Casa de Cultură a Sindicatelor din București, au organi
zat în după-amiaza zilei de miercuri o întîlnire a strun
garului inovator Ștefan Covacs de la fabrica „Electro
motor“ din Timișoara cu strungarii din întreprinderile 
industriale din Capitală în vederea extinderii inițiativei 
sale.

Cu această ocazie, Ștefan Covacs a prezentat ultima sa 
inovație : automatizarea unui strung universal pentru pro
ducerea în sene a pieselor mărunte. Acțiunea de extin
dere a acestei inițiative se desfășoară în cinstea celui de 
al 2-lea Congres al P.M.R., sub lozinca : „Să producem 
mai mult, mai bun-și mai ieftin prir. periecționarea con
tinuă a tehnicii“.

La fabrica
Fabrica de tricotaje „Moldova“- 

Iași este una dintre întreprinderile 
fruntașe din regiune; ea și-a înde
plinit sarcinile planului cincinal încă 
de la 21 iunie. Aplicînd pe scară lar
gă metodele sovietice Voroșin, Niko- 
laev, Ciutkih, Melnikov, Jandarova, 
muncitorii de la fabrica „Moldova" 
au dat peste plan între 1 ianuarie— 
1 octombrie 1955, 120.360 de trico
taje și au redus prețul de cost al pro
duselor în această perioadă cu 3,45 
la sută.

In prima decadă a lunii octombrie, 
depănătoarea Elena Serghie și-a de-

„Moldova"
pășit cu 138 la sută sarcinile de plan, 
Emilia Antonache de la secția ma- 
șini-bază rundstuhl cu 134 la sută, 
iar Zoița Iosub de la aceeași secție 
cu 121 la sută. Realizările acestor 
muncitoare au făcut ca întreprinderea 
să lucreze în prezent în contul lunii 
aprilie 1956.

Muncitorii fabricii sînt hotărîți să-și 
dezvolte necontenit succesele. In 
cinstea celui de al II-lea Congres al 
Partidului ei s-au angajat să producă 
85.000 de tricotaje peste plan și să 
reducă prețul de cost al produselor cu 
1,5 la sută, față de sarcina planificată.

Pregătesc plantarea puiefilor
De curînd a avut loc o ședință cu 

secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M., organizată de comitetul re
gional U.T.M. Suceava.

Cei prezenți au exprimat angaja
mentele tinerilor din organizațiile ai 
căror secretari sînt, ca în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie și a Congresului 
Partidului să efectueze pregătirile 
pentru plantarea a 70.000 de puieți 
în terenul degradat situat între Par
cul muncitorilor și Cetatea de Scaun 
a Sucevei. De asemenea tinerii s-au 
angajat să contribuie la culesul po-

Un nou cămin
CLUJ (de la corespodentul nos

tru).
Pe strada Petofi din Cluj se con

struiește în prezent un nou cămin 
pentru studenți. Căminul va avea 3 
etaje. El este prevăzut printre altele 
și cu o sală mare de lectură unde 
studenții vor putea citi și învăța. Un 
număr de 310 studenți vor fi găz- 
duiți în condiții optime.

Lucrările de șantier. sînt bine or
ganizate. Șantierul are o macara turn, 
2 betoniere, 2 benzi transportoare și 
un atelier de prefabricate, ceea ce 
permite efectuarea lucrărilor cu in-

rumbului de la stațiunea experimen
tală I.C.A.R. Suceava.

In prima zi, duminică 9 octombrie, 
la culesul porumbului la stațiunea 
I.C.A.R. s-au prezentat 320 de tineri, 
iar la pregătirile pentru plantări 90 
de tineri.

S-au evidențiat în aceste munci ti
nerii Olga Strîmbu, Vasile Simiga- 
novschi, Dorin Colbert, Aurica Airoaie 
și alții, precum și întreaga organiza
ție de bază U.T.M. de la Școala pro
fesională metal-lemn.

Corespondent 
IORDACHE BROASCA

pentru studenți
tensitate. Cea mai mare partea mun
citorilor de pe șantier sînt încadrați 
fntr-o brigadă complexă condusă de 
fierarul betonist Varodi Alexandru 
Datorită folosirii metodelor înaintate 
de muncă în construcții, printre care 
și metoda sovietică Orlov, brigada 
realizează zilnic în medie 2 norme.

Pentru a cinsti- cel de al doilea 
Congres al Partidului, colectivul de 
muncă al acestui șantier s-a angajat 
ca pînă la 23 decembrie să ajungă 
cu construcția căminului pînă la aco
periș.

Se văd primele rezultate
PITEȘTI (de la coresponden

tul nostru). — Tinerele care lu
crează la mașinile de răsucit de 
la unitatea B. a întreprinderii 
textile „11 Iunie" din Pitești își 
cunosc bine meseria. Multe din
tre ele lucrează chiar la mai 
multe mașini.

Dorind să întîmpine Congresul 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
cu noi succese în muncă, colecti
vul de muncă a organizat o cons
fătuire. Ea a scos la iveală că 
neîndeplinirea planului de către 
multe tinere se datorește în mare

parte faptului că ele nu suprave
ghează îndeaproape funcționa
rea mașinilor. Din această cauză 
firele se încurcă des, iar pentru 
descurcarea lor este nevoie ca 
mașinile să fie oprite mai mult 
timp. Oprirea de multe ori a ma
șinilor, pe lîngă nefolosirea în
tregii capacități de lucru, duce și 
la uzarea lor înainte de vreme 
Angajamentul luat de tinere în 
această consfătuire a fost scurt 
dar concret: „să prelucrăm în 
fiecare zi cu aceste mașini, unele

cu 5 kg., mai multe fire peste 
plan, ia; altele, după capacitatea 
mașinilor 8 și 10 kg.“.

De atunci au trecut mai mult 
de 10 zile. In acest timp nu a 
fost însă zi în care utemistele 
Niculina Marin, Oprea Eiena și 
tînăra Rada Costache să nu dea 
peste plan între 5 și 10 kg. fire. 
Tinerele de la mașinile de răsu
cit au inițiat aplicarea unei noi 
metode care contribuie la creș
terea productivității muncii. Me
toda este simplă și folositoare, 
înainte, cînd levata se umplea.

fiecare își demonta țeava plină 
de pe fus și monta pe cea goală 
ceea ce făcea ca în timpul celor 
8 ore de lucru mașina să nu 
funcționeze mai multe zeci de 
minute. Acum aceste operații se 
execută simultan. In timp ce o 
parte din tinere supraveghează 
toate mașinile, celelalte se ajută 
între ele la demontarea și monta
rea țevilor. Acest ajutor reciproc 
a făcut ca în zilele care au tre
cut de la consfătuire, planul ma
șinilor de răsucit să fie depă
șit cu peste 32 kg. fire.

Trai semănători Ia un tractor
Tinerii mecanizatori de la gospodăria de 

stat din Izvoru raionul Costești, re
giunea Pitești, cinstesc cu noi succese în 
muncă cel de al doilea Congres al Parti
dului.

De curînd, printr-o bună organizare a 
muncii ei au isprăvit de însămînțat 550 hec
tare cu grîu, orz, ovăz și secară din cele 
600 hectare planificate.

Printre cei mai buni sînt tinerii tractoriști 
din brigada lui Niță Ion care, folosind un 
agregat de trei semănători la un tractor au 
reușit într-un timp scurt să însămînțeze 120 
hectare.

Corespondent 
NASTA CONSTANTIN

Hărnicia tinerilor mecanizatori
ORADEA (De la corespondentul nostru). 

Hărnicia tinerilor mecanizatori de la gospo
dăria de stat Valea lui Mihai este bine cu
noscută în întreaga regiune. Cuvinte de 
laudă pentru tractoriști are și directorul 
gospodăriei, tovarășul Szabo Emeric.

Recoltele obținute pe terenurile lucrate de 
tinerii mecanizatori, care au aplicat cu multă 
pricepere regulile agrotehnice, sînt puțin 
obișnuite pentru regiunea Oradea. Numai la 
grîu au fost recoltate în medie 2564 kilo
grame la hectar iar la secția a doua, 2887 
kilograme grîu la hectar.

Odată cu începerea lucrărilor agricole de 
toamnă, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
gospodăriei s-au angajat să întîmpine Con
gresul Partidului cu noi realizări, cu un 
succes deplin în această campanie. Rezulta
tele au și început să se arate. Cu cîteva zile 
în urmă, tinerii mecanizatori au terminat 
toate arăturile pentru însămînțările de toam
nă. Cei de la secția a 11-a au însămînțat 
încă de la 13 octombrie întreaga suprafață 
planificată. Pe întreaga gospodărie, planul 
însămînțărilor a fost realizat pînă ja 15 oc
tombrie în proporție de 97 la sută.

Printre fruntași sînt tractoriștii brigăzii 
întîia condusă de utemistul Stan Zoltan, care 
a lucrat în două schimburi, precum și bri
gada condusă de Ion Laskovici.

In brigada
Eroului Muncii Socialiste

ARAD (De la corespondentul nostru).
Brigada a Vl-a de tractoriști de la Ș-MT. 

Sînnicolau Mare condusă de Vasile Voichiță, 
Erou al Muncii Socialiste, a reușit ca în 
cinstea celui de al II-lea Congres ah Parti
dului să-și depășească încă de la începutul 
lunii octombrie planul anual cu 16,9 Ia sută.

In campania de primăvară, brigada lui 
Vasile Voichiță și-a îndeplinit planul cu 
201,5 la sută, in camoania de vară cu 143,3 
la sută, iar în trei decade din campania 
agricolă de toamnă cu 63,5 la sută. Din 
brigada lui V. Voichiță s-au evidențiat 
tractoriștii Gheorghe Bogdanov, care în trei 
decade a executat 85,6 la sută din planul 
campaniei de toamnă, CiobanOv Jivko, — 
81,6 la sută și Zamboraț Milivoi — 67,6 la 
sută. Intensificîndu-și eforturile în întrece
rea dintre brigăzile cu două schimburi pen
tru a executa cîte 1000 de hantri cu fiecare 
tractor K.D.-35 brigada a Vl-a a reușit ca 
de la începutul campaniei de toamnă pînă 
acum să economisească 13.447 litri moto
rină.

I l

I
? Intre piața Nicolae Bălcescu și Piața
C Victoriei, pe marile artere ale Bucu- 
> reștiului care sînt bulevardele sale mo- 
< derne, fiecare om întâlnit în aceste zile 
> îmi apare un îndrăgostit în drum spre 
> locul de întîlnire. Vîrsta, profesiunea 
< sau temperamentul individual sînt aici 
< elemente secundare. Fiecare merge spre 
> locul de întîlnire și, după lumina fil- 
< trată printre gene, după zîmbetul fluid 
S risipit pe întreaga .față, refractar ori- 
> cărei limitări, se poate ghici că omul 
< și-a văzut, venind de departe aleasa 
> șz acum, transfigurat de bucurie, îi iese 

>> în întîmpinare.
?? Rendez-vous-ul a fost fixat, într-ade- 
<< văr cu mult înainte, încă de pe tim- 
>> pul cînd viticultorii stropeau cior
ii chinii acri care, sub descîntecul soare-
<< lui și al ploii, aveau să dea minunata 
)> recoltă 1955; încă de pe timpul cînd 

asfaltarea marilor artere ale Bucure- 
V știului era studiată în birourile urba- 
>> niștilor; încă de pe timpul cînd lino- 
R tipiștii abia începeau să culeagă pri- 

mele rînduri ale volumelor de opere ale 
>> lui Arcadie Gaidar.
\\ Dușmană a vechilor tristeți, toamna 
>> vine la întîlnire cu fiecare dintre noi 
« pășind de-a lungul bulevardului cu na- 
<< turalețea unei fete din zilele noastre, 
>> n/'cZ sfioasă din cale afară, nici exce- 
« siv de stăpînă pe sine. La fiecare pas 
Ss ea aruncă un ban rotund de aramă, 
>> roșcat și mîngîietor, în arborii bulevar- 
« dului; la fiecare pas ea adresează un 

cuvînt de simpatie soarelui, ca unui 
>> vechi și credincios prieten, însoțitor 
« discret cu care, totuși, nu are de gînd 

să se mărite; la fiecare pas, canricioa- 
>> să, se oprește să se admire în fata vi
ol trinelor și, privindu-se reflectată în 
U geamuri, își potrivește ținuta.
« Dușmană a vechilor tristeți, toamna 
ss vine la întîlnire cu fiecare dintre noi și, 
>> în urma ei, cramele aruncă sub arcul 
« bucolic al ghirlandelor de vită zeci de 
SS efluvii îmbietoare care, luate aparte, 
<< aparțin cutăreia sau cutăreia dintre 
>> bucatele strict pământești (bune mai

însemnările
sînt, doamne, bucatele strict pămîn- 
tești!) dar care luate la un loc dau par
fumul fin și subtil al toamnei, ca o 
lungă trenă invizibilă. Ulcica de must 
străjuie ca blazon intrările cramei; 
seara, in simbolici struguri de sticlă se 
aprind becurile și astfel, tradițiile se
culare se servesc de electricitate pen
tru a se evidenția mai bine. La mesele 
mici, rotunde, omul nostru mănincă și 
bea cu o emoție secretă, pe care nu 
și-ar putea-o desluși nici lui însuși, 
dar care nu este altceva decît bucuria 
pentru faptul că toamna — nu cea ca
lendaristică, nu — ci o toamnă cu ochi 
catifelați și buze rumene a venit, așa 
cum a fost vorba, la întîlnire.

Prima cramă e în fața Universită
ții. Pe bulevard, de acolo începînd, se 
țin lanț lucrările edilitare. Toamna a- 
nului acesta a venit la întîlnirea cu 
bucureștenii sărind peste șanțurile 
lungi ca tranșeele, ocolind pietrele pa
ralelipipedice abia smulse și ferind 
porțiunile cu asfaltul proaspăt așter
nut cu nisip. Toamna va pleca de la 
întîlnire pășind pe un plan neted care 
lățește parcă bulevardul, deși, evident 
casele au rămas pe loc, de-o parte și 
de alta. Oamenii pe care-i întilnim la 
orice oră a zilei pe aceste mari artere 
privesc atent avansul ritmic al asfaltu
lui și comentează cu însuflețire. Desi
gur, acum tramvaiele au rute stranii, 
autobusele ocolesc și ele mult, circula
ția e temporar stînjenită. vrea să-l 
văd însă pe biciclistul care va trece cu 
nepăsare peste securitatea pneurilor 
sale, securitate cîștigată la viitoarele 
plimbări pe locurile unde se înșiră acum 
„tranșeele"; aș vrea să-l văd pe acel 
pieton care nu va avea de cîștigni nici 
măcar un „plus” estetic de pe urma a- 
cestei schimbări; ca să nu mai vorbesc 
de recunoștința anticipată pe care tre
buie s-o manifeste cel puțin locuitorii 
blocurilor de pe Bălcescu, Magheru șt 
Ana Ipătescu față de preșul din asfalt

unul citadin
care, cu forța unui aspirator de 
va înghiți zgomotele. Și e foarte 
așa I Oamenii ies în întîmpinarea .... 
timpurilor (toamna nu este singura 
noastră iubită, trebuie s-o recunoaștem) 
și au nevoie de mai multă liniște. De
clarațiile de dragoste cer să fie încon
jurate de tăcere, altfel nu se pot reliefa, 
așa cum un tablou foarte valoros tre
buie să fie expus singur pe un întreg 
perete.

Dar... ,,S'aime flâner sur les grands 
boulevards’ ' așa Incit să ne continuăm 
drumul. In rapsodia acestei întîlnirt 
intră, firește, afișele filmului-balet „Ro
méo și Julieta" („e amețitor” — atît 
spune omul oarecare și așteaptă pe cro
nicarul care va arăta pe larg ce în- 
seamă aceasta); dar intră, mai ales, li
brăriile.

Toamna, fata aceasta cu care avem 
întîlnire, nu se împleticește într-o fustă 
nefiresc de strimtă, nici nu urmează 
exemplul mondenelor care se tund cu 
orice preț „a la garçon” chiar dacă sînt. 
posesoarele unui cap mare și ale unui 
nas proeminent ! Nu, ea este o fată iu
bitoare de literatură bună. A adus cu 
sine cărți, cărți, cărți, inundând libră
riile. Sub cascada lor rămîi uluit, mut. 
dezarmat ; tot ceea ce trece pe lingă 
tine te doare și oricît de mult ți-ai 
îmbunătăți criteriile de selecție, multe, 
multe opere minunate trec pe lingă 
tine. Ai să le cuprinzi pe toate vreo
dată ? E un sentiment grav, tulbură
tor, despre care odată am scris un so
net închinat adolescentului :

praf, 
bine 
anu-

Mă înspăimînt cînd plec din biblioteci, 
Din fața milioanelor de pagini, 
De parcă ies din codru cu dăsagii-n 
Care duc abia surcele seci.

Cit pierzi, dormind, din viață? Cresc 
paragini 

Pe fiecare ceas ce-n van ți-l treci 
Si poate n-ai să întîlnești în veci 
Atitea ginduri, cugetări, imagini.

Buretele nu poate să reverse
Mai mult decît a supt; o, de neșters e 
Bătrinul Faust; las’ să ridă unii.
Și eu m-aș duce bucuros în iad 
Ca locul de pe care-o fi să cad 
Să fie — o treaptă a înțelepciunii'

Intr-adevăr: clasicii, din volumele 
frumos machetate ale Esplei, te pri
vesc fără ironie, dar sever: „m-ai 
citit ? Ce aștepți?”. Autorii noștri de 
azi de asemenea; în plus ei pot să te 
examineze și la propriu, în carne și 
oase, răsfoind o carte cot la cot cu tine, 
în aceeași librărie.

Dacă ești bătrîn, cărțile cu adevă
rat bune citite în urmă cu 30—40 de 
ani, le regăsești. Dacă ești tînăr, de 
la Jules Verne și pînă la Gaidar, uni
versul e al tău în toată bogăția sfere
lor sale inepuizabile, cu toate mișcările 
ascunse ale planetelor și cele, încă mai 
complicate, ale sufletului, cu toate se
cretele trecute, prezente, poate și vii
toare. Dacă ești copil... o, dacă ești co
pil, atunci^ nici un penar din halva, 
nici o clasă din turtă dulce, nici un cas
tel cu acoperișul din susan, pereții din 
nuga și oglinzile din înghețată n-ar 
fi mai îmbietoare decît Librăria Copii
lor, așa cum este ea, cu un havuz la 
mijloc și scaune pitice lingă mesuțe. 
Pe mesuțe găsești... dar ce nu găsești! 
Simt că dacă aș scrie măcar un titlu 
de carte, altele o sută ar veni în mod 
firesc si după aceea, altele — și-ar fi 
imposibil să mă stăpînesc să nu citez 
din minunatele pagini: întîi cîte puțin, 
apoi ceva mai mult, iar pină la urmă 
aș ajunge să transcriu cărțile în între
gime. Stop! Așa ceva nu este posibil.

...Octombrie 1955. Cu crame, cu lu
crări edilitare și cu multe cărți, iată, 
toamna a venit punctual la întîlnire. E 
mai atrăgătoare ca oricind. Noi o pri
vim cu nesaț și, tnroșindu-ne, li oferim 
ușor brațul, pornind apoi, împreună, pe 
marile bulevarde.

ȘTEFAN IUREȘ
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Din realizările științei și tehnicii sovietice
ARII MECANIZATE

Agrfcultura sovieti
că devine an de an 
o agricultură mecani
zată, în care pătrund 
și se dezvoltă cele 
mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii 
moderne.

La Expoziția agri
colă unională din Mos
cova se pot vedea ne
numărate exponate 
care ne indică înaltul 
grad de mecanizare al 
agriculturii sovietice.

O mare răspîndire 
au căpătat-o ariile 
mecanizate.

Se știe că, după 
coltarea cerealelor 
combina, se simte 
seori nevoia unei 
rățiri suplimentare 
rii lor. La Expoziția agricolă unională se pot 
vedea vînturătoare care sînt acționate meca
nic, sau uscătoâre moderne a căror funcțio
nare nu necesită munca manuală. Dar, între 
combină și aceste mașini apare o fază în 
care munca manuală părea pînă mai ieri 
inevitabilă. E vorba de descărcarea camioa
nelor care aduc sămînță pentru curățirea su
plimentară, precum și de încărcarea lor după 
curățirea seminței. S-a calculat că pentru 
efectuarea lucrărilor simple, care se execută 
după recoltarea cu combina' și pentru trans
portul cerealelor recoltate,, se cheltuiesc de 
două ori mai multe zile-muncă decît pentru 
operațiunile aratului, semănatului și recolta
tului luate împreună.

Pentru mecanizarea acestor operațiuni „se
cundare“, în multe colhozuri au apărut 
„ariile mecanizate", unde curățirea, uscarea, 
precum și transportul cerealelor recoltate se 
fac aproape fără participarea omului.

Acolo unde există asemenea arii, camioa
nele se apropie de un enorm buncăr de des
cărcare. Una din roțile camionului apasă pe 
o pedală care, cedînd greutății. camionului,
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O arie mecanizată

re
çu

de-
cu-
a semințelor sau a uscă- declanșează toate mecanismele ariei mecani

zate.
Camionul începe să se descarce automat 

în buncărul subteran. Cupele unor elevatoare 
iau de aci boabele de cereale și le transportă 
spre vînturătoare și uscătoâre. De aci, boa
bele sînt trimise fără intervenția omului spre 
un alt buncăr, de unde nimeresc 
apoi în camioane. De la des
cărcarea boabelor pentru cură
țire și pînă, la încărcarea ca
mionului, toate operațiile se 
fac fără intervenția omului.

Calculele au. arătat că intro
ducerea acestor-arii mecanizate 
în toate,,unitățile agricole din 
țară va produce o cotitură în 
agricultură, echivalentă cu co
titura produsă de apariția com
binelor.

Arii mecanizate se pot vedea 
azi în aproape toate colhozurile 
din < Cub'an, precum și în multe 
alte colhozuri din Uniunea So
vietică.

O uriașă mașină de turnare continuă a oțelului, o „arie mecanizată", noi 
tipuri de mașini electrice, unul din planurile încălzirii regiunilor arctice — iată 
numai cîteva din realizările științei și tehnicii sovietice, care sînt prezentate 

în această pagină ce o publicăm cu prilejul „Săptăminii științei și tehnicii sovietice". 
„ Știința înaintată joacă un rol de mare însemnătate în Uniunea Sovietică. Elibe

rată pentru totdeauna de fobia capitalismului, avîr.d în permanență sprijinul neprecu
pețit al statului sovietic și al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, știința sovie
tică este o știință pusă în întregime în slujba îmbunătățirii necontenite a condițiilor 
de existență a oamenilor, în slujba păcii.

Cu ajutorul'putertiicuiui avint ăl ’științei și tehnicii sovietice industria Uniunii 
Sovietice este în continuu progres. Industria ajunsă la un înalt grad de dezvoltare 
constituie baza de neînvins a forței Statului Sovietic, izvorul creșterii permanente a 
bunăstării oamenilor muncii.

In uzine și fabrici, pe șantiere și în laboratoare oameni de știință și ingineri, 
inovatori și raționalizațori își dăruiesc toate forțele progresului necontenit al științei 
și tehnicii, creării unor mașini, mecanisme, aparate și materiale noi, îmbunătățirii 
permanente a proceselor tehnologice.

Cu ajutorul științei sovietice are loc în prezent în toate colțurile Uniunii Sovie
tice o perfecționare tehnică neîntreruptă a industriei, a transporturilor, a construcțiilor, 
a agriculturii, se introduc în producție pe o scară tot mai largă automatizarea, tele- 
mecanica, radiotehnica, electronica și alte realizări tehnice din cele mai moderne.

Marile hidrocentrale de pe Volga și flflviile Siberiei, ceie 33.000.000 tone de fontă, 
45.000.000 tone oțel, 390.000.000 tone de cărbune pe care Uniunea Sovietică le va 
produce în anul 1955 prima centrală electrică din lume care funcționează pe 
bază de energie atomică, sînt fapte ce dovedesc din plin înaltul nivel tehnic al eco
nomiei naționale a Uniunii Sovietice, unde se construiește comunismul.

Biruințele popoarelor sovietice pe calea unui continuu progres științific și tehnic 
sînt pentru oamenii muncii, pentru tineretul din țara noastră care-și dăruiește toate 
forțele luptei pentru cucerirea cetății științei, pilde mărețe în opera de făurire a unei 
vieți noi.

Noi locomotive și automobile

Tratamente medicale
moderne

Tratamentul cu izo
topi radioactivi capătă 
un rol tot mai marc 
în medicina modernă. 
Cu ajutorul lor s-au 
descoperit noi metode 
de diagnosticare și dc 
vindecare a diferitelor 
boli. Radiul, puțin ac
cesibil, a fost înlocuit
la tratamentul tumori
lor canceroase de co
baltul radioactiv care 
se obține cu ușurință 
în reactorii 'nucleari.

In fotografie: Apa
ratul G.U.T. 20, folo
sit în tratamentul tuf 
morilor canceroase.

Un ingenios plan 
de încălzire 

a regiunilor ar etice
In cadrul unei conferințe ținute la radio-Mos- 

cova, profesorul Alexandr Markin de la Aca
demia de Științe a U.R.S.S. a prezentat un pro
iect al savanților sovietici care arăta ce uriașe 
perspective deschide energia atomică oamenilor 
sovietici în lupta lor pentru transformarea na
turii. Prof. A. Markin arăta că se prevede con
struirea unui uriaș baraj în strîmtoarea Behring 
și pomparea apelor calde ale Pacificului în 
apele înghețate ale Oceanului Atlantic. O puter
nică centrală elettrică, funcționînd pe bază de 
energie atomică, va pune în funcțiune sute de 
pompe uriașe care vor transporta apele calde ale 
Pacificului în mările polare. Astfel se va pro
duce un fel de „golfstream", care va încălzi 
Oceanul înghețat de Nord, influențînd atît cli
matul zonei arctice cît și zonele înconjurătoare. 
Distrugînd faimosul anticiclon siberian și eli- 
minînd condițiile care dau naștere imenselor 
mase de. aer, înghețat arctic, se vor elibera de 
suflul glacial nu numai Asia, dar și America 
de nord și o parte din Europa.

Deșerturile de ghiață vor putea deveni astfel 
pămînturi înfloritoare...

Metalul lichid din cupă, pătrunde în mașina^ 
pentru turnarea continuă a oțelului. )

Acum, cîteva cuvinte despre perspectivele 
de dezvoltare ale transporturilor terestre în 
Uniunea Sovietică.

Constructorii feroviari sovietici elaborează 
și pun în producție în prezent tipuri noi, per
fecționate de locomotive — mai ales loco
motive Diesel și locomotive electrice.

De curînd a fost admis pentru fabricație 
de serie un nou tip de locomotive Diesel, 
locomotiva Diesel, electrică TE-3 de 4000 
C.P. Această locomotivă este constituită din 
două secții identice, construite astfel îneît 
fiecare să poată funcționa ca o locomotivă 
independentă capabilă să tragă o garnitură 
de tren de 2000 tone. Cuplate împreună și 
comandate de la un post de comandă central, 
ele pot trage garnituri de 4000 tone, iar pe 
porțiuni cu pante mari garnituri de 3500 tone. 
Noua locomotivă poate dezvolta o viteză de 
peste 100 km. pe oră și este de două ori mai 
puternică decît locomotiva TE-2 care se pro
duce în prezent. La sfîrșitul acestui an căile 
ferate sovietice vor primi primul lot de ase
menea locomotive moderne.

Alte locomotive sînt în curs de proiectare. 
La uzina din Harkov se execută un alt tip 
de locomotivă Diesel-electrică de 4000 C. P. 
capabilă să dezvolte o viteză de 140 km. 
pe oră.

Noul automobil „Volga*

Noul automobil de mic litra]

Știința sovietică deschide largi perspective 
utilizării energiei atomice în scopuri pașnice

ze. Cu ajutorul ei schimbarea vitezelor se 
face fără intervenția șoferilor în funcție de 
accelerația motorului și de profilul drumului.

La uzina de automobile „Stalin“ s-a exa
minat proiectarea unui nou autobus interur
ban de 40 locuri „ZIS-127“, prevăzut cu un 
motor de 180 C.P. Autobusul va avea o vi
teză medie de 70—85 km. , pe oră și una 
maximă de 100 km. pe oră, putînd parcurge 
fără alimentare cu combustibil circa 600 km. 
Pasagerilor le va fi asigurat un confort ma
xim, autobusul avînd scaune comode cu spa
te reglabil, încălzire în timp de iarnă, o 
bună vizibilitate. In viitorul cincinal uzina 
va fabrica în serie două noi tipuri de auto
camioane „ZIS-130“ și „ZIS-131“.

Cunoscuta mașină „Pobeda“ va suferi 
modificări. Automobilul modernizat M-20 B. 
„Pobeda“ a fost prevăzut cu aparat de ra
dio, o nouă mască de radiator și o nouă a- 
menajare în interior. Avînd un motor de 52 
C.P. ea va atinge o viteză maximă de 100 
km. pe oră avînd un consum de combustibil 
pe șosea de 11 litri la 100 km.
- OOO-------------------

In industria sovietică de auto
mobile se depun mari eforturi 
pentru punerea în producție a 
noi tipuri de automobile. Anul 
viitor va începe fabricarea a 
două noi tipuri de auto-turisme : 
un nou automobil de mic litraj 
și automobilul „Volga“. Aceste 
automobile sînt superioare auto
mobilelor de tipuri similare 
„Moscvici" și „Pobeda“. Noul 
automobil de mic litraj va atin
ge o viteză maximă de 105 km. 
pe oră și va avea un motor 
mai economic și mai puternic 
de 1,5 ori decît cel al auto
mobilului „Moscvici“. Auto
mobilul „Volga“ de 5 locuri, 
creat de constructorii uzinei de 
automobile „V. M. Molotov“ are 
un motor de 70 C.P. și o vi
teză maximă de 130 km. pe 
oră. Interesant în construcția 
sa este cutia automată de vite-

Punînd în funcțiune prima centrală electrică din lume 
care funcționează pe bază de energie atomică, poporul sovie
tic a înscris în istorie o victorie fără seamăn, deschizînd 
prin aceasta măreața epocă a folosirii energiei atomice spre 
binele și fericirea popoarelor.

In clișeu : Un aspect al centralei. Specialiști la tabloul de 
comandă.

I HOMI BHABHA 
I Președintele conferinței 

de la Geneva 
pentru folosirea pașnică 

a energiei atomice

Oamenii de știință 
sovietici au fost prin
tre cei care au adus 
cea mai importantă 
contribuție (la succe- 

. sul conferinței tehnico- 
științifice internațio
nale pentru folosirea 
energiei atomice in 
scopuri pașnice de la 
Geneva — N.R.). Ți- 
nind seama de aceasta
se poate spune că conferinfa de 
la Geneva n-ar fi avut același 
succes fără participarea Uniunii 
Sovietice.

Prof. ERNEST LAWRENCE 
(S.U.A.)

♦ ....Sînt încintat de munca re-
Imarcabilă efectuată in Rusia 

pentru utilizarea în scopuri 
pașnice a energiei atomice. 
Mi-a plăcut foarte mult, rapor- 

î tul lui Veksler. Mi-a produs o 
I puternică impresie declarația 
Isa că in Rusia se construiește 

cel mai mare accelerator de. 
particule încărcate din lume 
(sincrofazotron). Aceasta este 
un nou aport in opera de dez
voltare a fizicii nucleare. Pro
fesorul Veksler este un remar
cabil reprezentant al științei 
sovietice. Profesorul Vladimu- 
ski este de asemenea un sa
vant cu perspective în dome
niul energiei atomice. M-a bucu
rat foarte mult întilnirea cu 
profesorul Skobelfin, vechiul

meu prieten, unul din pionierii 
științei despre razele cosmice.

Eu nu am fost niciodată în 
Rusia și doream foarte mult să 
vizitez această mare țară. Am 
primit mai de mult o invitație 
de la președintele Academiei de 

! Științe a U.R.S.S., Nesmeianov 
dar, din păcate, nu m-am pu
tut folosi de ea în acea pe- 

Îrioadă. Acum am căpătat din 
nou o invitație de la Skobelțîn 

4 și Veksler și sper să pot vizita 
♦ țara voastră în viitorul cel mai 
t apropiat".

FRANCISC PERRIN

înalt comisar al Franței pentru 
energia atomică

...„Consider că rapoartele cele mai intere
sante au fost prezentate de savanții sovie
tici. Aportul lor la succesul conferinței de 
la Geneva este consi
derabil. Un mare aport 
in domeniul tehnolo
giei reactorilor au a- 
dus și savanții din 
S.U.A. și Anglia.

Ne-a interesat foar
te mult raportul pro
fesorului D. I. Blohin- 
(ev despre centrala 
atomo-electrică sovie
tică pentru că ea func
ționează de acum. Ex
periența rusă deschide 
perspective largi dez
voltării energiei ato
mice în scopuri paș
nice.

In continuare, dl. 
Francisc Perrin a spus 
următoarele:

... Vreau să-mi ex
prim bucuria în legă
tură cu întilnirea cole
gilor noștri sovietici 
la Geneva. Sper să ne 
întîlnim cu ei cit mai 
des în viitor și aș 
dori ca ei să viziteze 
și Franța".
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- Din declarațiile uior savanți 
|cu renume mendiai din occident,

Delegați la sesiunea Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. privesc macheta unui 
reactor atomic expusă în sala sovietică a 
Expoziției internaționale pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice de la 
Geneva.

JOSEPH MATTHAUS
(Republica Federală Germană)

Personal, consider că conferința de la 
Geneva a fost Un mare pas înainte în do
meniul utilizării : pașnice a energiei atomice 
in țările Apusului și Răsăritului. Din acest 

punct de vedere consi
der ca unul dintre ra
poartele cele mai inte
resante ale conferinței 
raportul profesorului 
D. I. Blohințev despre 
centrala atomo-elec
trică sovietică.

FRANCISCO 
GIORDANI 

Președintele Comite
tului Național Italian 

pentru cercetări în 
domeniul energiei 

nucleare

...,,M-am bucurat - 
foarte mult vizitînd 
sala sovietică a expo
ziției tehnico-științifice 
internaționale pentru 
utilizarea energiei a- 
tomice în scopuri paș
nice. Asupra mea a 
produs o impresie pu
ternică și pozitivă 
munca efectuată de 
ruși în domeniul teo
riei nucleului atomic".

JOHN KOCKROFT
(Anglia)

...„La noi în Anglia 
s-a format o impresie 
foarte bună desore e- 
forturile tehnico-știin
țifice ale rușilor în 
domeniul energiei ato
mice. La noi a stîrnit 
un interes deosebit 
faptul că savanții vo
ștri au expus la Ge
neva concepțiile lor 
asupra dezvoltării e-

nergiei nucleare, deosebite de 
cele care există în Anglia șl 
S.U.A..."

Dr. JOHN FREMLIN
de la catedra de fizică 

a universității din 
Birmingham

...Și înainte de conferința de 
la Geneva știam că știința și 
tehnica sovietică au progresat 
considerabil după război. Știam 
că pentru prima oară în istoria 
omenirii, în țara dvs. energia 
atomică a fost folosită pentru 
producția industrială de ener
gie electrică. Dar, ca și majori
tatea oamenilor de știință en
glezi și americani, îmi închipu
iam că știința sovietică a ob
ținut astfel de succese doar în 
cîteva direcții, puține la număr. 
Credeam că în multe privințe 
sîntem cu mult înainte.

Astăzi privesc lucrurile alt
fel. La expoziția voastră teh- 
nico-științifică pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice, am văzut multe lucruri 
care există și la noi în Anglia. 
In unul sau două cazuri cred 
că noi v-am luat-o puțin îna
inte. Dar am fost uimit desco
perind că în multe privințe 
ne-ați depășit categoric.

...Nici acum nu pot înțetege 
cum ați putut realiza atît de 
multe ocupîndu-vă în același 
timp de refacerea economiei 
după îngrozitoarele distrugeri 
ale ultimului război. Felicit din 
toată inima pe oamenii de 
știință și pe inginerii sovietici.

I
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Succese în construcția 
de mașini și aparate electrice

Creșterea continuă și rapidă a industriei grefe 
a U.R.S.S. a făcut necesară dezvoltarea în ritm 
și mai rapid a sistemului energetic care alimen
tează cu energie electrică uriașele și multiplele 
ei agregate.

Intr-un ritm rapid s-a dezvoltat și construc
ția mașinilor și aparatelor electrice — una din
tre cele mai importante ramuri ale electroteh
nicii,. In construcția unei serii de mașini de cea 
mai mare importanță, uzinele constructoare de 
mașini electrice din U.R.S.S. au întrecut multe 

'dintre cele mai renumite uzine constructoare de 
mașini electrice din lume. Printre aceste mașini 
pot fi amintite turbdgener’atorul de 1.50.000 kw. 
putere, cu 3000 rotații pe minut și hidrogenera
torul cu o putere de 67.000 kw. cu 62,5 rotații 
pe minut. Diametrul exterior al hidrogenera
torului de 67.000 kw., cel mai mare din lume 
ca dimensiune, este 12,5 m. iar presiunea pe lagă
rele axiale este de 200 tone.

In sistemul electroenergetic are o mare im
portanță transportul și distribuția energiei elec
trice. Pînă în ultimul timp transportul de ener
gie electrică se făcea cel mult la tensiuni de 
220.000 de volți. Transportul de energie elec
trică ia distanțe de sute și mii de km. a pus 
însă problema construirii unor transformatori 
pentru tensiuni de peste 220.000 de volți. De a- 
ceastă problemă s-a ocupat Institutul Electroteh
nic Unional în colaborare cu cele mai mari uzi
ne de transformatori. Recent a fost construit de 
uzina de transformatori din Zaporoje un trans
formator pentru o tensiune de 400.000 volți. 
Acest uriaș transformator va fi instalat pe li
nia Kuibîșev-Moscova, care va intra în func
țiune în lunile viitoare. Pentru a putea apre
cia dimensiunile aparatelor folosite în tehnica 
sovietică este bine de știut că unul din între
rupătoarele liniei Kuibîșev-Moscova are o înăl
țime egală cu a unei case cu două etaje'și este 
acționat Cu aer comprimat la 40 de atmosfere.

Numeroase au fost greutățile tehnice pe care 
le-au îmtîmpinat constructorii acestei linii lungi 
de aproape 1000 km. Printre ele trebuie amin
tite problema păstrării continuității circuitului 
independent de condițiile atmosferice (ghiață, 
polei, vînt etc.) și problema asigurării securită
ții locurilor pe unde trece această linie de 
înaltă tensiune. Aceste probleme au fost rezol
vate cu succes și uimesc prin ingeniozitatea 
soluțiilor date.

Constructorii sovietici au răspuns cu succes la 
o serie de probleme tehnice legate de folosirea 
energiei atomice pentru producerea energiei elec
trice — dintre care vom aminti problema con
struirii unor turbine care să suporte aburi cu o 
presiune de 100—180 atmosfere și a unor ca
zane a căror productivitate să fie de 200—400 
tone aburi pe oră.

MAȘINI URIAȘE PENTRU O INDUSTRIE URIAȘA O parte dintr-o linie automată fabricată de 
uzina „Ordjonikidze“ din Moscova.

Marile construcții ale comunismului, pun 
zi de zi probleme noi în fața științei și teh
nicii sovietice. Mecanizarea complexă și au
tomatizarea producției sînt în momentul de 
față direcțiile principale în care se dezvoltă 
industria Uniunii Sovietice.

In siderurgie și în construcția de mașini, 
în aproape toate procesele de producție, se 
realizează mereu mari perfecționări, ce 
constituie adesea adevărate revoluții tehnice. 
Iată un exemplu : de curînd colaboratori ai 
Institutului central de cercetări științifice în 
domeniul siderurgiei, împreună cu inginerii, 
tehnicienii și muncitorii de la uzina „Secera 
Roșie“ au realizat o mașină de turnare con
tinuă a oțelului. Această nouă mașină per
mite să se controleze și să se dirijeze pro
cese cum ar fi procesul de solidificare' a me
talului, formarea în interiorul lingourilor a 
unor goluri de aer, așa numitele „relașuri de 
contracție", procese care mai înainte nu pu
teau fi supuse unui control și din cauza 
cărora „inevitabilele“ deșeuri de turnare 
ajungeau pînă la 30 la sută din gțeutatea 
metalului turnat.

Noua tehnologie înlătură cu totul aceste 
dezavantaje. Oțelul este turnat continuii. în 
lingotiere verticale. Pereții lingotierelor sînt 
puternic răciți cu apă și astfel oțelul se soli
difică cu viteza necesară. La început se for
mează o scoarță de metal care presează mie
zul lichid, compactizîndu-1 și evitînd astfel 
formarea retasurilor care ar rebuta filetai. 
Alunecînd prin lingotieră oțelul ajunge la

capătul ei solidificat. La ieșirea din lingo
tieră dispozitive speciale taie metalul în lin
gouri de dimensiunile dorite. Lingoul capătă 
o suprafață netedă, ceea ce mărește propor
ția de metal prelucrabil. Mașina are 800 de 
agregate și mecanisme acționate de 49 mo
toare și se conduce de la diferite pupitre de 
comandă așezate la distanță.

Uriaș este rolul oțelului în construcția de 
mașini. Precum se știe, oțelul se obține din 
fontă, iar aceasta se elaborează în furnalele 
înalte. Creșterea cantității de fontă se poate 
obține printre altele prin mărimea cantității 
de fontă produsă pe unitatea de volum a 
furnalului. In această direcție, la combinatul 
metalurgic din Kuznețk s-au obținut re
zultate remarcabile. Astfel, dacă mai înainte 
se obținea o tonă de fontă la fiecare 1,5—1,8 
m3 din volumul furnalului, încă în cursul 
anului 1952 s-a reușit să se obțină o tonă 
fontă la fiecare 0,8 m3 din volumul furnalu
lui. Creșterea cantității de .fontă jse poate 
realiza și prin reducerea diferiților timpi 
neproductivi la furnal. Timpul peritrU repa
rații capitale a .fost redus în ultimii ani de 
la două luni la o lună și jumătate.' Totodată 
s-au realizat campanii de lucru record fără 
reparații ale unor asemenea furnale în așa 
fel îneît un furnal înalt de la Kuznețk. a func
ționat fără întrerupere, timp de 11 ani.

Să trecem acum la' unele realizări intere
sante în construcția de mașini.

Aici vom menționa giganticele excavatoa- 
re-pășitetare a căror cupă încarcă 20 m3 
pămînt. E suficient să prezentăm cîteva date: 
lucrînd cu brațele, un om poate săpa și a- 
runca la 2 m. în timp de 8 ore, 4 pînă la 
6 m3 de pămînt. Excavatorul pășitor poate 
săpa 4500 m3 în 8 ore, pămîntul fiind de
plasat la 120—150 m. distanță de la locul 
Săpăturii. Aplicîndu-se un procedeu asemă
nător cu cel de la forajul sondelor de petrol, 
s-a creat o altă mașină uriașă și anume 
draga refulantă care poate săpa 8000 m3 în 
8 ore, transportînd materialul la 2.000 m. de
părtare.

Prelucrarea prin așchiere a unor piese de 
dimensiuni neobișnuit de mari pentru uriașe 
excavatoare, turbine etc. necesită mașini- 
unelte corespunzătoare. Se poate indica, 
printre altele, mașina gigantică de frezat 
longitudinal, model „6672“ care are o lun
gime de 18 m. și o lățime de 8 m. Supra
fața de lucru a unei asemenea mașini este 
de... 20 m3. La o asemenea mașină se pot 
prelucra piese cu greutatea pînă la 35 tone.

In construcția de mașini se introduc tot 
mai mult liniile automate de prelucrare a 
pieselor. Ele înlocuiesc munca grea a mun
citorilor și dau o producție sporită și de 
bună calitate. In U.R.S.S. există uzine spe
ciale care produc linii automate, adevărate 
minuni ale tehnicii moderne care ușurează 
munca oamenilor și sînt de o mare producti
vitate.



Deschiderea festivă a Decadei cîntecului și dansului
în cadrul manifestărilor Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, miercuri seara a avut loc 
în sala Teatrului C.C.S. deschiderea festivă 
a Decadei cîntecului și dânsului.

La festivitate ap. participat tov. Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, Ofelia Manole, 
vicepreședintă a . A.R.L.U.S.-ului, N. Dinu- 
lescu,- prim locțiitor .al ministrului Invăță- 
mîntului, oameni de artă și cultură, repre
zentanți ai ansamblurilor artistice din Capi
tală, oameni ai muncii. .

Au ..asistat A. M. Lazarev, ministrul Cul
turii al R.S.S. Moldovenești, 1. V. Davîdov- 
ski, membru al Prezidiului Academiei de 
Științe Medicale a U.R.S.S, și A. M. La; 
dani, șefă de echipă în colhozul'„V. I. Le
nin" din raionul Mukacevo, regiunea Zakar- 
patie R.SrȘ. Ucraineană, Erou al Muncii So
cialiste, membri ai delegației sovietice de 
oameni de -știință și de’literatură, fruntași 
în producție și activiști pe 'tărîm obștesc care 
participă la sărbătorirea Lunii prieteniei ro-

Intîlnirea iui P. I. Kudreavțev cu juriștii 
din Capita’ă

Miercuri seara-, P. 1. Kudreavțev, prim- 
locțiitor al ministrului Justiției al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice care parti
cipă la sărbătorirea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice a avut o întîlnir'e în aula Facultă
ții de Științe Juridice cu juriștii din Capi
tală.

P. I. Kudreavțev a răspuns în cadrul a- 
cestei întîlniri, întrebărilor puse de lucră
tori din Ministerul Justiției, de membri ai 
Procuraturii,! ai diferitelor tribunale și de 
către avocați, în legătură cu munca organe
lor justiției din Uniunea Sovietică. Rășpun-

Alte manifestări
G Violonistul Igor Oistrah, acompaniat 

de pianista I. Koiegorskaia, a dat miercuri 
seara, un recitai extraordinar în sala Teatru
lui Național din Craiova. u

Aleasa interpretare dată de virtuosul vio
lonist sovietic unor piese de Bach, Franck, 
Chausson, Prokofiev, Ysaye, Saint-Saëns a 
impresionat adînc pe cei peste 1000 de ascul- 
tători care au făcut o caldă manifestare de 
simpatie soliștilor artei din marea țară a 
socialismului.

© în cadrul manifestărilor prilejuite de 
Luna prieteniei romîno-sovietice, miercuri 
după amiază a avut loc în aula bibliotecii 
centrale universitare din Capitală conferința 
prof. univ. Marin Neagu, despre „I. V. Mi«

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

Cîteva rînduri 
la un cadru de film

Nu poți decît să-l invidiezi pe excavato- 
ristul Vasea Piotnikov din fotografie pentru 
compania atîtor fete drăguțe. Nu-i vorbă și 
el e un tînăr încîntător. Mai ales acum, cînd 
rìde fericit- de . succesele lui în muncă, de 
apariția la panoul fruntașilor a fotografiei 
sale „în mărime naturală". A dus mîna la 
inimă pentru că vrea să convingă fetele noti 
venite,la construcția șoselei să primească o 
înghețată de ia el. Le-a mâi dat apoi și.cîte 
o fotografie. Cînd ești, bucuros,, aj . face da
ruri Ta toată'’lumea ! Cine și-ar fi închipuit 
însă, că de la fotografiile astea o să i se 
tragă ațîtea buclucuri ? Ce buclucuri anume, 
vă veți lămuri la.filmul. „In.zfori de zi",noua 
producție a studiourilor Mosfilm care ru
lează în cadrul Festivalului Filmului Sovie
tic.

Veți întîlni acolo chipuri de tineri pe care 
îi veți îndrăgi, ca, eroul principal Vasea, 
fruntașul, căruia însă succesele i s-au cam 
urcat là cap. La drăgălașa Katea GolOvan, 
șofer, de care pînă la urmă Vasea, se îndră
gostește lulea,, veți aprecia sensibilitatea, 
curajul de a-și critica prin ziar superiorii; 
stăruința de a-i dovedi lui Vasea că greșește, 
cu toate că flăcăul nu-i este de loc indife
rent. Zburdalnica Mașa o să vă cucerească 
prin entuziasmul ei nestăvilit, prin căldura 
prieteniei pentru Katea.

Veți rìde cu hohote de „talentul“ de mo- 
tociclist al lui Vasea, de cuceritorul respon
sabil al magazinului de confecții care — 
pentru a-și îndeplini planul de vînzare — 
convinge o mulțime de fete să-și cumpere ro-

LUNA PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE
mîno-sovietice și muzicologul sovietic I. 
Martînov.

în cuvîntul de deschidere a festivității, 
Gh. Boghiu, membru în Consiliul Generai 
A.R.L.U.S., directorul Casei centrale a crea
ției populare, a subliniat că Decada cîntecu
lui și dansului va fi încă un prilej de expri
mare prin artă a omagiului adus de poporul 
nostru poporului frate sovietic.

A. M. Lazarev, ministrul Culturii al R.S.S. 
Moldovenești a adus un călduros salut par- 
ticipanților la Decada Cîntecului și dansu
lui. In numele poporului sovietic — a spus 
vorbitorul — îmi exprim recunoștința pro
fundă pentru respectul și prietenia poporu
lui romîn față de poporul sovietic și cul
tura sa.

Ansamblul de cîntece și dansuri al Mi
nisterului Forțelor Armate și Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C. al Sindicatului 
C.F.R. și P.T.T.R. au prezentat apoi un pro
gram de cîntece și dansuri romînești și so
vietice..

surile date de P. I. Kudreavțev, prin care 
el a împărtășit celor prezenți din bogata ex
periență a Ministerului Justiției, instanțelor 
judecătorești și Procuraturii din U.R.S.S., au 
fost subliniate de asistență cu aplauze căl
duroase.

In încheiere, tov. Gh. Diaconescu, minis
trul Justiției, a mulțumit oaspetelui sovietic 
în numele celor prezenți pentru numeroasele 
Învățăminte transmise în cadrul conferințe
lor și întîlnirilor cu juriștii.

(Agerpres)

ciurin, marele transformator al naturii plan
telor“.

Conferința a fost ascultată cu mult in
teres de un numeros public.

® Miercuri dimineața prof. L. V. Zankov, 
locțiitor al directorului Institutului de teorie 
și istorie a pedagogiei al Academiei de științe 
pedagogice a R.S.F.S.R. a avut o întrevedere 
la Ministerul învățămîntului cu acad. I. Mur- 
gulescu, ministrul învățămîntului și membri 
ai colegiului Ministerului învățămîntului.

A. M. Lazarev, ministrul Culturii al R.S.S. 
Moldovenești și scriitorul L. A. Kassil, lau
reat al Premiului Stalin, au vizitat Palatul 
Pionierilor din capitală.

fAgerpre<

chii la fel, de birocratul Bobîlev, veșnic loc
țiitor de șef, incapabil să ia singur o hotă- 
rîre. Dar mai ales vă vor distra pățaniile 
„demnului" continuator al lui Bobîlev, res
ponsabilul sectorului 6 al construcției. 
Acesta, în loc să se deplaseze la fața locu
lui, ține legătura cu șantierul numai prin te
lefon, dă dispoziții să se rotunjească cifrele 
de îndeplinire a planului, sfătuiește pe alții

Din lirica sovietică
S. Marșak 

Cartea pădurii 
ORDIN DE LUPTA

Un ordin de atac, mai ieri, porni
(Din Moscova: ,.Pădurile să meargă
l Să apere întinsele cîmpii
[ Și apele — cu umbra lor cea largă”.

PADUREA
[ în casa asta-naltă, nici un cat
l Nu trindăvește, nici nu stă degeaba.
I Din beci și pînă-n podul ei rotat
| își împlinește cu-ndîrjire treaba! 
I E un laborator — în care prind 
(Oglinzile a soarelui lumină... 
I Prin trunchi zvîcnește seva-n 
j lung colind,
l Suind din fiecare rădăcină.
j Foșnește-ncet frunzișul ațipit,
Dar toropeala-i numai prefăcută! 

j în liniștea străfundului tihnit
Se desfășoară munca nevăzută.

In romînește 
de MARCEL BRESLAȘU

STRAJA VITEJILOR
Prin lanul bălai de secară.
Prin griul mijind pe-arături,

! Ca niște străieri la hotare
I Se-nalță în ceață păduri,
I
[ Fac zid neclintit grănicerii
[ Cu crengile-lănci, alungind
(Din largul de holde al tării
l Nomadele pale de vînt.
I Cu lungi legănări ne-ntrerupte
l Stau arborii, paznicii, treji,
| Ca la un fruntariu de luptă
lO strajă de tineri viteji.
I în romînește
( de MIOARA CREMENE ;

Sosirea în București a dirijorului 
sovietic N. Anosov

Miercuri au sosit în Capitală dirijorul so
vietic Nikolai Anosov, profesor, maestru 
emerit al artei din R.S.F.S.R. și pianistul 
sovietic Iakoy Zak, laureat al concursului 
unional și internațional de pian care, cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice vor 
prezenta o serie de concerte în țara noa
stră.

să învețe, să-și lărgească orizontul, în vre
me ce el nu citește nimic și caută mereu să 
scape basma curată printr-o ^autocritică 
solemnă".

O să vă Incìnte atmosfera tinerească a fil
mului, veselia molipsitoare a tinerilor eroi, 
priveliștile încîntător colorate, precum și 
muzica vie, avîntată, pe care o semnează cu
noscutul compozitor sovietic Soloviov Sedoi.

Conferința de presă 
cu membrii delegației sovietice

Miercuri la amiază membrii delegației so
vietice de oameni de știință și de litere, 
fruntași în producție și activiști pe tărîm ob
ștesc care participă la sărbătorirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice în țara noastră, 
au ținut o conferință de presă la sediul Con
siliului Generai A.R.L.U.S. In cadrul acestei 
conferințe oaspeții sovietici au răspuns la o 
serie de întrebări și au împărtășit ziariștilor 
romîni și străini prezenți, impresiile culese 
în cursul vizitei lor în R.P.R.

Au fost .de față tovarășii Ofelia Manole, 
vicepreședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Eugen Rodan, secretar al Consi
liului General A.R.L.U.S. și âlți membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S. A participat 
I. S. Ilin, secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

Vorbind despre impresiile generale culese 
cu prilejul vizitei în țara noastră, P. I. Ku
dreavțev, prim locțiitor al ministrului Justi
ției al U.R.S.S., conducătorul delegației a 
spus :

Ori unde am fost în aceste zile, am fost 
primiți cu excepțională prietenie, cu ospita
litate și inimă deschisă.

La orice pas, am fost întîmpinați cu ma
nifestări sincere de dragoste și prietenie 
față de Uniunea Sovietică și față de poporul 
sovietic

Am văzut uriașele transformări care s-au 
petrecut în viața Romîniei în acești ani, 
transformări legate, după cum înțelegem cu 
toții, de construirea bazelor socialismului în 
societatea romînească, legate de întărirea 
regimului de democrație populară în țara 
dvs., de întărirea situației internaționale a 
Romîniei, a legăturilor ei internaționale și 
în primul rînd a legăturilor cu Uniunea 
Sovietică și țările de democrație populară.

Ne-a impresionat peste tot interesul deo
sebit manifestat pentru experiența noastră 
sovietică. Ne-am convins că în multe pri
vințe experiența noastră a fost aplicată aci 
în mod pozitiv și că s-a ținut seama la 
aplicarea acestei experiențe de particulari
tățile Romîniei.

La rîndul nostru și noi am învățat cîte 
ceva în acest timp și atunci cînd ne vom 
întoarce în patrie, vom împărtăși părerile 
noastre și propunerile noastre organizațiilor 
respective din țara noastră.

Noi înțelegem că nu trebuie numai să ne 
ajutăm unii pe alții, ci trebuie să și învă
țam unii de la alții.

Pe noi toți ne-au interesat cel mai mult 
oamenii Romîniei noi. Ne-am convins că po
porul muncitor al Romîniei, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn a pășit în 
mod conștient și în deplină putere a for
țelor sale, definitiv și Irevocabil, pe calea 
construirii socialismului.

A vorbit apoi A. M. Lazarev, ministrul 
Culturii al R.S.S; Moldovenești, deputat în 
Sovietul Suprem al R.S.S. Moldovenești, 
care răspunzînd întrebărilor care i-au fost 
adresate, a spus:

Vizitînd orașul București, ca șf alte orașe, 
am acordat o atenție deosebită cercetării 
și cunoașterii focarelor de cultură din aceste 
orașe,

Delegația noastră a vizitat numeroase tea
tre, muzee și parcuri, de cultură și odihnă, 
monumente din istoria și arhitectura R.P.R., 
sălile de concert din București și librării 
din diverse orașe și sate. Am vizitat biblio
teci, cămine culturale dintr-o serie de orașe 
și sate din regiunea Timișoara și din Regiu
nea Autonomă Maghiară. Am avut plăcerea 
de a cunoaște activitatea editurii E.S.P.L.A. 
și a Editurii tineretului, minunatul Palat al 
pionierilor din București.

Oriunde am fost, cu toți oamenii cu care 
am stat de vorbă, ne-am putut convinge de 
adîncul respect pe care îl nutresc față de cul
tura sovietică.

Cultura romînă, știința, literatura și arta 
romînă, au făcut pași uriași înainte — a 
spus în continuare A. M. Lazarev. Crearea 
cinematografiei naționale romîne, în special 
construirea unui centru cinematografic atît 
de minunat cum este cel de la Buftea, edi
tarea unor minunate cărți, deschiderea și 
perfecta organizare a nenumărate muzee, a 
instituțiilor de artă și teatru și multe altele, 
sînt factori care dovedesc dezvoltarea cul
turii Romîniei noi, națională în formă, socia
listă în conținut.

Anna Mihailovna Ladanî, șefă de echipă 
din colhozul „V. I. Lenin” din raionul Mu
kacevo, regiunea Zakarpatie, R.S.S. Ucrai
neană, Erou al Muncii Socialiste, deputat în 

Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrainene, și-a 
împărtășit impresiile cu privire la munca ță
ranilor romîni în gospodăriile agricole co
lective, subliniind între altele:

Impresia mea despre munca țăranilor ro
mîni în gospodăriile colective vizitate de 
mine este minunată. Vizitînd gospodăriile co
lective din Corbeanca, Jimboiia, Peciu Nou, 
Mărculești și Coșoreni, m-am convins că ță
rănimea muncitoare este însuflețită de un 
singur gînd : să ajungă la o viață fericită și 
îmbelșugată pe calea colectivizării.

Anna Mihailovna Ladani a vorbit apoi des
pre metodele de cultivare a porumbului pe 
care le recomandă spre a fi folosite în agri
cultura țarii noastre: însămînțarea porumbu
lui in cuiburi așezate în pătrat, îngrășarea 
suplimentară cu un amestec de îngrășăminte 
'granulate la primul și al doilea prășit, pole
nizarea . artificială suplimentară, copilitul, 
plantarea suplimentară cu ajutorul cuburilor 
nutritive, în cazul distrugerii unor plante de 
porumb de către dăunători.

în încheiere, vorbitoarea a subliniat că în 
vizitele în gospodăriile colective a întîlnit 
foarte puține femei în munca de șefă de echi
pă și a recomandat ridicarea femeilor în 
munci de răspundere.

Răspunzînd unor întrebări în legătură cu 
impresiile formate asupra realizărilor științei 
medicale din R.P.R., prof. I. V. Davîdovski, 
membru în Prezidiul Academiei de Științe 
Medicale a U.R.S.S., medic emerit al 
R.S.F.S.R., doctor în științe medicale, a ară
tat ca știința medicală romînă se poate 
mîndri cu numele unor oameni de știință, 
care s-au consacrat studiului ' profund al 
unor probleme teoretice și practice de me
dicină.

Oamenii de știință din Romînia desfășoară 
cercetări deosebit de interesante și actuale în 
diferite domenii ale teoriei și’țf'âcticei medi
cinii — a spus în continuare t? V. Davî
dovski. Se cercetează într-un fel'deosebit de 
interesant problema bătrîneții și1 'Tegată de 
aceasta, problema 10ngevitățîi?-Mă refer la lu
crările academicianului Parhon -și ale co
laboratorilor săi.

Prof. L. V. Zankov, locțiitor aî directoru
lui Institutului de teoria și istoria pedago
giei al Academiei de Științe Pedagogice a 
R.S.F.S.R., membru activ al Academiei de 
Științe Pedagogice a R.S.F.S.R., doctor în 
științe pedagogice, vorbind despre organi
zarea învățămîntului politehnic în U.R.S.S., a 
spus:

Realizarea învățămîntului politehnic în
seamnă cunoașterea de către elevi a bazelor 
științelor și Comunicarea către elevi a unei 
serii de deprinderi de muncă fizică.

In momentul de față în U.R.S.S. predarea 
unor discipline ca fizica, biologia, chimia, 
este, astfel organizată încît cunoștințele 
teoretice să ajute școlarilor în înțelegerea 
procesului de producție modern, atît în pro
ducția industrială cît și în cea agricolă.

O mare atenție șe acordă activității co
mune a școlii și a familiei în ce privește 
educarea copiilor. In țara noastră și în 
școală și în familie copiii sînt educați în spi
rit comunist. Această orientare unică, co
mună a școlii și familiei crează condiții fa
vorabile pentru educarea copiilor.

Vorbitorul a amintit apoi formele princi
pale ale activității de colaborare dintre 
școală și familie.

Scriitorul Lev Kassil, laureat al Premiului 
Stalin, a vorbit despre amintirile care i-au 
rămas în urma întîlnirilor cu cititorii din 
Romînia.

Lev Kassil a propus ziariștilor să acorde 
un loc mai mare problemelor literaturii pen
tru copii și tineret.

In continuare, scriitorul a amintit proble
mele cele mai importante ale literaturii so
vietice pentru copii.

După introducerea învățămîntului obliga
tor de 10 clase, U.R.S.S. a devenit nu numai 
o țară în care nu există analfabetism, dar ea 
va ajunge în curînd o țară cu populația în 
întregime intelectuală. în condițiile indus
triei noastre contemporane socialiste, mun
citorul trebuie să fie într-adevăr un intelec- 
tual. Au fost create școli speciale pe lîrigă 
fabrici și uzine și alte instituții speciale, în 
care învață oameni care au absolvit școala 
medie complectă de 10 ani.

Vorbind despre planurile sale de viitor, 
Lev Kassil a arătat că în cadrul unei mari 
povestiri, o parte se va petrece în Romînia.

în încheierea conferinței de presă, tovarășa 
Ofelia Manole a mulțumit membrilor dele
gației pentru răspunsurile date la întrebă
rile reprezentanților presei. (Agerpres)

Echipele teatrelor 
de amatori pe scenâ

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru)^ 
La PIoești s-a desfășurat recent etapa re« 

gională a concursului artistic al echipelor de 
teatru și brigăzilor artistice de agitație! ale 
căminelor culturale, colțurilor roșii din gospo» 
dăriile agricole colective și caselor de cul
tură.

Echipele clasate pe locul I la faza raio* 
nală, prezente la concursul regional au do
vedit grijă în alegerea pieselor pentru con
curs, pregătind în majoritatea lor piese care 
se referă la viața nouă a țăranilor muncitori 
din satele patriei noastre.

Din rîndul artiștilor amatori s-au remarcat 
numeroși tineri. In piesa „Moș Angheluță șt 
agrotehnica“, tînărul țăran muncitor Constan-, 
tin Vasile, membru în echipa de teatru a că
minului cultural din comuna Lipănești, a in-g 
terpretat cu multă autenticitate rolul lut 
moș Angheluță, creînd o compoziție reușită, 
cu toate piedicile diferenței de vîrstă. Ca și 
întreaga echipă, el a fost răsplătit cu vii 
aplauze. >■;

La rîndul ei, tînăra bibliotecară Maria Zo- 
toiu din comuna Vintilă Vodă, raionul Be- 
ceni, care a interpretat cu talent un rol în 
piesa „Morișca”, a fost mult apreciată de 
comisia regională a concursului.

Mult suflet a depus în cadrul concursului 
și brigada artistică de agitație „Albina” a 
căminului cultural „Lumina poporului” din 
comuna Nehoiașu, raionul Cislău. Cîntecul 
popular „Foaie verde flori mărunte", execu
tat din frunză de tînăra Lenuța Ene, mem
bră a acestei brigăzi, dansurile ,,Opincuța“t' 
„Sîrba lui Gheorghe” și cupletul satiric ori
ginal „Am văzut și-am constatat”, au scos 
în evidență talentul artiștilor din brigadă, 
dragostea lor pentru activitatea artistică, in
fluența pe care o are această formă de 
critică. De altfel, multe din echipele care s-au 
prezentat la concurs — și în special brigă
zile artistice de agitație ale căminelor cultu
rale din Valea Călugărească, Măneciu-Ungu- 
reni, Nehoiașu etc. — au legat programul! 
lor de specificul comunelor, evidențiind rea
lizările și criticînd cu haz și ascuțime lipsii« 
rile care se manifestă în viața acestor sate.

Note
Contractul 332671

Cele două părți sînt : beneficiarul — sec
ția de învățămînt a sfatului popular re
gional Constanța, executantul — Trustul re
gional de construcții Constanța care au con
venit în forme legale, să construiască loca
lul școlii din Babadag. Termenul de pre
dare a lucrării: 31 decembrie a.c. Statul a 
alocat suma de 1.036.000 lei, rămînînd ca un 
grup de buni tehnicieni să o gospodărească 
chibzuit.

La Babadag lucrurile stau însă altfel. De 
aproape două luni de zile lucrările continuă 
cu 1—5 muncitori. Zidurile clădirii, ridicate 
pînă la jumătate, stau descoperite în ploaie 
și vînt. Această situație se datorește ingi
nerului Faur Tiberiu, șeful șantierului, care 
nu s-a îngrijit de organizarea muncii. Lut 
i se datorește lipsa unor dormitoare, a can
tinei și a neregulilor în salarizarea munci
torilor.

Trustul regional de construcții (director 
Enescu și inginer-șef Caroiani) se mulțu
mește să răspundă, și aceasta în mod biro
cratic, sezisărilor ce le primește.

Contractul 33/2671 din 14 martie a.c. tre
buie îndeplinit. Cei peste 400 de școlari ai 
oamenilor muncii din Babadag trebuie să 
învețe în noul local și să devină locuito? 
rii lui. Ori aceasta nu este posibil atîta 
vreme cît trustul regional de construcții 
Constanța nu la măsuri hotărîte împotriva 
celor vinovați.

A. CONSTANTINESCU 
corespondentul „Sclnteii tineretului" 

pentru regiunea Constanța

_____ I__  Pagini de luptă din istoria mișcării muncitorești din țara noastră________

Greva generală din 1920
Greva generală din 1920, reprezintă una 

din cele mai glorioase pagini din istoria lup
telor clasei muncitoare din Romînia în timpul 
regimului burghezo-moșieresc. Ea a ilustrat 
creșterea mișcării revoluționare din Romînia 
în urma Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Primul război mondial imperialist a adus 
nenorociri fără număr poporului nostru, a 
ascuțit contradicțiile orînduirii burghezo- 
moșierești, a ridicat milioanele de oameni ai 
muncii la lupta împotriva crudei exploatări 
burghezo-moșierești. Revoluția din Octom
brie a arătat oamenilor muncii din țara noa
stră că răsturnarea dictaturii burghezo-mo- 
șierești este posibilă și necesară, le-a dat 
încredere în forțele lor, în victoria asupra 
exploatatorilor. Sub conducerea grupurilor 
comuniste, clasa muncitoare a adoptat noi 
forme de luptă și organizare.

Grevele politice de masă și demonstrațiile 
muncitorești din anii 1918-1919 s-au desfășu
rat sub lozincile luptei pentru pace, împotriva 
războiului antisovietic, pentru puterea mun- 
citorească-țărănească, pentru a se da pămînt 
țăranilor. în anii 1918-1920, în ciuda crîhce- 
nei terori, clasa muncitoare a-cucerit o serie 
de succese. Muncitorii au reușit să impună 
patronilor în numeroase fabrici recunoașterea 
zilei de muncă de 8 ore și a altor revendicări 
muncitorești. Lupta muncitorilor pentru liber
tăți democratice a dus la desființarea sistemu
lui electoral cenzitar,- la cucerirea anumitor 
posibilități de activitate politică legală pentru 
oamenii muncii. în marea majoritate a fabri
cilor au luat ființă consilii muncitorești (co
mitete de fabrică) care participau la rezolva
rea problemelor ce erau legate de interesele 
muncitorilor, Sindicatele au cuprins majori
tatea clasei muncitoare. Sub influența lupte
lor muncitorești au crescut luptele țărănești 
pentru pămînt.

Creșterea luptelor populare a înSpăimîntat 
burghezia și moșierirpea. Luptele populare 
din țara noastră stânjeneau planurile de folo
sire a Romîniei ca bază a războiului de in
tervenție' împotrivă tînăruiui stat sovietic. In 
cursul anului 1920 capitaliștii din Romînia 
și de peste hotare ^au adus la putere un gu
vern. condus , de generalul Avereșcu Care a 
primit . misiunea de a organiza înăbușirea 
prin forța a luptelor revoluționare și de a 
pregăti o nouă agresiune antisovietică.

Cercurile burghezo-moșierești vorbeau fă
țiș despre necesitatea instaurării unei dicta
turi militare. Potrivit cu acest pian, în fabri
cile mari au fost introduse gărzi militare și 
a fost dezlănțuit atacul împotriva comitete
lor de fabrică, membrii acestora fiind arestați 
sau concediați. Continuînd să ridice prețurile 
patronii au trecut la încercări de scădere a 
salariilor, de prelungire a zilei de muncă și 
la concedieri în masă.

în rîndurile clasei muncitoare creștea va
lul de nemulțumire și hotărîrea de a răs
punde prin luptă fermă ofensivei burghezo- 
moșierești. în martie-octombrie 1920 au 
avut loc numeroase greve la care au partici
pat zeci de mii de muncitori, demonstrații, 
răscoale țărănești.

Hotărîți să pună capăt samavolniciilor au
torităților și patronilor și să cucerească o 
viață mai bună, muncitorii îndrumați de gru
purile comuniste, cer conducerii Partidului 
Socialist și mișcării sindicale să treacă la or
ganizarea grevei generale. Din toate colțu
rile țării veneau la București delegați ai 
muncitorilor care cereau organizarea grevei 
generale.

In atmosfera luptelor revoluționare cres- 
cînde, la 10 octombrie 1920 se întrunesc la 
București, Consiliul General al Partidului 
Socialist și Comisia Generală a Sindicate
lor. Pe ordinea de zi a dezbaterilor nu fi
gura inițial problema grevei generale, căci 
oportuniștii strecurați în. fruntea mișcării 
muncitorești refuzau să țină seama de do
rința de luptă a muncitorilor. Dar odată 
dezbaterile începute, s-a văzut că organi
zațiile de jos au dat membrilor conducerii 
centrale a partidului și sindicatelor mandat 
imperativ (obligatoriu) de a vota pentru 
greva generală.

Sub presiunea maselor, conducerile cen
trale ale partidului socialist și sindicalelor 
au acceptat începerea grevei generale la 20 
octombrie. Obiectivele grevei generale erau: 
respectarea dreptului de organizare a 
muncitorilor, încetarea . concedierilor mili- 
tanților organizațiilor muncitorești, recu
noașterea delegațiilor și comitetelor de fa
brici ; retragerea armatei din toate fabri
cile . și atelierele, suspendarea legii antisin- 
dicale și antigreviste Tra'ncu-Iași, desființa
rea stării de asediu și a cenzurii; desfiin

țarea curților marțiale, încetarea sistemu
lui evacuărilor și expulzărilor forțate a 
muncitorilor revoluționari, respectarea liber
tăților democratice și cetățenești.

După cum se vede; muncitorii îmbinau 
lupta politică cu lupta economică. Ei luptau 
pentru drepturile organizațiilor muncito
rești, pentru revendicări general-demo- 
cratice, pentru respectarea drepturilor cetă
țenești care interesau toate păturile popu
lației. Acceptînd de nevoie declararea gre
vei generale, conducătorii oportuniști so
cial-democrați de dreapta au căutat pînă în 
ultimul moment să oprească desfășurarea 
luptei. Ei au anunțat guvernului hotărîrea 
privind greva generală, cerîndu-i să satis
facă unele revendicări minime ale muncito
rilor pentru a căpăta un nou pretext pentru 
amînarea grevei generale.

Guvernul burghezo-moșieresc a refuzat să 
satisfacă chiar și cele mai mici cerințe ale 
muncitorilor. Guvernul a folosit însă răga
zul acordat de conducătorii oportuniști so
cial-democrați de dreapta pențru a pregăti 
înăbușirea grevei generale.

Cercurile burghezo-moșierești cereau gu
vernului să lupte fără cruțare împotriva gre
viștilor. Ion Brătianu, mare bancher și mo
șier, șef al partidului liberal, a făcut o de
clarație publică, apărută în ziare. în care 
spunea : „să înecăm în sînge orice tendință 
de răzbunare a muncitorilor... De ce ne-am 
feri să sacrificăm cîteva sute de oameni”

In zilele din preajma grevei generale, zia
rele anunțau mari mișcări de trupe. Regi
mente noi erau aduse în centrele indus
triale. La București în cartierul Gării de 
Nord, la fabrica de chibrituri și țigări, unde 
lucrau cîteva mii de lucrătoare, au fost aduse 
mitraliere și tunuri.

Pe de altă parte, guvernul a pornit o 
campanie demagogică pentru izolarea mun
citorilor de restul populației. In grabă și cu 
mare pompă au fost împroprietăriți cîteva 
sute de țărani și s-a anunțat în mod min
cinos că se va efectua rapid reforma agra
ră — pentru a înșela țărănimea și a o izola 
de lupta clasei muncitoare.

In acest timp, grupurile comuniste cereau 
o organizare temeinică a grevei. Elemen
tele revoluționare cereau ca greva generală 
să fie însoțită de uriașe demonstrații de 

stradă, care să ducă în mase lozincile de
mocratice, revoluționare, care să unească 
toți oamenii muncii în jurul proletariatu
lui. Conducătorii social-democrați de dreapta 
au dat însă cuvîntul de ordine că „In timpul 
grevei toată lumea stă acasă. Nu se face 
nici o manifestație". In realitate faptul că 
muncitorii au stat acdfîă a înlesnit provocă
rile sîngeroase ale guvernului, care a căpă
tat posibilitatea de a-i aresta pe muncitori 
de la casele lor fără ca, prin demonstrații 
de stradă, proletariatul să poată protesta 
împotriva teroarei. Conducătorii oportuniști 
au împiedicat constituirea unor organe de 
conducere a grevei, care să-și desfășoare 
activitatea astfel încît muncitorii să nu poa
tă fi arestați. Conducătorii oportuniști au 
împiedicat organizarea gărzilor muncitorești 
de autoapărare, a pichetelor de grevă, a re
țelei de curieri și oameni de legătură care 
să asigure la nevoie mobilizarea și aduna
rea muncitorilor. Toate aceste forme de or
ganizare și de luptă utilizate cu succes de 
muncitori în luptele precedente n-au putut Ii 
aplicate în timpul grevei generale din oc
tombrie 1920 datorită trădării șefilor so
cial-democrați de dreapta — care au demo
bilizat muncitorii, spunîndu-le să stea a- 
casă.

In ciuda trădării conducătorilor social-de
mocrați, muncitorii au pornit lupta. In 18 
octombrie a început greva mecanicilor de 
locomotive. Greva, de la căile ferate s-a de
clarat duminică seara la orele 6. La această 
oră nici un tren n-a mai plecat în provin
cie. Pe măsură ce se întorceau trenurile, 
personalul de tracțiune părăsea șerviciul.

La 20 octombrie a început greva gene
rală în întreaga țară. Chiar ziarele burghe
ze recunoșteau că greva a cuprins întreaga 
muncitorime, paralizînd viața economică. 
„Greva generală a izbucnit începtnd de azi 
dimineafă de la ora 6, orice activitate eco
nomică a încetat". — scria ziarul „Dimi
neața" din 20 octombrie, arătînd că numai 
în București participau la grevă 36.000 de 
muncitori.

In întreaga țară au participat la grevă 
peste 200.000 de oameni — adică majorita
tea clasei muncitoare din acel timp. Tre
nurile și vapoarele, fabricile și minele s-au 
oprit. In unele locuri au deciarat grevă și 
argații. Au continuat lucrul numai munci
torii de la serviciile comunale și de la o 
parte din brutării — pentru a asigura sa
tisfacerea nevoilor curente ale populației. 
Au apărut și Unbl'e Ziare în fofntat redus 
și într-un nuihăr mic de exemplare.

Guvernul a dezlănțuit o tercfflw sălbatică 

împotriva greviștilor. Din prima zi a gre
vei generale, guvernul a interzis ziarele și 
organizațiile muncitorești — sediile acestoj 
ra fiind ocupate de trupe./ In întreaga țară 
comitetele de fabrică și comitetele sindicale 
au fost arestate. In București au fost ares
tați peste 2.000 de muncitori, la Iași peste 
1.000, la Turnu Severin 150 etc. Pretutin
deni zeci și sute de muncitori erau ares
tați, schingiuîți, omorîți din ordinele guver
nului burghezo-moșieresc. La București, în 
cartierul Belvedere, greviștii au început să 
fie evacuați din case, familiile și lucrurile 
fiindu-le aruncate în stradă. La brutării au 
fost instalate gărzi militare care să împie
dice pe muncitori să cumpere pîine.

In ciuda tuturor greutăților, muncitorii au 
continuat greva. Grupurile comuniste ilega
le răspîndeau manifeste prin care cereau 
muncitorilor să continue lupta. In unele 
locuri ei au trecut peste capul conducători
lor social-democrați organizînd demonstra
ții de stradă. La Sibiu, a avut loc o demon
strație, în cursul căreia greviștii au manifes
tat pentru revendicările lor, pentru pace cu 
Rusia Sovietică. La București, Bîrlad, mun
citorii ceferiști s-au adunat în adunări de 
protest împotriva arestărilor. Neizbutind să 
înfrîngă greva prin teroare, guvernul bur
ghezo-moșieresc a recurs la serviciile condu
cătorilor social-democrați de dreapta care au 
dat directive pentru încetarea grevei la nu
mai opt zile după începerea luptei. Totuși 
în multe locuri ca Valea Jiului, docurile din 
Galați, greva . a continuat pînă la mijlocul 
lunii noiembrie. Greva mecanicilor de loco
motive a continuat cîteva săptămîni și în 
acest timp muncitorii din ateliere făceau 
„grevă, pasivă" adică stăteau în ateliere în 
orele de muncă, dar nu lucrau. ,

Organizațiile muncitorești au păstrat 
unele posibilități de activitate legală; în 
numeroase întreprinderi muncitorii au iz
butit să păstreze pentru un timp ziua de 
muncă de 8 ore, și alte cuceriri anterioare. 
Dar ca urmare a trădării conducătorilor so
cial-democrați, muncitorii au trebuit să reia 
lucrul fără ca obiectivele greve; generale să 
fi fost atinse. Comitetele muncitorești, nu
meroase sindicate și cea mai mare parte a 
ziarelor muncitorești au fost desființate. Gu
vernul burghezo-moșieresc a continuat să 
mențină starea de asediu, lipsa de drepturi 
democratice și cetățenești. Legislația anti- 
sindicală a fost menținută și mai departe. 
Mii. de muncitori arestați în timpul grevei 
generale au fost condamnați la ani grei de 
temniță, alte mii de muncitori au fost con
cediați. In numeroase întreprinderi salariile 
au fost reduse.

Greva generală din 1920 a' întrecut prin 
amploare toate luptele precedente. Desfășu
rarea ei, numărul mare al muncitorilor gre
viști, voința lor de luptă, dovedesc-că exis
tau posibilități obiective ca greva să aducă 
muncitorilor o strălucită biruință. Insucce
sul grevei generale a arătat că metodele; 
pasive reformiste ale conducătorilor oportu
niști, social-democrați de dreapta a dus 
clasa muncitoare la înfrîngere, a dezarmat-o 
în fața dușmanului de clasă. y

In cursul grevei generale din 1920 a ieșit 
mai cu seamă la iveală faptul că șefii so-1 
cial-democrați de dreapta au împiedicat fău-> 
rirea alianței dintre clasa muncitoare și ță-7 
rănime și au înlesnit guvernului burghezo-” 
moșieresc folosirea armatei pentru înăbuși-,' 
rea prin forță a luptelor muncitorești.

Clasa muncitoare a tras învățămintele 
grevei generale. Intr-un manifest editat de- 
grupurile comuniste ilegale se arăta că 
„...dacă greva generală nu s-a putut termina 
cu cîștig, vina este a noastră... Din cauză 
că nu am știut la timp să impunem parti
dului afilierea la Internaționala a IlI-a, 
pentru a-1 transforma într-un partid comu
nist, partidul s-a dovedit incapabil să con
ducă o mare masă"........de aceea partidul
socialist trebuie transformat într-un puter
nic partid politic comunist".

Experiența grevei generale din 1920, a- 
arătat mai mult ca oricînd proletariatului; 
din țara noastră necesitatea de a avea în 
fruntea sa un partid politic revoluționar; 
marxist-leninist, capabil să-l conducă în/ 
lupta pentru răsturnarea puterii burghezo-; 
moșierești. Muncitorii înaintați au tras con
cluziile practice din aceste învățăminte. , 
Congresul din mai 1921 a hotărît transfor
marea partidului socialist în puternicul; 
Partid Comunist din Romfnia și afilierea sa 
la Internaționala a IlI-a, internaționala le- , 
ninistă. a

In zilele noastre, după eliberarea patriei ', 
de sub jugul fascist, sub conducerea parti-/ 
dylui, au fost înfăptuite idealurile pentru 
care au luptat și s-au jertfit muncitorii par- 
ticipanți la greva generală din 1920.

Amintirea luptelor eroice ale proletariatu
lui din 1920 însuflețește astăzi poporul și ti
neretul nostru în opera de construire a o- 
rînduirii socialiste, ae întărire și înflorire a 
patriei noastre.

’ V. LIVEANU

„Scînteia tineretului“*
20 oct. 1955 psg. 3-a



Uniunea Sovietică acordă ajutor 
populației sinistrate din R. D. Vietnam

MOSCOVA 19 (Agerpres).— TASS trans
mite : In septembrie a.c. asupra unor regiuni 
din Republica Democrată Vietnam s-a abătut 
un puternic taifun, care a pricinuit pagube 
populației țării.

La 15 octombrie, L. I. Sokolov, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al U.R.Ș.S. în R.D. 
Vietnam, a vizitat pe Ho Și Min și în nu
mele guvernului sovietic a exprimat compa
siune în legătură cu calamitățile care s-au 
abătut asupra poporului vietnamez. El i-a co
municat de asemenea că Comitetul Executiv 
al Uniunii , societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din U.R.S.S. a hotărît să 
transfere guvernului R. D. Vietnam 100.000 
ruble pentru acordarea de ajutor populației 
sinistrate. Din această sumă, 25.000 de ruble 
vor fi cheltuite pentru procurarea de medi
camente, care vor fi trimise din U.R.S.S. în 
R. D. Vietnam.

Ho Și Min a mulțumit guvernului sovietic 
pentru ajutorul acordat.

In legătură cu crearea 
unei alianțe defensive 

între Egipt, Siria și Arab ia Saudită
DAMASC 19 (Agerpres). — La Damasc 

a avut loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Siriei sub președinția președintelui 
republicii siriene, Șukri Kuatli. în cadrul 
căreia cabinetul sirian ș-a pronunțat în una
nimitate pentru încheierea unei alianțe bi
laterale cu Egiptul. Agenția France Presse 
care relatează această știre precizează că 
alianța dintre Siria și Egipt are un carac
ter pur defensiv și nu este îndreptată împo
triva nici unei alte țări. Această alianță pre
vede de asemenea coordonarea problemelor 
privind armamentul și instruirea trupelor 
celor două țări, precum și schimbul de in
formații militare.

In același timp se anunță că primul mi
nistru al Siriei, Said Ghazzi, va face peste 
cîteva zile o vizită în Arabia Saudită. Potri
vit relatărilor agențiilor de presă, scopul vi
zitei premierului sirian la Riad va fi înce
perea unor tratative cu conducătorii Arabiei 
Saudite în vederea încheierii unui pact de 
securitate inter-arab, cu participarea Egip
tului, Siriei și Arabiei Saudite.

Proiectul unei alianțe defensive între! 
Egipt, Siria și Arabia Saudită se bucură de 
sprijinul unanim al opiniei publice arabe 
Agenția France Presse precizează în legă
tură cu aceasta că nu este exclus ca guver
nul libanez să adopte o hotărîre în sensul 
aderării Libanului la alianța dintre Siria și 
Egipt.

Nota adresată de guvernul sovietic 
guvernului Marii Britanii

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite nota adresată de guvernul sovietic gu
vernului Marii Britanii. La 18 octombrie, 
Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
adresat ambasadei Marii Britanii la Moscova 
o notă care constituie răspunsul la nota a- 
dresată la 3 octombrie 1955 de guvernul 
Marii Britanii guvernului sovietic în legă
tură cu tratativele dintre guvernele U.R.S.S. 
și Republicii Democrate Germane care au 
avut loc în septembrie a.c.

In nota din 3 octombrie, guvernul Marii 
Britanii, de comun acord cu guvernele S.U.A 
și Franței, declară că, după părerea acestor 
trei guverne, „Tratatul cu privire la rela
țiile dintre Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Democrată Germană“ 
încheiat la 20 septembrie la Moscova nu 
poate avea nici o influență asupra obliga
țiilor sau răspunderii asumate de U.R.S.S., 
pe baza înțelegerii și a acordurilor privi
toare la Germania, inclusiv Berlinul, reali
zate anterior între Franța, S.U.A., Regatul 
Unit și U.R.S.S.

In nota sa din 18 octombrie, Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. face cunoscut 
că, potrivit. Tratatului menționat, relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și Republica De
mocrată Germană sînt reglementate pe baza 
deplinei egalități în drepturi, a respectului 
reciproc, al suveranității și neamestecului în 
treburile interne. Tratatul prevede colabora
rea între Uniunea Sovietică și Republica 
Democrată Germană în interesele asigurării

păcii și securității în Europa, în interesele 
reglementării pașnice pe bază de Tratat și 
restabilirii unității Germaniei pe baze paș
nice și democratice.

In continuare, în notă se arată că la sem
narea Tratatului cu privire la relațiile dintre 
U.R.S.S. și R.D.G. părțile au pornit de la 
premiza că Republica Democrată Germană 
își exercită jurisdicția pe teritoriul aflat 
sub suveranitatea ei, ceea ce, firește, se re
feră și la comunicațiile pe acest teritoriu 
In ceea ce privește controlul asupra circu
lației între Republica Federală Germană și 
Berlinul occidental a personalului militar și 
încărcăturilor garnizoanelor Marii Britanii, 
Franței și S.U.A., încartiruite în Berlinul 
occidental — se spune în continuare în notă 
— cu prilejul tratativelor dintre guvernele 
U.R.S.S. și R.D.G. s-a prevăzut ca acest 
control să fie exercitat temporar, pînă la 
realizarea unui acord corespunzător, de către 
comandamentul grupului de trupe sovietice 
din Germania.

In încheierea notei se subliniază că sem 
nînd Tratatul sus-menționat, guvernele 
Uniunii Sovietice și Republicii Democrate 
Germane au avut în vedere obligațiile ce re
vin celor două părți pe baza acordurilor in
ternaționale existente, referitoare la Germa
nia în ansamblu.

In aceeași zi, note similare au fost adre
sate de asemenea ambasadelor Franței și 
S.U.A.

un nou Columb" Ne scriu corespondenții

Primul ministru al Egiptului 
va vizita R. P. Polonă

CAIRO. — Un purtător de cuvînt oficial 
al Ministerului Afacerilor Externe al Egip
tului a anunțat că primul ministru al Egip
tului, Gamal Abdel Nasser, a acceptat invi
tația guvernului polonez de a vizita Repu
blica Populară Polonă la reîntoarcerea din 
vizita sa în Uniunea Sovietică.

Pakistanul să se retragă 
din pactul de la Bagdad

— declară președintele Ligii musulmane 
din Pakistanul de est

DELH1 19 (Agerpres). — După cum a- 
nunță din Dacca agenția Press Trust of In
dia, Maulana Abdul Amid Bîhașani, pre
ședintele Ligii musulmane din Pakistanul 
de est, a declarat că organizația sa va cere 
convocarea în termen de o lună a Adunării 
legislative a Pakistanului de est pentru a 
stărui ca Pakistanul să se retragă din pactul 
de la Bagdad și să renunțe la alianța mili
tară cu Statele Unite. Liga musulmană de
ține aproape 1/3 din cele 309 mandate din 
Adunarea Legislativă, provincială și este cel 
mai mare partid din Pakistanul de est.

O delegație 
a Uniunii Tineretului Cehoslovac 

a sosit la Moscova
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans

mite : Răspunzînd invitației C.C. al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. și a Comitetului antifascist al 
tineretului sovietic, la Moscova a sosit o de
legație a Uniunii Tineretului Cehoslovac. 
Delegația este condusă de Vladimir Mesner, 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Ceho
slovac.

Discuțiile din Comitetul Politic în problema 
folosirii energiei atomice în scopuri pașnice
NEW YORK 19 (Agerpres). — TASS trans

mite : In ședința din 18 octombrie a Comi
tetului Politic a continuat discutarea proble
mei folosirii energiei atomice în scopuri paș
nice. Au luat cuvîntul reprezentanții Dane
marcei, Suediei, Poloniei, Argentinei și Siriei.

Reprezentantul Danemarcei a anunțat că 
guvernul său „acceptă în principiu prevede
rile fundamentale ale proiectului de statut al 
agenției internaționale pentru folosirea paș
nică a energiei atomice ca o bază bună pen
tru o discutare ulterioară“. Totodată, el a 
subliniat că este important ca agenția să fie 
organizată pe principiul egalității tuturor ță
rilor.

Reprezentantul Suediei, Sandler a decla
rat că Organizația Națiunilor Unite are com
petența să rezolve problema relațiilor dintre 
agenție , și O.N.U. După părerea delegației 
suedeze, a spus el, prevederile privitoare la 
relații strînse între O N U. și agenție care 
să asigure o activitate efectivă a acesteia din 
urmă trebuie să constituie o parte integrantă 
a statutului agenției.

Șeful delegației Republicii Populare Polo
ne, M. Naszkowski, a declarat că interzicerea 
folosirii armei atomice și instituirea unui sis
tem eficient de control care să asigure res
pectarea acestei' interziceri va constitui, după 
cum subliniază pe bună dreptate proiectul so
vietic de rezoluție, o contribuție la întărirea 
atmosferei de încredere fără de care nu se 
poate vorbi despre un progres deplin al co
laborării internaționale în domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice.

Reprezentantul Argentinei, Plate, s-a pro
nunțat în favoarea creării unei agenții inter
naționale pentru folosirea pașnică a energiei 
atomice, adăugînd însă că Argentina va 
obiecta împotriva creării unei agenții după 
modelul O.N.U. în care există dreptul de 
„Veto“.

Reprezentantul Siriei, Ahmed Șhukeiri, s-a 
ocupat în deaproape de succesele conferin
ței internaționale tehnico-științifice pe care 
le-a calificat ca „întrecînd toate așteptările“.

Viața publică din S.U.A. este limitată da
torită existenței a •••’ felul de legi antide
mocratice. Pe această temă, chiar în presa 
occidentală, au fost scrise numeroase ar
ticole. Problema este de o asemenea actua
litate, încît ea revine in permanență în co
loanele diferitelor ziare din presa occiden
tală. Așa de pildă, ziarul „Daily Express” 
din 12 octombrie a. c. publica sub titlul 
„E atît de greu pentru un nou Columb”, ur
mătorul articol succint:

„Dacă un Cristofor Columb modern ar 
dori să vină azi în S.U.A., a spus guverna
torul statului New York. Harriman, el ar 
trebui:

Să se înscrie pe o listă specială prevăzînd 
anumite discriminări față de italieni și să 
aștepte 10 ani pînă îi vine rîndul.

Să treacă prin toate încercările impuse de 
legea imigrării.

Să complecteze nenumărate formulare.
Să se supună, unor cercetări îndelungate 

și să găsească garanții în America.
Apoi — dar numai cu condiția să nu fi 

făcut vreodată parte din vreo organizație 
controversată sau să fi fost o persoană con
troversată și numai cu condiția să fi avut 
o viață exemplară — va ajunge poate să 
vadă Statuia Libertății”.

Intr-adevăr, un prețios îndrumar pentru 
orice eventual Cristofor Columb modern...

TRIBUNE DES NATIONS:
„Americanii sînt îngrijorați de numărul 

redus de studenți în științe”
In repetate rînduri, diferite personalități 

politice și științifice din S.U.A. au relevat 
faptul că învățămîntul superior american 
pregătește un număr insuficient de cadre 
științifice.

Ziarul „Tribune des Nations” din 7 octom
brie, reia această idee, publicînd o informa
ție sub titlul „Americanii sînt îngrijorați de 
numărul redus de studenți în științe”, lată 
această informație: „Cu ocazia închiderii 
conferinței „Atomic Industrial Forum In
corporated”, dl. Strauss, președintele comi
siei energiei atomice americane a lansat din 
nou un strigăt de alarmă : Statele Unite nu 
mai pregătesc destule cadre de ingineri și 
de savanți. Aceasta este cu atît mai alar
mant, cu cît ritmul de formare a cadrelor 
științifice în U.R.S.S. se accelerează“.

O bază sportivă complexă
Nu departe de reședința Consiliului re

gional Stalin — Dinamo sînt în plină des
fășurare lucrările de amenajare a unei noi 
și frumoase baze sportive, care va rezolva 
problema antrenamentelor și activitatea 
competițională de sală, în timpul iernii.

Noua bază sportivă cuprinde o sală de 
dimensiuni mari (24x14 m.) în care boxe
rii, gimnaștii, handbaliștii și voleibaliștii 
își vor putea face antrenamentele în con
diții optime. O altă sală (8x11 m.) va fi 
dată în folosință exclusiv luptătorilor. 
Baza cuprinde instalații anexe, cu ves
tiare și dușuri,

încălzirea, una din grelele probleme 
care se ivesc la asemenea săli, se face 
printr-o instalație centrală.

Prin amenajarea acesitei noi baze, spor
tivii dinamoviști din regiunea Stalin își 
vor putea desăvîrși tot timpul anului pre
gătirea fizică.

Concomitent cu amenajarea sălilor, se 
muncește foarte mult pentru curățirea 
terenurilor din parcul de lingă reședința 
Consiliului regional.

Pe lingă terenurile de baschet, tenis și 
volei, s-a construit un teren de fotbal 
(50x80 m.) gazonat, pentru antrenamente. 
De asemenea în jurul terenului s-a ame
najat o pistă de atletism și gropi pentru 
sărituri în înălțime, lungime și triplu 
salt.

Odată cu aceasta, bazinul de înot a fost 
reparat și curățat, iar la terenurile de 
tenis, volei și baschet s-au amenajat insta
lații electrice pentru jocuri în nocturnă.

Coresoondent 
S. STORESCU

Unde duce înfumurarea
In campionatele de volei ale asociației 

„Voința”, participă și o echipă a colecti
vului Voința din Zalău. La faza regională 
această echipă a reușit să se claseze pe 
locul I. Acest succes i-a bucurat mult pe 
sportivii colectivului cît și pe consătenii 
lor care își puseseră multe speranțe în 
echipă Echipa mergea din succes în suc
ces. în faza de zonă voleibaliștii din Za
lău au întrecut formația „Voința Oradea“, 
și altele.

Aceste victorii au făcut însă ca repre
zentanții Zalăului să-și dea aere de înfu
murare crezîndu-se de neînvins. In me
ciul cu Voința Tg. Mureș au manifestat: 
neseriozitate ba chiar indisciplină. Era și 
normal ca o echipă cu o asemenea com
portare să piardă meciul la un scor care 
nu-i face cinste. Jucătorii din această 
echipă trebuie să înțeleagă că sînt repre
zentanții unui colectiv sportiv căruia tre
buie să-i facă cinste.

Corespondent 
GHERMAN TEODOR

Concuis de orientare turistică
Un turist trebuie să cunoască foarte 

multe lucruri. în primul rînd trebuie să 
știe să se orienteze. Turismul nu se face 
numai ziua, pe poteci bine cunoscute. Cei 
mai îndrăzneți pornesc spre vîrfurile cele 
mai înalte afundîndu-se în pădurile fără 
sfîrșit. Pînă la întoarcerea la cabană se 
lasă înserarea sau chiar noaptea. Tocmai 
acest moment e mai greu: să te înapoiezi 
pe unde ai urcat sau să găsești drumul 
cel mai scurt pînă la cabană. Iată o pro
blemă pe care trebuie să știe s-o rezolve 
un turist: să se orienteze după semnele 
turistice, după anumite forme din teren 
și mai ales după hartă și busolă.

Un asemenea concurs de orientare tu
ristică a avut loc nu de mult la Bucin, 
contînd pentru ,,Cupa Regiunii Autonome 
Maghiare.

Una din probe s-a desfășurat ziua pe 
un traseu de 19 km. ou 5 posturi „vii‘‘ de 
control și 10 posturi „mute”. Cealaltă a 
avut loc noaptea pe un traseu de 9 km. 
cu 3 posturi „vii” și 5 posturi „mute”.

Membrii echipelor participante s-au 
prezentat bine pregătiți, rezolvînd cu suc
ces toate greutățile drumului de munte. 

. Prima echipă a colectivului sportiv 
„Recolta“ G.A S. ,,1 Mai“ din Tg. Mureș 
a ocupat locul I cu 904 puncte d n 1050 
posibile.

Particlpanții Ia această frumoasă între
cere au făcut totodată cunoștință cu mi
nunatele peisaje ale munților noștri.

Corespondent 
TAUȘ ION

Răspunsurile lui Dulles la o conferință de presă
WASHINGTON 19 (Agerpres). — TASS 

transmite: Răspunzînd la întrebările cores
pondenților în cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc la 18 octombrie, secre
tarul de stat Dulles a anunțat că se va în- 
tîlni la 19 octombrie cu președintele Eisen
hower pentru a examina în mod definitiv 
planurile referitoare la aproniata conferință 
de la Geneva a miniștrilor Afacerilor Exter
ne ai celor patru puteri

Dulles a declarat că în drum spre Geneva 
intenționează să viziteze Roma și să se în- 
tîlnească la Paris cu miniștrii Afacerilor Ex
terne ai Angliei și Franței. După, aceea va 
lua parte le sesiunea Consiliului N.ATO

Răspunzînd la alte întrebări, Dulles a de
clarat că. după părerea sa, există în prezent 
mai multe șanse să fie adoptate măsuri prac
tice în scopul reglementării principalelor di
vergențe internaționale. Dulles a adăugat 
că apropiata conferință a miniștrilor Aface
rilor Externe trebuie considerată, ca o a 
doua etapă în care „spiritul Genevei" va fi 
pus în aplicare

Dulles a amintit părerea lui Eisenhower. 
potrivit căreia apropiata conferință de la 
Geneva va constitui o „severă verificare" a 
„spiritului Genevei". El a adăugat că, după 
părerea lui, în prezeht există șanse nu toc
mai proaste care permit să se spere că va fi 
obținut un progres în toate cele trei puncte 
de pe ordinea de zi.

Unul din corespondenți l-a întrebat pe 
Dulles ce legătură se poate face între decla
rația sa de astăzi și declarațiile sale ante
rioare despre poziția Uniunii Sovietice. Dul
les a afirmat că nu crede că există vreo 
discordanță. între speranțele sale actuale și 
„avertismentele" sale anterioare în legătură 
cu politica sovietică. El a adăugat că în ce

privește rezultatele conferinței de la Geneva, 
s-au exprimat speranțe care depășesc cadrul 
„posibilităților practice” ale acestei întîlniri. 
Dulles a afirmat că nu împărtășește aceste 
speranțe dar că, pe de altă parte, consideră 
că posibilitățile practice ale apropiatei confe
rințe sînt în prezent aproximativ tot atît de 
mari cît le considerau puterile occidentale 
în perioada cînd șefii guvernelor s-au întru
nit la conferința de la Geneva care trebuia 
să constituie doar prima etapă în tratativele 
dintre Est și Vest. Dulles a declarat că 
speră că la conferința de la Geneva se va 
obține un progres în problema unificării 
Germaniei. El nu se așteaptă însă ca la a- 
propiata conferință ,să se obțină sau să 
se asigure pe deplin" unificarea Germaniei 
Dulles a repetat că speră că diferitele pro
puneri îndreptate spre unificarea Germaniei 
precum și spre asigurarea securității euro
pene, vor ajuta puterile occidentale și Uniu 
nea Sovietică să se apropie mai mult la c>on 
ferința de la Geneva.

Răspunzînd altor întrebări ale corespon 
denților, Dulles a declarat că în momentul 
de față „nu este încă timpul“ pentru o con
ferință Ia nivel înalt între S U.A. și China 
El a comunicat că printre problemele care 
au fost discutate la Geneva în cadrul tra
tativelor chino-americane a figurat și pro
blema embargoului comercial.

★
DENVER 19 (Agerpres) — Agenția Uni- 

ted Press anunță că la 19 octombrie ac pre
ședintele S.U.A., Eisenhower. a avut o în
trevedere cu John Foster Dulles, secretarul 
Departamentului de Stat Potrivit relatărilor 
agenției, discuțiile au fost duse în legătură 
cu apropiata conferință de la Geneva a mi
niștrilor de Externe ai celor patru puteri.

Pe scurt din:
PRAGA. — Secretariatul președintelui 

Republicii Cehoslovace a dat publicității un 
comunicat în care anunță că după termina
rea tratamentului în spital, președintele Re
publicii Cehoslovace, Antonin Zapotocky, a 
părăsit orașul Praga plecînd la odihnă.

PARIS. — La 19 octombrie a început 
în suburbia pariziană Saint Denis o plenară 
a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Francez. Pe ordinea de zi a plenarei fi
gurează problema situației țăranilor și a 
muncii partidului la sate.

TEL-AVIV. — După cum relatează agen
ția France Presse. un purtător de cuvînt al 
armatei israeliene a declarat că la 18 oc
tombrie au avut loc noi incidente la granița 
cu Icdania și la frontiera cu Siria.

RIO DE JANEIRO. — Agenția „United 
Press“ anunță că șase ofițeri superiori din 
armata braziliană au fost înlăturați din 
funcțiile lor deoarece au avertizat asupra 
pericolului unei lovituri militare pregătite de 
elementele reacționare din armată, care în
cearcă să împiedice venirea la putere a lui 
Kubitschek și Goulart, candidații sprijiniți 
de forțele ponuFre și învingători în recen
tele alegeri din Brazilia.

NEW YORK — In seara zilei de 17 oc
tombrie. redacția unuia dintre cele mai mari 
ziare din S U.A., ..New York Times“. a ofe
rit o recepție în cinstea gruoului de ziariști 
sovietici care se află la New York

TEHERAN. — In cursul ședinței sale din 
19 octombrie, senatul iranian a aprobat cu 
38 de voturi contra 4 hotărîrea guvernului 
privind aderarea Iranului la pactul agresiv 
de la Bagdad

DEI.F1I — La 19 octombrie, primul mi
nistru al Birmaniei, U Nu, și persoanele care 
îl însoțesc au părăsit orașul Delhi. plecînd 
pe calea aerului la Kabul și apoi în Uniunea 
Sovietică. U Nu a fost condus la aerodrom 
de primul ministru al Indiei. Nehru si de 
M. A. Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. în 
India

O întîlnîre între prieteni
Combinata Știința-Locomotiva Timiș

Miercuri s-a disputat la Timișoara întîl- 
nirea internațională de fotbal dintre echi
pa Spartak Subotița, care activează în 
prima categorie a campionatului R.P.F. Iu
goslavia și echipa combinată Știința-Loco- 
motiva Timișoara.

Peste 8.000 de spectatori au urmărit un 
joc spectaculos, desfășurat într-o atmos
feră prietenească care a luat sfîrșit cu re
zultatul de 2-1 (1-0) în favoarea fotbaliști
lor timișoreni.

Scorul a fost deschis în min. 36 de Cio-

Noi recorduri R.
Pe stadionul din parcul Victor Babeș din 

Cluj s-a desfășurat miercuri un concurs de 
atletism organizat în cinstea Lunii Priete
niei Romîno-Sovietice. Cu acest prilej, mae- 
stra sportului Alexandra Sicoe a stabilit un 
nou record a! R.P.R. în proba de 200 m. 
plat cu timpul de 24”9/10. Un valoros re-

I n c î t e v
® Pe stadionul Republicii s-a disputat 

miercuri după amiază întîlnirea restantă din 
cadrul categoriei A la fotbal între echipele 
Progresul București și Minerul Petroșani. 
Victoria a revenit fotbaliștilor bucureșteni 
cu scorul de 2-0 (1-0) prin punctele înscrise 
de Ozon, care a transformat o lovitură de 
11 m. și Cacovcanu.

• Turneul internațional de șah al candi
datelor la titlul de campioană mondială a 
continuat la 18 octombrie cu disputarea par
tidelor programate în runda a 11-a.

După 5 ore de joc s-au terminat numai

ara—Spartak Subotița 2-1 (1-C)
sescu care la o lovitură de colț a reluat ba
lonul cu capul în plasă. Fotbaliștii romîni 
continuă să joace cu multă însuflețire și 
ratează mai multe ocazii de a urca scorul 
După pauză, echipa iugoslavă atacă insis
tent și reușește sa egaleze în min. 80 prin 
Ciovici care, dintr-un unghi dificil, trimite 
balonul pe lingă Uțu, ieșit inoportun din 
poartă. Cu 4 minute înainte de fluerul final, 
Țigăniuc înscrie de la 20 m. stabilind scorul 
jocului de 2.-1 în favoarea timișorenilor.

P. R. la atletism
cord de junioare a obținut și atleta M. Cu- 
țui care în proba de 1.000 m plat a reali
zat timoul de 3'07”. Vechiul record era de 
3’12”2/10

Alte rezultate: greutate: Constantin 
Crețu 15,20 m., prăjină; M Dumitrescu 
4.00 m.; suliță P. Demeter 60,20 m.

a rînduri
trei partide. Zvorikina (U.R.S.S.) a cîștigat 
la Carasco de Budinsh (Chile), Rubțova 
(U.RS.S ). după o luptă combinativă a ob
ținut victoria în fata șahistei cehoslovace 
Sucha. iar partida dintre Bodo de Moschini 
(Argentina) — Holuj (R. P. Polonă) s-a 
terminat remiză. Celelalte partide s-au în
trerupt.

® La 19 octombrie s-a disputat la Glasgow 
întîlnirea internațională de box dintre 
echipele Uniunii Sovietice și Scoției. Vic
toria a revenit boxerilor sovietici cu rezul
tatul de 9—1.

Sosirea în Capitală a unei delegații comerciale finlandeze

Munca F.D. J. în rîndul tinerilor mecanizatori

Zilele acestea a sosit în Capitală o dele
gație comercială finlandeză pentru a lua 
parte la lucrările Comisiei mixte romîno-fin- 
iandeze, în vederea prelungirii Acordului 
Comercial între R.P.R. și Finlanda.

Delegația finlandeză, care este condusă

de Dl. Olli Kaila, director adjunct în Mini
sterul Afacerilor Externe, a fost primită la 
sosire de Iacob Măgura, director în Mini
sterul Comerțului Exterior, precum și de 
Matti Pyykko, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Finlandei la București.

Organizația Tineretului Liber Ger
man („Freie Deutsche Jugend"} unește 
în rîndurile sale tineri din orașele și 
satele Republicii Democrate Germane. 
Pentru F.D.J. problema întăririi muncii 
în rîndurile tineretului de la sate și cu 
deosebire în rîndurile tinerilor mecani
zatori este o problemă căreia i se a- 
cordă o deosebită însemnătate. Orga
nizațiile F.D.J. luptă pentru ca tinere
tul de la sate să fie antrenat într-o 
măsură mereu crescîndă la munca ac
tivă pentru întărirea Republicii Demo
crate Germane, pentru pace și unitate 
națională.

în munca sa, în rîndurile tinerilor 
mecanizatori, organizația noastră a acu
mulat o experiență pozitivă. în R. D. 
Germană există un însemnat număr de 
stațiuni de mașini și tractoare aflate la 
o depărtare ce ajunge pînă la 20—25 
km. de ultimul sat pe care-l deservesc. 
Deseori un S.M.T. ară ogoarele a 8 
pînă la 10 sate și astfel este necesar 
să existe organizate 8—10 brigăzi de 
tractoriști. Este de la sine înțeles că din 
această pricină, tinerii tractoriști sînt 
răspîndiți pe distanțe mari. Aceasta 
este cauza pentru care în primii ani 
după înființarea stațiunilor de mașini 
și tractoare în munca F.D.J. în rîndul 
tinerilor mecanizatori au existat o se
rie de greutăți. Pe atunci în cele mai 
multe S.MT-url exista numai o sin
gură organizație F D.J cu o conducere 
și o activitate centralizată. Or. aceasta 
făcea ca la activitatea organizației res
pective să nu poată fi antrenați toți 
tractoriștii. De aceea s-a luat măsura 
de a se organiza grupe F.D.J. Pf hnga 
fiecare brigadă de tractoriști în care 
sînt cel puțin 3 membri de organizație

Aceste grupe au o activitate organi
zată în primul rînd în direcția proble
melor specifice ale brigăzii de tracto
riști respective. Principala problema 
este problema organizării mai bune a 
producției. Dar totodată grupele F D.J. 
muncesc spre a folosi în mod util

Scrisoare din R. D. Germană
timpul liber al tractoriștilor. La locul 
de muncă se desfășoară o intensă ac
tivitate de educație politică. Prin dife
rite forme se tinde la întărirea disci
plinei socialiste în muncă, pentru ob
ținerea unor succese din ce în ce mai 
mari în producție.

Un rol însemnat au în această pri
vință adunările de grupă F.D.J. care 
sînt organizate în mod atractiv și cu
prind revista presei, recenzii de cărți, 
audierea emisiunilor locale de radiofi- 
care ele. Desigur, există deosebiri în 
activitatea grupelor. Deosebirile sînt 
însă legate mai ales de specificul locu
lui de muncă. Pentru unele grupe, de 
pildă, principala problemă este aceea de 
a contribui la organizarea muncit în 
două schimburi, la folosirea integrală 
a capacității fiecărui tractor și la în
deplinirea la timp a planului de pro
ducție.

Organizațiile F.D.J. luptă pentru ca 
fiecare brigadă de tractoare să dispună 
de un punct de sprijin bine pus la 
punct. Un punct de sprijin bine organi
zat nu înseamnă numai un garaj pen
tru tractoare, un loc pentru combusti
bil și un mic atelier. Un bun punct de 
sprijin are și un adăpost de noapte 
pentru membrii brigăzii, cameră unde 
să-și petreacă timpul liber și un birou. 
Tinerilor le sînt necesare o serie de 
obiecte pentru ca viata lor să fie mai 
bogată : ei au nevoie de o bibliotecă, 
de un joc de șah, de un joc de tenis de 
masă etc.

In anii trecuți n-a fost tocmai ușor 
pentru brigăzile de tractoriști să-și a- 
menajeze astfel de puncte de sprijin, 
deoarece deseori lipseau materialele și 
fondurile necesare. Dar in unele Jocuri 
grupele F D J. ale brigăzilor de trac
toriști au luat ele inițiativa amenajă
rii unor puncte de sprijin, așa cum s-a 
întîmplat cu tractoriștii din Ollendorf

— punctul de sprijin al brigăzii de ti
neret „Tlnăra gardă" de la S. M. T. 
Blankensse, districtul Neubrandenburg. 
Tinerii tractoriști, cu ajutorul tinerilor 
săteni, au organizat un punct de spri
jin bine amenaiat. A fost instalată re
țeaua pentru difuzoare, terenul din fab- 
timpului de sprijin al brigăzii a fost 
nivelat și plantat, a fost ridicat un pa
vilion pentru steag, odăile din clădi
rile rezervate tractoriștilor au fost re
novate și încă multe altele. Tinerii 
tractoriști și-au organizat un punct de 
sprijin atît de frumos și atrăgător încît 
nu numai ei, ci și tinerii țărani din sat 
își petrec timpul liber aci. în felul a- 
cesta s-a pășit pe calea realizării sar
cinii ca S.M T. să devină un sprijin im
portant al clasei muncitoare la sate, 
influențînd puternic viața satului, de
venind un puternic centru politic și cul
tural.

Partidul clasei muncitoare din Repu
blica Democrată Germană — Partidul 
Socialist Unit din Germania — a che
mat pe oamenii muncii să lupte pentru 
o mai bună gospodărire a întreprinde
rilor, pentru economii atît în industrie 
cît și în agricultură Chemarea parti
dului a avut un puternic răsunet în 
rîndurile întregului tineret al republicii 
Tinerii mecanizatori din brigada ..Man
fred von Brauchitsch" de la S M.T. 
Schönebeck-Nord, districtul Magdeburg 
de exemplu, și-au întocmit un plan de 
muncă menit să ducă la o folosire ra
țională a utilajului și a combustibilu
lui precum șl la folosirea deplină a 
timpului de muncă Planul se referă la 
o serie de probleme ca : realizările ce 
trebuie obținute, calificarea fiecărui 
membru al brigăzii folosirea unor noi 
metode de muncă, răspunderea perso
nală, consfătuiri regulate de producție 
etc. Esențialul în planul brigăzii 
„Manfred von Brauchitsch” constă în

aceea că fiecare punct din plan este 
enunțat în mod»l cel mai precis. Astfel 
sînt exact socotite cheltuielile pentru 
salarii, combustibil, reparații etc. în 
acest fel tractoriștii pot chibzui cît se 
poate de exact cît anume au voie să 
cheltuiască pentru fiecare lucrare a pă- 
mînlului și cit anume pot economisi. 
Datorită acestui fapt angajamentele 
personale sînt reale și îndeplinirea lor 
poate avea un considerabil efect asu
pra activității S.M.T.-ului.

Brigada de tineret ,,Manfred von 
Brauchitsch" a chemat la întrecere toate 
brigăzile de tineret din S.M.T.-urile 
Republicii Democrate Germane. Această 
inițiativă a fost aprobată de către con
ducerea FD.J. în numeroase S.M.T.-uri 
tinerii au discutat inițiativa tovarășilor 
lor și au aplicat-o în practică. Nume
roși activiști ai F.D.J. au lămurit 
planul de muncă al brigăzii ..Manfred 
von Brauchitsch" subliniind valoarea 
lui. Activiștii organizației au atras a- 
tenția însă că nu este vorba de a pre- 
,lua planul cuvînt cu cuvînt, în mod 
mecanic, ci este necesar de a se însuși 
principiile lui și de a fi aplicate (inîn- 
dn-se seama de condițiile snecifice. 
O serie de membri ai brigăzii ,,Manfred 
von Brauchitsch" au vizitat alte S.M.T.- 
uri popularizînd inițiativa lor.

întrecerea tinerilor mecanizatori se 
desfășoară din plin Comitetul Central 
al F.D.l a pregătit pentru brigăzile 
învingătoare steaguri transmisibile și 
numeroase premii valoroase.

Munra persistentă politică și. organi
zatorică a F.D.J. în rîndul tinerilor me
canizatori. începe să-și arate roadele. 
Desigur, rezultatele complecte vor pu
tea fi cunoscute mai tirz'iu. Dar chiar 
de pe acum se poate vedea că întrece
rea tinerilor tractoriști prilejuiește mi
nunate 
nomii.

INFORMAȚII

■<s.

realizări și însemnate eco-

HEINZ DUTTBRENNER

octombrie 1955Berlin,

Miercuri dimineață a părăsit Capitala, 
plecînd spre Berlin, Johannes Dieckmann, 
președintele Camerei Populare a R. D. Ger
mane care, împreună cu soția sa, ne-a vizi
tat țara.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oas
petele a fost condus de tovarășii: C. Pîr- 
vulescu, președintele Marii Adunări Națio
nale, A. Bunaciu, secretar al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Gh. Vidrașcu, 
membru în Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, P. Niculescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, A. Breitenhoffer, depu
tat în Marea Adunare Națională.

Au fost de față W Eggerath, ambasado
rul R. D. Germane la București, și alți 
membri ai ambasadei.

★

Miercuri au părăsit Capitala d-nii R. Garst 
și G. Schutz, fermieri din S.U.A-, care 
ne-au vizitat țara timp de cîteva zile.

Oaspeții americani au fost conduși la ple
care de V. Gligor, locțiitor al ministrului 
Agriculturii și Silviculturii, T Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț a 
R.P.R., Silviu Brucan, deputat în Marea

Adunare Națională, prof. Gr Obrejean, di
rector adjunct științific al l.C.A.R. și alții.

★
Miercuri la amiază a avut loc în sala „Ni- 

colae Cristea“ din str. Brezoianu, vernisajul 
expoziției de pictură, sculptură și grafică a 
artiștilor Eva Cerbu. Ivonne Hassan, Iulia 
Hălăucescu și Eleonora Pescaru.

Prezentarea expozanților a fost făcută de 
graficianul Gheorghe Ivancenco.

La deschiderea expoziției care cuprinde 
tablouri în ulei și acuarelă, desene, sculp
turi au fast de față numeroși artiști plastici, 
critici de artă, oameni ai muncii.

★
Joi 20 octombrie, ora 18,30, va avea loc 

în amfiteatrul „Al. Odobescu" al Facultății 
de filologie a Universității „C. I. Parhon“ 
din București, conferința intitulată „La poe- 
sia di Giovanni Pascoli. nel primo centenario 
della nascita". („Poezia lui Giovanni Pas
coli, la primul centenar de la naștere“).

Va vorbi prof. Francesco Flora, membru 
al Academiei „Dei Lincei” din Roma, care 
ne vizitează țara la invitația Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea. (Agerpres)

Spectacolele de azi
TEATRE: DAMA DE PICA - Teatrul de Operă șl 

Balet al R.P.R.: l ASATI-MA SA CINT - Teatrul de 
stat de operetă; LICEENII — Teatrul Național „1. 
L. Caragiale“ (sala Studio): GA IȚEI.E — Teatrul 
Național „1. L. Caragiale” (sala CC.S.): DOAM
NA CALAFOVA - Teatrul Municipal; IMPARATIȚA 
LUI MACHIDON — Teatrul Armatei (sala Ma
gherei: ANI DE PRIBEGIE — Teatrul Tinerelului; 
TANIA — Teatrul Muncitoresc C.F.R.Giulești: 
MINCINOSUL — Studioul actorului de film „C. 
Nottara“ (sala Libertatea): CER CUVÎNTUL - An
samblul de Estradă al R.P.R.; ARENA CURAJU
LUI - Circul Sa Stat (orele 17 și 20,30).

CINEMATOGRAFE: ROMEO SI JULTETTA -
Patria ; FANTOMELE PĂRĂSESC PISCURILE - 
Republica, 8 Martie; IN ZORI RE ZI - Magheru. 
Elena Pavel; CRAINOUEBILLE - Flllmon Sîibu, 
Lumina, Înfrățirea Inire popoare, Arta; CADÉRLA 
EMIRATULUI — București, Gh, Doja, Libertății; 
SUB VECHEA MONARHIE - Maxim Gorkl; PRIN. 
TESA MARY - I. C. Frlmu, 1 Mal; ACTUALITA
TEA IN IMAGINI, SPARTACHIADA MILITARĂ.

CĂMINELE CULTURALE. MECIUL DE FOTBAL 
U.R.S.S.-R. P. UNGARA - Timpuri noi: PU
TEREA DRAGOSTEI - Victoria; DRACUL DIN 
DEALUL MORII - Tineretului: SUB STEAUA
FRIGIANA - Central. Al. Sahla: CAI Al BASTRE 
— Al. Popov. Gh. Coșbuc; CEI 13 - Cultural; 
NU DEPARTE DE VARȘOVIA - llnlrea: LII IA
CUL - Vaslle Roaltă; ‘ CONTF.I E MIȘKA - C. 
Davld: O NO/fPTF DF AMINTIRI - Flacăra: IN. 
CERCAREA FIDELITĂȚII; - T. Vladimirenn ; 
NEAMUL JURBINIIOR - Carpațl: UN OM IFRI- 
BIL - Munta; MANDY - Miorița; MELODIA 
PIERDUTA - Moșilor; FRONA - 23 August: 
NEUITATUL AN 1919 - Donca S|mo: BRUTARUL 
DIN VALORGUE - Iile Pintille; NECUNOSCUTA 
DIN TAXI - Popular; TĂUNUL - M. Emlnescn; 
tinerețe zbuciumata - volga; suflete ,m. 
PIETRITE - 8 Mal: Llt.lOMFI - N. Băfcescu; 
BUN VENIT D-LE MARSHALL - Rahova: O A. 
VENTURA PE COASTA ATLANTICULUI - Olga 
Bande; VASSA JELEZNOVA - Aurel Vlaicu; SA- 
LARIUL GROAZEI - Boleslaw Blerut.
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