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Minereu
în contul anului 1956

O legendă o- 
rientală poves
tește că moar
tea nu i-a iertat 
unui moșneag 
faptul că, deși a 
trăit întotdeau
na cinstit, a 
viețui! o sută 
șapte ani fără 
să aibă un sin

gur prieten. înțelepciunea popoarelor 
orientale pune alături de cele mai 
mari păcate acela de a nu avea prie
teni ; pune atîta preț pe nobilul sen
timent al prieteniei. Și tu, tinere ci
titor, ai mulți prieteni pe care-i iubești 
și de al căror ajutor te bucuri la tot 
pasul în viata ta. Dar stai o clipă și te 
gîndește. Oare prieteni buni de ai tăi 
sînt numai cei care muncesc alături de
tine la strung ori pe un tractor înve
cinat cu al tău, învață în aceeași ban
că cu tine, numai acei care luptă pen
tru aceleași idealuri ca și ale tale în 
lumea întreagă ? Oare nu ai tu și alți 
prieteni de seamă, apropiați sufletește, 
cu care te sfătuiești în clipele cele mai 
mari ale vieții tale, pe care-i iubești 
cu ardoare deși nu i-ai văzut nicio
dată ? Oare eroii preferați ai cărților 
tale îndrăgite nu sînt niște adevărati 
prieteni tot atît de buni ca și cei din 
viata de toate zilele, cu care împărți 
deopotrivă necazurile și bucuriile ? La 
aceste întrebări nu poți să răspunzi 
decît : Da 1

Pavel Korceaghin... Davîdov... Vo- 
lodea Dubinin... Vasili Tiorkin... Oleg 
Koșevoi... Nastea Kovșova... Iată niște 
nume care, nu mai departe decît acum 
vreo zece ani, nu-ți spuneau poate ni- 
m;c. Dar acum ? Cîte semnificații deo
sebite, cîte idei și amintiri nu se tre
zesc în mintea ta la auzul lor. Eroii 
minunatei literaturi sovietice ți-au de
venit niște prieteni iubiți, niște tova
răși nedespărțiți ai drumului tău de 
viată.

Deschide acest ziar. Iată în pagina 
a doua portretele unora din acești 
prieteni ai tăi. Citește și ai să regă
sești personalitatea fiecăruia din ei în 
ceea ce are ea mai tulburător și mai 
molipsitor. Cu ce s-ar putea răsplăti 
ceea ce ți-au dat asemenea eroi? Ar a- 
junge tot aurul și toate pietrele pre
țioase din lume ca să mulțumim pen
tru devotamentul fată de cauza parti
dului pe care ni l-a insuflat neînfri
catul Pavel Korceaghin, dîrzenia și 
perseverenta neobosită în îndeplini
rea grelelor sarcini ale lui Davîdov, 
vioiciunea și inventivitatea lui Volodea 
Dubinin, îndrăzneala, perseverenta și 
grija pentru bună starea obștească, 
ale Nastiei Kovșova, umorul și vitejia 
lui Tiorkin, eroismul si puritatea mo
rală a eroilor Tinerei Gărzi din Kras- 
nodon, avîntul în muncă al „contem
poranilor“ lui Boris Polevoi ? Nu 
există idee mare și nobilă, tel înalt 
pe care să nu le regăsești între scoar
țele cărților ai căror eroi sînt aceștia. 
Descrierea trecutului de asuprire te 
va învăța să urăști tot Ce e învechit 
si dușmănos omului muncitor și te va 
face, înflăcărat și de paginile despre 
lupta eroică pentru construirea socia
lismului. să prefuiești înzecit zilele pe 
care le trăiești acum, să dai tot ce ai 
mai bun în tine pentru victoria orîn- 
duirii care reprezintă domnia celor ce 
muncesc. Pe acești prieteni ai tăi 
n-ai să-i uiți niciodată; proverbul 
spune: Prietenul bun la nevoie se 
cunoaște. Acestor prieteni ai să le ceri 
sfatul în momentele hotărîtoare ale

vieții tale și totdeauna sprijinul și căl
dura lor sufletească te vor întrema, te 
vor învăța cum să procedezi în orice 
împrejurare ca un adevărat comunist.

In această pagină de ziar se po
vestește despre cîtiva eroi de carte 
reprezentativi. Dar în paginile cărți
lor marii literaturi ruse și sovietice 
trăiesc sute și mii de eroi dintre cei 
mai diverși și fiecare îți toarnă cîte o 
picătură din elixirul minunat care-ți 
îmbogățește mintea și sufletul. Ală
turi de părinții și profesorii tăi, de 
comuniștii care te-au educat, eroii li
teraturii sovietice au avut și continuă 
să aibă un rol hotărîtor în formarea 
caracterului tău.

Și iată că ne aflăm acum în Luna 
prieteniei romîno-sovietice cînd obiș
nuim, ca în fiecare an, să facem un 
bilanț a ceea ce ne-a dat marele popor 
frate și cînd nu putem să nu ne gîn- 
dim cu atîta dragoste și recunoștință 
și la literatura realismului socialist. 
Azi începe Săptămîna cărții sovietice 
dedicată popularizării și răspîndirii 
cuvîntului scris pe care ni-1 oferă 
prietenii noștri. Haide, tinere tovarăș, 
să dăm o raită prin librării și standuri 
și să privim spre încîntarea ochilor și 
a mintii. Alături de eroii de căpătîi 
despre care am vorbit mai sus, te pri
vesc de pe copertele cărților, alti eroi 
dragi cu care ai făcut cunoștință sau 
pe care îi vei cunoaște în curînd, Ta- 
nia Vlasova din „Carte deschisă“ a 
lui V. Kaverin, savanta care a desco
perit minunatele proprietăți curative 
ale mucegaiului și femeia cu sufletul 
plin de gingășie și lirism, vitezele și 
drăgălașele fete ale lui V. Ketlinskaia, 
autoarea romanelor „Asediul“ și „Zi
lele vieții noastre“, tinerii care în- 
frîng rămășițele trecutului și se avîntă 
spre o viată tot mai luminoasă din 
„Anotimpurile“ Verei Panova și alții.

Iar acum, privește surprizele pe care 
ti le-au pregătit editurile noastre. 
Zeci de noi cărți apărute în condiții 
grafice dintre cele mai bune în cin
stea Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
Iată Editura tineretului ți-a adus în 
dar, pe lîngă altele, cele două volume 
ale operelor iubitului scriitor pentru 
copii și tineret, Arcadii Gaidar și cele 
două volume ale operelor lui N. Os- 
trovski, în care găsești, alături de 
„Așa s-a călit otelul“ și „Născuți în 
furtună“, cuvîntări articole și scrisori 
ale marelui om. Editura Cartea Rusă 
tipărește capodopera gorkiană, „Ma
ma“, cunoscutul roman al scriito
rului clasic rus Gonceatov, „Ob- 
lomov“, volumul III al operelor lui 
Cehov, „Căderea Parisului“ de llva 
Ehrenburg. „Versuri alese“ de K. Si- 
monov monografii despre Gogol și 
Taras Sevcenco și altele.

Zi de zi tot mai multe cărți se înșiră 
în rafturile librăriilor și bibliotecilor. 
Azi nu te poți socoti un om civilizat 
și cult dacă nu cunoști marea litera
tură rusă și sovietică. Timpul nu aș
teaptă. Cu cît vei citi mai multe din 
aceste cărți, cu cît vei reveni asupra 
celor citite, gîndind la marile proble
me de viată dezbătute, sorbind fie
care din stropii marii înțelepciuni în
crustați printre rînduri, cu atît vei de
veni mai matur, mai bine înarmat 
pentru lupta alături de popor. Din pa
ginile cărții ruse și sovietice eroii 
dragi îti adresează chemări înflăcă
rate. Urmează-le îndemnul, învață, 
muncește, făurește-ți ca și ei, ferici
rea în marele clocot al construirii 
vieții noi, socialiste. Nu uita: avînd 
asemenea prieteni vei fi totdeauna în 
frunte.
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8 In ziua de 20 octombrie, minerii de la 8 
8 Ghelar și-au îndeplinit planul cincinal. § 

Incepînd de la această dată, ei extrag 8
8 minereu de fier in contul anului 1956. 8
8 Anul acesta, in numai 9 luni și 20 de zile g 
g minerii de aici au extras cu 2,21 la sută 8 
8 mai mult minereu decît în întregul an 1951. 8
8 Productivitatea muncii a crescut în acest g 

an față de plan cu 7,64 la sută, iar corn- 8
8 parativ cu primul an al cincinalului cu 8

6 mină a crescut cu 41 la sută față de pri- g 
8 mul an al cincinalului. Calitatea minereu- 8 
8 lui extras s-a îmbunătățit mult.
| Minerii din brigăzile de tineret conduse g 
8 de loviță Drăgan și Aron Lucaci, care 8 
8 și-au îndeplinit sarcinile cincinalului încă | 

din luna mai și brigăzile de tineret con- 8
8 duse de comuniștii Dumitru Preda, On- 8 
8 coș Gh., Aron Munteanu și alții, care ob- g 
§țin zilnic depășiri de plan între 5-12 la g 
8 sută, s-au situat în fruntea întrecerii so- 8
8 cialiste. (Agerpres) |
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8 36,74 Ia sută. Mecanizarea lucrărilor în
8 - -
8

Biblioteca uzinei
ARAD (de la corespondentul nostru). — 

Biblioteca uzinelor textile „30 Decembrie" 
din Arad a cunoscut an de an o dezvoltare 
tot mai mare. In momentul de față biblio
teca numără peste 23.000 de volume literare 
și ideologice în limbile romînă și maghiară. 
Colectivul bibliotecii desfășoară o rodnică 
activitate de popularizare a cărților: la sta
ția locală de radio-amplificare se citesc ti
tlurile noilor cărți apărute, iar în fiecare joi 
se țin scurte recenzii. Așa, de pildă, a fost 
prezentat romanul „Brazdă peste haturi" de 
Horvath Istvan. Se vor citi, printre altele, 
recenzii asupra romanelor „Toate plnzele 
sus" de Radu Tudoran, „In orașul de pe 
Mureș" de Francisc Munteanu, precum și o 
scurtă prezentare în limba maghiară a pie
sei lui Aurel Baranga „Mielul turbq^'.

Colectivul bibliotecii se ocupă acum intens 
de traducerea în viață a planului special al
cătuit cu prilejul Lunii prieteniei romîno-so
vietice, în vederea popularizării cărților so
vietice. In sala de lectură a bibliotecii a fost 
amenajată o expoziție a cărții sovietice. Tot 
aci a avut loc joia trecută o seară de basm 
la care tov. Sidonia Balaș a citit micilor 
prieteni ai bibliotecii pagini alese din 
..Basme populare cazahe". In săptămîna vii
toare strungarul Sava Pacian va face recen
zia romanului „Viața unui om simplu" de 
P. Ignatov.

Datorită manifestărilor variate și intere
sante care se organizează la bibliotecă, da
torită popularizării sistematice a cărții în 
rîndul muncitorilor, tehnicienilor și funcțio
narilor, numărul cititorilor bibliotecii uzine
lor „30 Decembrie" din A,rad a întrecut acum 
4000, iar 232 de tineri s-au înscris la con
cursul permanent pentru citirea literaturii de 
către tineret „Iubiți cartea".

Ședință solemnă a Academiei R. P. R. 
consacrată memoriei lui George Enescu

Vineri seara, în sala Ateneului R. P. R., 
Academia Republicii Populare Romîne a 
organizat o ședință solemnă consacrată me
moriei marelui muzician romîn, acad. George 
Enescu.

Au participat tovarășii: dr. Petru Groza, 
președintele prezidiului Mărit Adunări Na
ționale, acad. prof. dr. C. I. Parhon, pre
ședinte de onoare al Academiei R.P.R., acad. 
Mihail Sadoveanu, vice președinte al Aca
demiei R.P.R., academicieni, oameni de artă 
și cultură, cercetători ai Institutelor Acade
miei R.P.R., oameni ai muncii, studenți.

In prezidiu au luat loc tovarășii: acad. 
Traian Săvulescu, președintele Academiei 
R.P.R., Constanta Crăciun, ministrul Cul
turii, academicienii Mihail Ralea, Mihail 
Jora și Iorgu Iordan, compozitorul Tiberiu 
Brediceanu, maestru emerit al artei din 
R.P.R.

La ședința solemnă, acad. Mihail Jora, a 
prezentat comunicarea „George Enescu, în
temeietor de școală muzicală romînească“.

Adevărata artă muzicală se ivește la noi 
odată cu creația lui George Enescu, omul al 
cărui geniu s-a răspîndit de pe meleagurile 
noastre peste două continente, de-a lungul 
unei jumătăți de veac.

Subliniind legătura compozitorului cu 
viafa poporului său, acad, M. Jora a arătat 
că întreaga operă a lui George Enescu este 
inspirată din geniul creator popular. George 
Enescu — a spus vorbitorul — prlntr-o «dîn-

cire și o stilizare a gîndirii muzicale popu
lare, creează un stil muzical propriu, de o 
rară originalitate și croind calea muzicii 
culte romînești, devine ctitor de școală.

Ceea ce a lăsat George Enescu, poporului 
său e un dar fără seamăn, de care trebuie 
să ne apropiem cu dragoste și recunoștință, 
a spus în încheiere acad. Mihail Jora.

A luat apoi cuvîntul acad. Traian Săvu
lescu. Vorbitorul a subliniat faptul că deși 
George Enescu aparține întregii umanități 
el este înainte de toate al poporului nostru 
către care și-a ținut ațintită privirea pînă în 
anii din urmă, cînd nostalgia țării natale l-a 
îndemnat să-și aștearnă gîndurile într-o fan
tezie romînească, ultima sa creație.

Acad. Traian Săvulescu a arătat apoi că 
semnătura lui George Enescu stă în fruntea 
actului istoric de constituire a asociației 
A.R.L.U.S.

Subliniind prețuirea și cinstirea de care 
se bucură memoria lui George Enescu în 
țara noastră, vorbitorul a arătaț unele din
tre viitoarele acțiuni care vor fixa figura 
marelui nostru compozitor : concursul „Geor
ge Enescu” pentru tinerii interpreți, burse 
„George Enescu”, restaurarea casei din Li- 
veni, editarea unui album de către Acade
mia R.P.R., organizarea unui muzeu „Geor
ge Enescu” în Capitală și altele.

A fost prezentat apoi un program muzical 
închinat maestrului George Enescu.

(Agerpres)

In cinstea Congresului partidului
Angajamente sporite

Colectivul Depoului de locomotive C.F.R. din Tg. Mureș, ea» 
prin aplicarea metodei Klavdia Baranovskaia a realizat de la în
ceputul anului și pînă acum o economie de combustibil convențio
nal în valoare de peste 1.000.000 lei, s-a angajat în cinstea celui 
de al Il-lea Congres al partidului să sporească aceste economii cu 
330.000 lei.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii „Ilefor“ din 
Miercurea Ciup s-au angajat să depășească pînă la 23 decembrie 
sarcinile de producție ce le revin din planul cincinal cu 25 la sută 
la bușteni gateri, cu 70 la sută la confecționarea stîlpilor de tele
graf, cu 15 la sută la lemn cioplit, cu 14 la sută la cherestea etc.

Colectivul fabricii de cărămidă „Refrac- 
W'rCaCS’Sa tar“ (jin Aleșd s-a angajat ca la data des- 

' chiderii Congresului partidului să producă 
în contul lunii august 1956. Totodată, prin instalarea unui motor 
Diesel de 120 C.P. productivitatea muncii va spori cu peste 20 la 
sută.

însuflețite angajamente în cinstea Congresului P.M.R. au fost 
luate și de către muncitorii de la întreprinderile „Solidaritatea“, 
„Bernat Andrei“,

Galați

Din întreaga țari vin vești despre însuflețită participare a oame
nilor muncii la întrecerea socialistă tn cinstea Congresului parti
dului.

Reșița Metalurglștil reșlțenl s-au angajat ca în 
cinstea Congresului partidului să îndepli
nească sarcinile planului cincinal la producția 

globală valorică pînă la 24 octombrie, iar pînă la 31 decembrie
să dea peste prevederile planului cincinal 187.000 tone de cocs me
talurgic, 3.000 tone de laminate ușoare și alte produse.

Colectivul combinatului metalurgic din Reșița s-a angajat de 
asemenea să realizeze pînă la 23 decembrie acumulări peste plan 
în 'valoare de 20.000 lei.

n»un Analizînd posibilitățile existente, furnaliștii
Ba/SsVu de la uzinele „Victoria“-Călan sînt hotărîți 
---------“ să dea pînă la 23 decembrie peste 

planul anual 500 tone de fontă cenușie, să reducă declasatele cu 
1 la sută față de procentul admis, să reducă prețul de cost al 
fontei cu 0,50 la sută șl să dea acumulări peste angajamentul 
luat anterior în valoare de 150.000 lei.

Turnătorii și-au înscris în angajament să realizeze peste planul 
anual, 200 tone de cochile, poduri și plăci pentru oțelării, 50 tone 
de piese mecanice, 150 de cazane emailate pentru băi, 100 de 
sobe și mașini de gătit și peste 50 tone de alte produse turnate.

Pentru realizarea angajamentelor luate, furnaliștii și turnătorii 
de la uzinele „Victoria“-Călan s-au angajat, printre altele, ca 
pînă la sfîrșitul acestei luni să extindă în toate secțiile ințiativa 
grupei sindicale nr. 19 de la uzinele „21 decembrie“ din Bucu
rești.

CImIî«« Printre angajamentele luate de colectivul 
3®C383!rî uzinei „Strungul“ din Orașul Stalin ,se nu- 

’ ’ mără și acela ca în ziua de 23 decembrie să
lucreze în contul zilei de 5 februarie 1956. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aici și-au mai propus ca prin buna gospodărire a 
fondului de rulment și prin mărirea vitezei lui de circulație să eli
bereze pînă la 1 decembrie suma de 1.000.000 lei.

Colectivul Atelierelor principale de repa- 
mUTeȘ rațn auto din Tg. Mureș s-a angajat ca 

------------------------ ' pînă la 23 decembrie să realizeze lunar eco
nomii în valoare de 17.000 lei, să reducă prețul de cost al produc
ției globale cu 57.800 lei și să dea pînă la sfîrșitul anului acu
mulări bănești peste plan în valoare de 379.281 lei.

Atelierele de zonă C.F.R. și altele.
La uzinele „Cristea Nicolae“ în consfătui

rile pe grupe sindicale și secții, laminoriștii 
s-au angajat ca pînă la 23 decembrie să pro

ducă peste plan 85 tone de laminate. In același timp, ei vor re
duce rebuturile cu 25 la sută. Comunistul Antipa Cezar s-a angajat, 
ca împreună cu echipa sa, să dea peste plan 15 tone de laminate 
și să reducă rebuturile cu 27 la sută, iar utemistul Teodor Traian 
va da peste plan 6 tone laminate de bună calitate și va reduce 
rebuturile cu 40 la sută.

Angajamente sporite și-au luat și muncitorii de la Centrul me
canic Tulcea, de la IPROI-IL-Brăila și din alte întreprinderi ale re
giunii.

Bacâu Textiliștii fabricii „Proletarul“ din, Bacău 
s-au angajat ca pînă la 31 decembrie să 
obțină peste sarcinile de plan 20.000 m.p. 

de țesături, ajungînd ca la sfîrșitul anului cantitatea de țesături 
produse peste plan să fie de 90.000 m.p., și să îmbunătățească ca
litatea produselor cu 6 la sută. De asemenea, ei vor realiza pînă 
la sfîrșitul anului acumulări socialiste în valoare de 6.000.000 lei, 
mărind astfel angajamentul luat cu 1.453.000 lei.

(Agerpres)

Cu toate forțele,
pentru terminarea grabnică a însămin țărilor

* * * *
Pe ogoarele 

raionului Urziceni
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — Ca urmare a 
muncii însuflețite a colectiviști
lor, tineri și vîrstnici, 8 gos
podării colective din raionul 
Urziceni au reușit să~ în
deplinească planul însămîn- 
țărilor de toamnă pînă în seara 
zilei de 10 octombrie și chiar 
să-l depășească cu cîte 10-25 
hectare.

Mulți tineri colectiviști ca 
Apostol Gheorghe, din Gîrbovi, 
Mânu Nicolae din Cioara, Da- 
mian Dumitru din Coșereni și 
alții s-au aflat tot timpul în 
fruntea întrecerilor socialiste 
în campania însămînțărilor și 
recoltării culturilor.

De asemenea, țăranii munci
tori din comuna Cocora au 
reușit și ei să însămînțeze 1150 
hectare cu grîu, iar cei din Ba- 
laciu, Dridu și Rovine au în- 
sămînțat o suprafață de 1244 
hectare.

Pînă în prezent, cu ajutorul 
tinerilor mecanizatori, țăranii 
muncitori colectiviști din raio
nul Urziceni au însămînțat cu 
culturi de toamnă o suprafață 
de peste 10.000 hectare. Cu a- 
ceeași intensitate se desfă
șoară în întreg raionul și recol
tatul porumbului. Numai în 
c.îteva zile în comunele Jiva- 
lele, Grindu, Gîrbovi și Roșiori 
s-a recoltat peste 60 la sută din 
suprafața cultivată cu porumb.

Au terminat însămînțările de toamnă
In ultimele zile numeroase gospodării agricole colective și înto

vărășiri din regiunea Suceava au terminat însămînțările de 
toamnă. Printre acestea se află gospodăria agricolă colectivă 
„Lupta noastră“ din comuna Săveni, unde s-au însămînțat în rîn
duri încrucișate 90 ha., gospodăriile agricole colective Crasnaleuca, 
Darabani, Trușești, Nicșeni, Drăcșani și Cristești. Au terminat 
însămînțările și întovărășirile agricole din Răchiții și Movila 
Ruptă, precum și țăranii muncitori cu gospodării individuale din 
satul Petrești.

(Agerpres)

Ședințe în loc de munca practica
ARAD (de la coresponden

tul nostru). — In comuna Ghio- 
roc, raionul Lipova, muncile a- 
gricole de toamnă sînt mult 
rămase în urmă. Astfel, din 
779 hectare cultivate cu po
rumb nu au fost recoltate de
cît 380 hectare. Arăturile pen
tru însămînțările de toamnă nu 
au fost făcute decît pe o supra
față de 298 ha. din suprafața 
planificată de 650 ha. De ase
menea, este mult rămasă în 
urmă și selecționarea semințe
lor. Din cele 108.000 kg. se
mințe necesare pentru însămîn- 
tat au fost selecționate doar 
10.000 kg.

Tn comună nu a început încă 
însămînțatul griului, al or
zului, ai secarei, deși sînt ță
rani muncitori din Ghioroc și 
din satele aparținătoare — Mi- 
niș și Cuvin — care au ogoare 
pregătita pentru aceasta în ur
ma recoltării culturilor prăși- 
toare.

In vederea urgentării cam
paniei de toamnă, la sfatul 
popular s-au ținut mai multe 
ședințe, dar rezultatele practice 
nu se văd. Mulți dintre depu
tati manifestă nepăsare față de 
această problemă importantă. 
O asemenea deputată este tova
rășa Lorincz Aurora care este 
si secretara organizației de 
bază U.T.M. Tovarășa Lorincz, 
nici ca deputată, nici ca secre
tară a organizației de bază 
U.T.M., nu a făcut mai nimic 
în vederea intensificării munci
lor agricole de toamnă.

Comitetul executiv al sfatu
lui popular comunal Ghioroc 
trebuie să se gîndească serios 
asupra faptului că sînt codași 
si să ia măsuri pentru îmbună
tățirea muncii și pentru asigu
rarea mobilizării țăranilor mun
citori la executarea în cît mai 
scurt timp și în cît mai bune 
condițiuni agrotehnice a lucră
rilor agricole de toamnă.

A apărut 
foaia volantă

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — In sprijinul 
însămînțărilor, ziarul „Viața 
nouă“ organ al Comitetului 
regional P.M.R. și al Sfatului 
popular al regiunii Galați a ho- 
tărît să scoată în mai multe 
comune din raionul Liești cîte 
o foaie volantă. Acum cîteva 
zile a apărut o astfel de foaie 
volantă pentru muncitorii din 
S.M.T., colectiviștii, întovărășiții 
și țăranii muncitori cu gospodă
rii individuale din comuna Mar- 
tinești.

Ziarul comunei, așa cum l-au 
numit țăranii muncitori, a bucu
rat pe unii, însă pe alții i-a 
„scuturat“, punîndu-i în miș
care prin articole critice. Coda
șii criticați n-au așteptat mult 
și au pornit la însămînțări. După 
apariția primului număr al foii 
volante, în comuna Mărtinești 
muncile au început să se desfă
șoare cu mai mult avînt. De 
aceeași popularitate s-au bucurat 
foile volante ale ziarului „Viață 
nouă“ care au apărut și în co
munele Tudor Vladimirescu și 
Ciorăști. Prin această acțiune, 
ziarul îndrumă și mai mult și 
antrenează pe fiecare țăran 
muncitor în lupta pentru înde
plinirea cu succes a muncilor 
agricole de toamnă.

Delegația sovietică a părăsit Capitala
Vineri dimineață au părăsit Capitala, ple- 

cînd cu avionul spre Moscova, P. I. Kudreav- 
țev, prim locțiitor al ministrului Justiției al 
U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice de 
oameni de știință și de litere, fruntași în pro
ducție și activiști pe tărîm obștesc, care a 
participat la sărbătorirea Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice în țara noastră, scriitorul L. A. 
Kassil, laureat al Premiului Stalin, membru 
al delegației și N. A. Rovnaia, referent prin
cipal al VOKS-ului, secretara delegației.

Un mare număr de oameni ai muncii din 
Capitală se aflau pe aeroportul Băneasa 
pentru a aduce salutul și mulțumirile 
lor solilor poporului , sovietic pentru 
vizita făcută cu prilejul tradiționalei săr
bători a poporului nostru, Luna prie
teniei romîno-sovietice. Oaspeții au fost 
conduși de tovarășii: Gh. Hossu, ministrul 
Construcțiilor, vicepreședinte al Consiliului 
General ARLUS, Ofelia Manole, vicepreșe
dinte al Consiliului General ARLUS, Gh. 
Diaconescu, ministrul Justiției, N. Cioroiu, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, 
Eugen Rodan, secretar al Consiliului Gene
ral ARLUS, Sanda Rangheț, secretar al Co
mitetului național pentru apărarea păcii din 
R.P.R., Al. Voitinovici, președintele Tribu
nalului Suprem al R.P.R., Stelian Nițulescu, 
președintele Asociației juriștilor din R.P.R., 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, vicepre
ședinte al Asociației juriștilor din R.P.R., R. 
Rossman, locțiitor al ministrului Justiției, 
Adrian Dumitriu, președintele Consiliului 
Central al colegiilor de avocați din R.P.R., 
N. Popescu Doreanu, vicepreședinte al A.S.I.T. 
Aurel Duma, Dionisie Ionescu, directorul 
Protocolului din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ilca Melinescu, Gh. Pick, Ludovic 
David, membri ai Consiliului General ARLUS, 
scriitorii Demostene Botez și Aurel Mihale, 
activiști ai ARLUS-ului și ai altor organiza
ții de masă, numeroși juriști, ziariști etc.

La plecare se afla de asemenea I. S. Ilin, 
secretar al ambasadei Uniunii Sovietice.

Tov. Gh. Hossu, vicepreședinte al Consi
liului General ARLUS, a adus delegației so
vietice mulțumiri pentru vizita făcută în 
țara noastră.

A răspuns P. I. Kudreavțev, conducătorul 
delegației sovietice.

Oameni ai muncii, pionieri șl elevi prezenți 
pe aeroport au oferit numeroase buchete de 
flori oaspeților sovietici. întreaga asistență 
a manifestat îndelung pentru prietenia ro- 
mîno-sovietică, pentru pace și înțelegere în
tre toate popoarele.

Vineri dimineața au părăsit de asemenea 
Capitala — plecînd cu trenul spre Iași — 
membrii delegației sovietice : A. M. Lazarev, 
ministrul Culturii al R.S.S. Moldovenești, 
deputat în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldo
venești, I. V. Davîdovski, membru al Prezi
diului Academiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S., medic emerit al R.S.F.S.R., doctor 
în științe medicale, profesor L. V. Zankov, 
locțiitor al directorului Institutului de teorie 
și istorie a pedagogiei al Academiei de Știin
țe Pedagogice a R.S.F.S.R., doctor în științe 
pedagogice, profesor și A. M. Ladani, șefă

de echipă în colhozul „V. I. Lenin“ din ra
ionul Mukacevo, regiunea Zakarpatie, R.S.S. 
Ucraineană, Erou al Muncii Socialiste, depu
tat în Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrainene.

In gara Băneasa, oaspeții sovietici au fost 
salutați la plecare de tovarășii: Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, L. Răutu, Ion 
Pas. prim locțiitor al ministrului Culturii, 
Ofelia Manole, vicepreședinte al Consiliului 
General ARLUS, acad. Ștefan Milcu, secre
tar prim al Academiei R.P.R., dr. Iosif Bog
dan, vicepreședinte al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
Șt. Cruceru, secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Eugen Rodan, secretar 
al Consiliului General ARLUS, Sanda Ran
gheț, secretar al Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R.P.R., Aurel Duma, 
Pavel Țugui, dr. E. Crăciun, directorul Insti
tutului „Victor Babeș“ și alții. Se aflau de a- 
semenea prezenți numeroși muncitori, func
ționari, oameni ai științei și culturii, activiști 
ai ARLUS-ului etc.

In clișeu : Pe aerodromul Băneasa, P. I. Kudreavțev, prim locțiitor al ministrului Jus
tiției al U.R.S.S., conducătorul delegației și scriitorul Lcv Kassil, iși iau rămas bun 

Înainte de plecare.

Au fost de față V. I. Barahnin, prim-se- 
cretar al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București și I. S- Ilin, secretar al Ambasadei.

La plecare, cei prezenți au făcut oaspeți
lor o caldă manifestație de prietenie. Ei au 
ovaționat puternic pentru prietenia veșnică 
romîno-sovietică.

★
In drum spre patrie A. M. Lazarev, I. V. 

Davîdovski, L. V. Zankov și A. M. Ladani, 
membrii ai delegației sovietice, care au par
ticipat la sărbătorirea Lunii Prieteniei Ro- 
mino-Sovietice în țara noastră, au sosit vi
neri la Iași. In gară oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășii Anton Gherghelaș, secre
tar al comitetului regional P.M.R.. Ion Ni- 
culi,. președintele comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc, Vasile Cracea. prim- 
secretar al comitetului orășenesc P.M.R., Du
mitru Leonte, secretar al comitetului regio
nal ARLUS, prof. univ. Leo-- Bartfeld, pro
rector al Universității „Alexandru Ion Cuza“, 
prof. univ. Oscar Franke, rectorul Institutu
lui de Medicină, Traian Ghițescu, directorul 
Teatrului Național și alții.

Tov. Ion Niculi, a adresat oaspeților un 
călduros cuvînt de bun sosit. A răspuns 
A. M. Lazarev.

In cursul dimineții, membrii delegației so
vietice au depus coroane de flori la monu
mentul Eroului sovietic de la Copou. au de
pus coroane la monumentul Eroului Sovietic 
și monumentul Eroului Romîn de la cimitirul 
„Eternitatea“. Tot în cursul dimineții, 
oaspeții au vizitat Muzeul etnografic și Pi
nacoteca, bisericile „Trei Ierarhi“ și „Golia", 
Arhivele Statului, și Muzeul memorial „Ion 
Creangă“.

După amiază, A. M. Lazarev a conferen
țiat despre „Dezvoltarea culturii în R.S.S. 
Moldovenească“, prof. I. V. Davîdovski a 
vorbit la Institutul de Medicină despre „Pro
blema eforilor în teoria și practica medi
cală , iar în aula „Mihail Eminescu“ de la 
Universitatea „Alexandru Ion Cuza", prof. 
L. V. Zankov a vorbit despre „Dezvoltarea 
spirituală a copilului“.

Numeroși oameni de cultură, artă șl 
știință, medici, profesori și învățători, frun
tași în producție, au urmărit cu interes deo
sebit conferințele ținute de oaspeții sovietici.

(Agerpres)



O FATĂ VITEAZĂ oțel Cel care știu să iubească
r>„..o fată ca toate fetele: cu o mutrițoară drăguță, cu fața lată, 

cu cozile împletite la ceafă și legate la tîmple cu cîte o fun- 
duliță neagră".

înd a coborît din tren, cu înfățișa
rea ei copilăroasă, ștearsă, firavă, 
Nastea Kovșova nici n-a fost bă

gată în seamă de cei care o așteptau pe 
noua agronomă-șef, absolventă a Insti
tutului, recomandată telefonic de -la re
giune. Apoi, după ce și-a început munca 
la S.M.T. Juravino, nu puțini o priveau 
de sus, o luau peste picior—„neisprăvita 
de agronomă“, „avortonul agronomic“— 
și preferau să se adreseze unui tehnician, 
„de Încredere“. Iar ea, neținînd seama 
de rezerva sau ironiile celor din jur, 
rătăcea mereu departe de biroul lăsat 
în nșorînduială, se așeza la consfătuiri 
într.-un colț, asculta doar și nu deschi
dea gura, cînd i se punea o problemă 
răspundea cu o candoare și seriozitate 
dezarmantă : „nu știu, nu sînt la curent“ 
și, în tot acest timp, ochii ei albaștri, cu 
pupilele negre care te străpungeau ca 
doi sfredeluși, nu lăsau nimic necerce
tat. Oamenii se resemnau că nu le-a 
venit omul dorit, se dispensau de noua 
agronomă, în vreme ce ea, cu o ambi
ție nemărturisită „se punea la curent“ 
pe neobservate, se informa și pătrun
dea perseverent, sistematic, în țesătura 
complicată a muncii S.M.T.-ului. Așa 
se face că — spre mirarea și nemulțu
mirea răuvoitorilor — Nastea, micuța și 
neînsemnata fetișcană, s-a dovedit după 
numai o lună un om întreg, activ, ferm, 
care a început să-și „vîre nasul“ în toate 
treburile, să-și spună părerile tocmai a- 
supra problemelor celor mai dureroase 
și să-și apere îndîrjit pozițiile.

Asemenea eroinei povestirii Galinei 
Nikol-aeva, pretutindeni pe întinsul marii 
Uniuni, fete și flăcăi, tinerei și fără ex
periență, pășesc în linia întîia a frontu
lui muncii pașnice, se dăruiesc cu în
treaga zbatere pasionată a tinereții lor, 
construcției comunismului. Unii poate 
trec uneori nebăgați în seamă, ca Nas
tea în primele șăptamîni ale muncii ei 
la Juravino, alții poate nu au de înfrun
tat piedici la fel de grele ca cele pe 
care le întîmpină eroina noastră — cu 
toții însă sînt urmași ai eroilor revo
luției și ai războiului civil, fii și ne
poți ai lui, Pavel Korceaghin, continua
tori ai lui Vasili Tiorkin sau ai „Tinerei 
Gărzi“, frați ai „contemporanilor“ lui 
Boris Polevoi.

Ce o distinge pe Nastea Kovșova, ce 
îi distinge pe toți acești comsomoliști 
cărora Partidul Comunist le-a dat aripi 
spre înalt? încrederea neclintită îndrep
tățea cauzei căreia i-au dedicat viața, 
tenacitatea și perseverența în atingerea 
țelului propus, veșnică nemulțumire față 
de ce-au realizat, dorința de a se 
păși, de a duce lucrurile mereu mai 
parte spre trepte superioare.

Automulțumirii comode a unora
conducerea S.M.T.-ului — „S.M.T.-ul 
nostru nu e, printre cele codașe... mer
gem mînă în mînă cu celelalte“ — Nas
tea Kovșova îi opune o neîntreruptă 
căutare creatoare, febrilă, pentru a 
merge înainte, pentru a face din bel
șugul comunist o realitate. Nastea în
soțește cu fapte „de-ce-urile“ cu care îi 
apostrofează fără răgaz pe cei care își 
neglijează obligațiile, care nu se preo
cupă decît de locul deținut de S.M.T. în 
ierarhia raionului și privesc cu nepăsare 
soarta recoltei, traiul colhoznicilor. E
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vorba de Introducerea largă a metodei 
însămînțării în cuiburi așezate în pă
trat, Nastea obține trimiterea la un curs 
a celor mai buni mecanizatori și organi
zează, fără aprobare, repetiții înainte de 
începerea campaniei. E vorba de buna 
funcționare a tractoarelor și mașinilor, 
Nastea controlează minuțios fiecare pie
să și — cu riscul unei întîrzieri a mun
cilor agricole, călcînd indicațiile super
ficiale ale conducerii — nu permite ie
șirea la cîmp a mașinilor care nu sînt 
puse la punct. E vorba de bună starea 
colhoznicilor, Nastea pledează, pe baza 
experienței practice, pentru modificarea 
planului de asolamente, pentru înlocui
rea unei culturi neproductive cu alta 
roditoare și — preocupată de ridicarea 
valorii zilei-muncă în colhozurile răma
se în urmă — se zbate pentru propune
rea ei, deși Institutul regional de cer
cetări științifice ceruse să nu se re
nunțe la vechiul plan. E vorba de asigu
rarea calității semințelor de grîu, Nastea 
pune în mișcare un colhoz întreg, unde 
în cîteva zile, oamenii condiționează 
grîul de sămînță conform cerințelor 
științei, în loc să-l schimbe cu o sămînță 
de soi moale, nerezistent, adusă din 
altă parte. Mereu prezentă acolo unde-i 
mai mare nevoie, gata să-și ia asupră-și 
cele mai grele sarcini, Nastea se hăr- 
țuiește cu retrograzii și birocrații care 
privesc viața meschin' și unilateral și 
nu pregetă să încalce dispozițiile aces
tora, lucrînd cum credg. ea, pe proprie 
răspundere. Așa cupișpune Serghei Ser- 
gheevici, secretarul comitetului regional 
de partid, tînăra agronomă „trăiește în- 
tr-o veșnică luptă... Iar principalul, în 
luptă, nu e felul cum procedezi, ci pen
tru ce și cu cine te lupți...“ Și Nastea 
Kovșova se luptă — ca pentru o cauză 
a ei, personală — pentru belșugul co
munist al recoltelor colhozurilor, pen
tru a înlocui inerția și lîncezeala cu 
muncă devotată pusă în slujba omului, 
a fericirii lui. Nimic nu îi e indiferent 
Nastei; o interesează deopotrivă califi
carea tractoriștilor și dificultățile fami
liare ale unui președinte de colhoz, al
cătuirea chibzuită a planurilor de cul
tură și comportarea morală a conducăto
rilor. Cînd Serghei Sergheevici, fără să 
cunoască situația reală, îl asigură pe un 
bătrîn colhoznic că va avea și recoltă 
și zile-muncă bogate, Nastea intervine 
ferm atrăgîndu-i atenția că e rău cînd 
primul secretar al comitetului regional 
promite oamenilor lucruri care de trei 
ani nu se realizează. Și în această re
plică nu e nici o urmă de bravadă, sau 
de atitudine negativistă, ci exclusiv do
rință fierbinte ca omul reprezentind Par
tidul să nu greșească, să nu înșele fără 
să vrea încrederea oamenilor.

De unj singur lucru se pare că 
pasă comsomolistei: de soarta ei 1 
interesul pentru propria-i persoană,
derea în anonimat, are ca revers pasiu-

nu-i 
Dez- 
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nea pentru problemele și ne
voile obștești, iar fericirea 
personală, Nastea o găsește 
nu în mocnirea stearpă, ci 
în continua ardere, în partici
parea neobosită fără zarvă 
și zgomot, la făurirea comu
nismului, a fericirii tuturor.

Unul din cei 25.000

imaginația iubitorilor de literatură din toate 
țările, mai ales a celor tineri, există o lume a 
eroilor de carte. Intr-adevăr ei socotesc că fie

care erou are o viață proprie, cu nimic mai puțin reală 
decît aceea a oamenilor vii și cu stare civilă ; ei merg 
pînă acolo încît desfășoară mai departe opera înce
pută de scriitor, complectează viața eroilor cu noi în
tîmplări, îi pun pe eroii cei mai deosebiți să se în
frunte, să lupte mai departe în noi împrejurări. Căci 
și, în lumea eroilor de carte există lupte și frămîntări, 
sărbători și chiar revoluții. O asemenea revoluție, 
unică în felul ei, a avut loc acum vreo douăzeci de 
ani. In lumea eroilor 
a năvălit un exemplar 
nemaicunoscut, nemai
întîlnit. A pătruns 
aproape cu forța, cu 
pistolul într-o mînă 
și cu grenada într-al- 
ta, îmbrăcat într-o 
scurtă de piele, avînd 
pe cap o șapcă cu o 
steluță mică, roșie.

Atunci a fost o a- 
devârată revoluție. 
Contesele care leșinau 
de plictiseală în aș
teptarea unei aventuri 
galante, junii primi 
care nu mai pridideau 
să numere victimele 
lor sentimentale, bla- 
zații care-și scormo
neau ceea ce numeau 
inconștientul lor pen
tru a găsi idei stra
nii care să-i răs
plătească de calvarul 
ce-1 îndurau „trăind“, 
n-au vrut să-l recu
noască pe acest tînăr 
aprig, n-au vrut să-i 
acorde dreptul de a 
se numi erou de carte.

— „E un intrus, e 
un tip vulgar care 
n-are ce căuta în ar
tă“, țipau paraziții, 
eroii cei mai „mo
derni“ ai literaturii 
burgheze.

Și atunci s-a pro-

muncitoare, așa cum puțini de tot mai apăruseră în 
paginile cărților. Dar nu numai că nu era nici de 
neam nobil și nici feciorul de bani gata al vreunui bur
ghez ghiftuit, dar pistolul și grenada din mîinile lui 
mărturiseau că a venit tocmai din vîltoarea războiului 
civil în care a luptat împotriva asupririi nobililor și 
burghezilor, pentru Puterea Sovietică, a muncitorilor 
și țăranilor. Putem spune că eroii marilor cărți au 
văzut, ca și milioanele de cititori din lumea întreagă, 
că sub scurta lui ciuruită de gloanțe, sub cămașa pă
tată de sudoare și de sînge, bate o inimă mare, avîn- 
tată, o inimă nobilă. Ce fel

— „Să trăiești, Davîdov 1 Halal să-ți 
fie I Că nu ne porți pică... și nu ții minte 
răul... Oamenii se frămîntă... nici nu în
drăznesc să-și ridice ochii... Li-i rușine... 
Nici. femeilor nu li-i îndemînă... Doar 
avem să trăim împreună. Hai, Davîdov, 
să zicem așa : Cine și-o mai aduce amin
te de ce a. fost, să-i sară ochii din cap. 
Ce spui ?“

Ce era să spună comunistul Davîdov a 
doua zi după ce fusese bătut de femeile 
din Gremeacii Log instigate de niște nă- 
pîrci chiaburești ? El nu cerea nimic pen
tru el, voia doar să-i ajute pe țărani la 
croirea unui trai mai luminos, fiind gata 
să îndure orice pentru aceasta. Și iată 
acum un glas anonim din fundul sălii, 
dar poate cu atît mai reprezentativ pen
tru ceea ce gîndea marea masă a țărani
lor, care recunoștea acest lucru, dîndu-i 
în modul , cel mai direct și, am spune 
chiar, copilăresc, un emoționant certificat 
de loialitate, de devotament, pe cît de ne
mărginit, pe atît de firesc și simplu, față 
de cauza căreia și-a închinat viața.

...Intr-o seară a venit în cătunul căză- 
cesc Gremeacii Log un om pe care să
tenii l-au întîmpinat curioși, deși figura 
lui nu avea nimic deosebit. Și totuși el 
nu era un oarecare. Era unul din cei 
25.000. Era unul din membrii marelui de
tașament de muncitori trimiși de Partidul 
Comunist să îndrume pe truditorii ogoa
relor pe făgașul vieții noi, colhoznice.

Cam în aceeași vreme a sosit acolo și 
un alt oaspete, esaulul Polovțev. Dacă 
cineva ar fi scormonit nu numai baga
jele, ci și sufletele musafirilor satului că- 
zăcesc, ar fi observat ceva foarte intere
sant care I-ar fi lămurit asupra rostului 
fiecăruia din ei. Polovțev avea asupra Iui 
arme și purta în inimă o ură bestială 
față de țăranii muncitori. Davîdov își a- 
ducea prea puține lucruri de îmbră
cat, dar nu uitase să ia cu el sculele de 
lăcătuș, în nădejdea de a putea repara 
vreun „tractoraș“, după cum spunea cu 
duioșie. Aceasta arată mai bine de
cît orice care-i erau gîndurile, dorința lui 
aprigă de a face totul pentru a aduce un 
trăi îmbelșugat țăranilor chinuiți atîta 
amar de vreme în mizerie, bîntuiți de boli 
și foame. Dar Davîdov nu e erou numai 
pentru că a doborît pas cu pas toate 
uneltirile alb-gardistului Polovțev, ale 
dușmanilor Puterii Sovietice, ci fiindcă 
a reușit, înarmat cu dragostea față de 
cauza, comunismului, cu inteligența și 
bunul lui simț muncitoresc, cu învățătura 
partidului, să se descurce în cele mai 
grele situații, să găsească soluția celor 
mai complicate și mai neobișnuite pro-

dfn șantiere, pe jos (ca majoritatea 
îndrăgostiților, aș spune) cu două 
pachete mari de cărți. Sînt aici vreo 
15 exemplare: ___ .
ric“, „Aelita“ de Tolstoi pentru ___
Bobrov, iar pentru un tovarăș Linev — 
„vestitul șef al brigăzii de mineri com
somoliști din frontul înaintare“ după 
cum spunea ea impersonal și ușor gla
cial — toate manualele pentru clasa 
a X-a, în vederea examenului său de 
maturitate. Pentru aceste manuale — 
nu-i vorba de Linev, desigur, e vorba de 
manuale, simplă pasiune de biblioteca
ră — pentru ele a mers pînă la secre
tarul comitetului raional. Asupra ei, în
tr-un portvizit, poartă abonamentele ce
lor de la mina nr. 1 deși știe pe din
afară cine, ce și cum citește. O ma
șină oarecare o culege de pe drumul în
zăpezit. La capătul drumului — uralele 
modeste ale celor care o așteptau. Și 
o grămadă de răutăți inofensive pe sea
ma Iui Linev și a ei. Valia pare-se că 
nu le ia în seamă. Probabil, că-i în
drăgostită. Altfel... Dar Linev, fără prea 
multă vigoare, bazat mai mult pe sta
tura lui impunătoare, pune pe îndrăz
neți la punct — dar cine-1 crede? Pe 
nesimțite o ia gingaș de braț și se în
depărtează. In mîna stingă — uria
șul ține pachetele de cărți ale biblio
tecarei... Nu știi de unde începe drago
stea, nu știi pînă unde ține acea pasiune 
de bibliotecară, dar ce ne interesează? 
Dragostea și munca au aici o armonie 
rotundă, fragilă și delicată ca însuși su
fletul.

Și în sfîrșit, Ciumacenko, maistru șef 
în excavații, organizator de Comsomol 
la una din dragele refulante de pe șan
tier. Spuneam că-i cel mai frumos. Poate 
pentru că orizontul dragostei lui e cel 
mai amplu, cel mai cuprinzător... Poa
te pentru că, atît de emoționant, dra
gostea lui pentru doctorița șantie
rului îl l'P'șâ de oameni, de tova
răși, de patrie, îl face mai bun, mai 
generos, întrutotul optimist și altruist... 
Poate pentru că, atît de discret, dragos
tea lor se modelează „la cald“, în în
cercarea grea, comună pentru salvarea 
vieții micuței Natașenka. E în povesti
rea aceasta o imagine de neuitat, care 
ar merita să fie pusă în tezaurul scene
lor celebre de dragoste: Ciumacenko 
ducînd-o pe doctoriță în brațe, noaptea, 
prin noroaie, cale de 2 km., la puș
toaica bolnavă. Doi îndrăgostiți se dă
ruiesc unul altuia — dăruindu-se tu
turor I O imagine a dragostei contem
porane, a dragostei noastre de tineri 
comuniști. Și apoi tot ce urmează în 
noaptea asta intensă... Pentru a găsi 
rețeta necesară salvării copilului, docto
rița și Ciumacenko <—• cînd unul, cînd 
celălalt preia inițiativa — scoală din 
somn Uniunea Sovietică. în cel mai 
exact sens al cuvîntului... De aici, de 
la Volga-Don, telefonează la o clinică 
din Moscova pentru a cere consultul 
unui celebru medic pediatru; nu-1 gă
sesc — savantul e în concediu la Soci, 
în Crimeia... Telefonează acolo, trăind 
sanatoriul, dar găsindu-1 pe savant. 
Consultul are loc prin telefon, trans
miterea rețetei salvatoare și indicația 
expresă a savantului să fie ținut la cu
rent cu evoluția cazului... E un tablou 
entuziasmant: pe circuitul telefonic, în 
noapte, se leagă într-o singură sufla
re, nu știu cîți oameni sovietici, oa
meni de destine diverse, dar interesați 
pătimaș în salvarea unui copil de la 
Volga-Don. Și undeva, în acest circuit 
larg — circuitul vieții socialiste, de aici 
vine toată frumusețea — cei doi îndră
gostiți, aplecați odată cu ceilalți peste 
copil, fericiți totuși în dragostea lor, ca 
un strop unic de soare....

Eo părere înșelătoare? E o naivitate 
de adolescență? Nu știu — ano
timpurile și cărțile se caută ciu
dat, sînt legate straniu. Nu vi s-a în- 

tîmplat ca primăvara să vă cheme un 
anume gen de cărți — iarna, altele? Am 
citit „Contemporanii“ lui Polevoi în
tr-o vară uscată și puține din cele sim
țite atunci regăsesc în emoțiile încer
cate la lectura din toamna aceasta...Din
tre atîtea scene entuziasmante de 
construcție, dintre eroii aceia clocotitori 
dezvăluiți pe cîteva pagini — ca lumini 
fulgerătoare datorate unui curent elec
tric trecut prin filamente de cîțiva cen
timetri — din tot ce e gîndit și trăit a- 
colo în jurul imensului șantier Volga- 
Don, lectura de toamnă i-a impus cate
goric — și de ajuns de puțin ciudat 
dacă înțelegi toamna — pe îndrăgostiți.

Sînt cîteva apariții, cîteva siluete — 
n-o să ne urmărească poate mereu, ca 
un Korceaghin, ca un Davîdov, dar ti
nerețea noastră e prea însetată de fru
mos, de nou, de dragoste, de modele, 
ca să nu-i asimileze pe acești „contem
porani“.

Să începem cu Ciumacenko, organi
zatorul de Comsomol din „Consulta
ția"? Nu, să-l lăsăm la urmă, el fiind 
cel mai frumos. Să începem chiar cu 
două siluete, în înțelesul deplin al cu
vîntului, două neveste tinere, abia, abia 
conturate prin ceața groasă de primă
vară timpurie care învăluie tot șantie
rul. E ger — un ger cumplit, dintre 
acelea care-1 făceau de mult pe Herzen 
să spună ironic-amărui că duceau, ele 
singure, faima Rusiei peste hotare. 
...Femeile acestea aparțin altei Rusii, cu 
totul altei Rusii; bat verste după verste, 
mergînd la bărbații lor, constructori pe 
un șantier necunoscut de acel visător 
Herzen din sec. XIX — la Volga-Don. 
Olga — ucraineancă energică — îi duce 
„lui“ un borș preparat de ea, pentru 
că dumnealui moare după borș“... 
Jenea — siberiancă micuță, cu cîrlionți 
rebeli și năsuc obraznic, desigur — i-a 
gătit siberianului ei colțunași cu car
ne... Și femeile se plîng una alteia : pe 
bărbații lor munca pe șantier i-a ab
sorbit, nu mai au ochi pentru ele, le 
mîngîie atît de rar, nu dau cu zilele 
pe acasă... Da, toți bărbații sînt la fel... 
noi femeile sîntem firi slabe... A lui 
Jenea, siberianul, a putut s-o lase sin
gură la teatru, pentru că i s-a anunțat, 
în seara spectacolului, că pe șantier s-a 
petrecut nu știu ce bucluc. S-a întors 
tîrziu la teatru, cu costumul cel nou 
murdar și cu batista albă, fină, de 
olandă, batista ei — neagră 1 Doamne, 
și ea n-a avut nici puterea să-l „prelu
creze“... Jenea mărturisește înciudată că 
în acele clipe era chiar mîndră și fericită: 
siberianul ei muncise, pusese mai pre
sus de toate construcția, șantierul și 
asta o făcea să-l îndrăgească și mai 
mult. Ce să-l „prelucreze“ ? II iubește 
și îi duce colțunași cu carne. II iubește 
și-l ajută să muncească mai bine. II iu
bește și-l înțelege. Ger. Colțunași cu 
carne siberieni. Borș ucrainean. Și de
parte, pe o construcție a comunismu
lui, doi bărbați. Dragoste într-o nouă 
Rusie.

O altă siluetă — mai precisă. Valia 
Zaițeva; pentru constructorii șantieru
lui, dar mai ales pentru faimosul șef 
de brigadă, comsomolistul Linev—„Ie

purașul“... Bibliotecară. O 
fată pentru care problema 
nivelului cultural al oameni
lor este o chestiune de viață 
și de moarte. Sîmbătă noap
tea — mîine e duminică și 
oamenii vor să citească, să 
studieze — noaptea, pe vis
col, Valia pleacă spre unul

.Materialismul isto- 
unul

de om era acest tînăr 
nemaiîntîlnit pînă a- 
tunci în paginile căr
ților, ce inimă avea el, 
s-a văzut mai tîrziu, 
cînd bărbatul plin de 
viață a fost țintuit la 
pat, orb și paralizat, 
de o boală nemiloasă. 

Atunci s-a petrecut 
faptul cel mai uluitor, 
de necrezut aproape. 
Inima lui mare, sufle
tul minunat au învins 
neputința trupului și 
l-au adus pe Pavel din 
nou în rîndul luptăto
rilor, nu cu pistolul și 
grenada, ci cu 
scriitorului. Atunci 
ieșit la Iveală 
toată plenitudinea 
măreția acestui 
în fața căruia mulți 
dintre cei mai renumițî 
eroi ai literaturii uni
versale păleau, păreau 
mici și neînsemnați. 
In persoana lui Pa
vel Korceaghin — scrii
torul comunist — lu
mea eroilor de carte ca 
și omenirea progre
sistă de pretutindeni 
sărbătorea marea vic
torie a omului asupra 
dușmanilor săi, izbîn- 
da vieții asupra mor
ții.

Cîți dintre cititorii lui „Așa s-a călit oțelul" ar putea 
uita aceste cuvinte ale eroului lor preferat care le-au 
devenit un adevărat crez: „Nimic nu-i mai scump 
pentru om decît viața. N-o trăiește decît o singură 
dată și trebuie s-o trăiască astfel, încît să nu-i pară 

trecut 
poată 
le-am 
lupta

Desen de REZNICENKO

dus minunea care a încununat această revoluție, 
cea mai mare care s-a produs în lumea eroilor de 
carte. Eroi bătrîni de mii de ani, cunoscuți de 
toți oamenii pentru dragostea lor de dreptate și 
adevăr, eroi tineri și gingași, nu mai puțin cinstiți și 
dornici de o viață mai bună, au înțeles că tînărul 
acela, deși îmbrăcat destul de prost, deși nemilos cu 
dușmanii săi, e fratele lor, e carne din carnea lor, lup
tător pentru idealurile cele mai frumoase ale omeni
rii. Hamlet și Faust, Jean Valjean și Childe Harold, 
Evghenii Oneghin și David Copperfield, Tăunul și Pa- 
vel Vlasov, Martin Eden și Nicoară Potcoavă și mulți 
alții i-au strîns mîna și au pornit mai departe la 
braț cu el în marșul lor victorios spre viitor, spre 
nemurire. Iar contesele, craii, prostituatele, bandiții 
de profesie ca și „intelectualii rafinați“, defăimători ai 
genului uman, au fost nevoiți să se dea la o parte și 
să le facă loc, deoarece tocmai ei sînt aceia care n-au 
ce căuta în literatură, care sînt sortiți să dispară din 
artă, neavînd dreptul de a rîvni la neițiu,rire.

Cine era tînărul cu steluța roșie la șapcă ? Cred că 
ați ghicit. Nu era altul decît înflăcăratul comsomolist 
Pavel Korceaghin, eroul romanului „Așa s-a călit oțe
lul“ de Nikolai Ostrovski. Nu e de mirare că doam
nele din lumea mare au strîmbat nasul cînd l-au vă
zut — el nu era neam de prinț, nu avea vreun stră
lucit arbore geneologic, era un fiu simplu al clasei

bleme, să găsească 
cîte o cheie pentru 
sufletul fiecărui tova
răș de-al său, să fo
losească o gamă atît 
de mare de metode în 
lupta cu șirul piedici
lor care i se puneau în 
cale, șir care avea 
de-abia la capăt, ne
văzut și tocmai de a- 
ceea mai primejdios, 
pe Polovțev.

...De îndată ce află 
de articolul lui Stalin 
„Amețeală de pe ur
ma succeselor“, Davî
dov se hotărăște să 
acționeze energic și, 
înapoind colhoznicilor 
vitele mărunte și va
cile la care aveau 
dreptul, să înlăture 
greșelile stîngiste co
mise mai ales în ur
ma influenței lui Ma-
kar Nagulnov care sărea tot mereu 
„peste cal“. In același timp, el înțelege 
că, deși făptuise atîtea abateri, Nagulnov 
era un om de o cinste desăvîrșită și nu 
se grăbește să ia măsuri aspre împotriva 
lui. Cu duioșie îi spune la sfîrșitul șe
dinței de partid lui Razmiotnov, încre- 
dințîndu-i-1 pe Nagulnov care se îmbă- 
tase de necaz : „Ia-1 pe Nagulnov să mîie 
la tine. Vezi să nu bea...“

...Aratul mergea anevoie la brigada a 
11-a ; Davîdov vrea să se ducă la tarla
lele acesteia și să nu plece de acolo pînă 
nu va pune treburile pe roate. Razmiot
nov se opune spunînd că sarcina lui este 
să conducă întreg colhozul, nu să se con
centreze asupra unei singure brigăzi. Dar 
muncitorul ajuns în fruntea unui artei 
agricol știe ce are de făcut. El știe că în 
clipe grele, exemplul personal este ade
seori hotărîtor. Se duce pe ogor, apucă 
plugul de coarne și, deși nu mai arase în 
viața lui, reușește să muncească astfel în- 
cît să pună pe picioare întrecerea socia
listă la cîmp. El a muncit cel mai mult, 
făcînd să scapere scînteia întrecerii și el 
își laudă tovarășii încurajîndu-i: — „în
trecerea socialistă, tovarăși din brigada a 
doua, s-a desfășurat la noi cum nu se 
poate mai bine. Mersul lucrului merită 
toată lauda. Pentru arat, conducerea col
hozului aduce brigăzii mulțumiri bolșe
vice“.

...Davîdov pune mai presus de toate sar
cina încredințată de partid Dar el e un
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a 
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rău că a trăit, să nu aibă a-și reproșa un 
meschin și rușinos, astfel ca-n fața morții să 
spune : toată viața și toate puterile mele mi le-am 
închinat celui mai minunat lucru din lume 
pentru eliberarea omului“.

Au trecut douăzeci de ani de cînd Pavel Korceaghin, 
comsomolîstul de oțel, a apărut pe firmamentul lite
raturii mondiale. Mii și zeci de mii de eroi de carte, 
personaje ale literaturii decadente sau ale operelor 
literare nereușite au pierit în negura uitării, dar tînă
rul muncitor crescut de partid, fochistul care a devenit 
scriitor a rămas alături de marii eroi și a deschis 
drumul a noi și noi tineri comuniști care, ieșind de 
sub penele scriitorilor sovietici, au căpătat dreptul de 
cetățeni ai lumii eroilor literari. Mai mult. Mii și sute 
de mii de tineri din Uniunea Sovietică, din. țările de 
democrație populară au devenit eroi în sensul propriu 
ai cuvîntului, urmind exemplul lui Pavel Korceaghin, 
luptînd pentru patria și poporul lor.

In fiecare tînăr cinstit care citește cartea lui N. Os
trovski se naște dorința de a deveni un nou Korcea
ghin. Este cu putință o glorie mai mare pentru un 
erou de carte ?

al lui

de J. PERAHIMDesenDesen de A. LAPTEV
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om. Pe nesimțite, dragostea pentru fru
moasa Lușca, cea plină de foc, îi intră 
în sînge și îl cucerește cu totul.

— ...„Am vorbit destul despre grîu și 
despre colhoz. Nu de asta trebuie să vor
bim acum... Simți cît de frumos miroase 
frunza cea nouă a plopilor ?...

In primul, cît și în fragmentele apărute 
din al doilea volum al romanului se 
poate urmări evoluția dragostei lui Da- 
vîdov pentru Lușca, lupta care se dă în 
sufletul lui pentru a renunța la iu
bită, dedicîndu-se numai muncii sale 
pline de răspundere. Chinurile sale inte
rioare ni-1 fac și mai apropiat; îl înțele
gem mai bine și sîntem alături de el, 
gata parcă să-l ajutăm cu ceva.

...Sfîrșitul minunatului roman 
Mihail Șolohov încă nu este cunoscut ci
titorilor. Dar nu încape îndoială că unul 
din cei doi oaspeți de la Gremeacii Log 
va fi învins în luptă și anume ticălosul 
de Polovțev. Aceasta e o înfrîngere ine
vitabilă, cerută de mersul istoriei. Cît 
despre Davîdov, de bună seamă că va 
pleca cîndva din stanița căzăcească sau 
poate a și plecat, dar va fi urmărit pre
tutindeni de dragostea și respectul col
hoznicilor cărora le-a închinat cei mai 
frumoși ani ai vieții sale, ca și de marea 
admirație caldă, fără 
rezerve, a milioanelor 
de cititori. Și el n-a 
fost decît unul din cei 
25.000...

Există în lumea aceasta un număr 
apreciabil de enciclopedii; există 
mii de tratate generale privind o 
întreagă ramură a cunoașterii; există 

uriașe biblioteci ale căror volume disecă 
fiecare noțiune științifică în parte pînă la 
ultimele amănunte și consecințe; dar un 
tratat complect și încă în versuri asupra 
sufletului ostașului rus apărător al unei 
cauze drepte nu a existat pînă la Vasili 
Tiorkin.

Pentru ce „tratat“ ? Dincolo de 
glumă (și oare e posibil să-ți stăpînești 
zîmbetul cînd faci măcar aluzie la Va 
sia? !), există aici mai mult decît un 
grăunte de adevăr. Cîte nu ne dezvăluie 
cartea despre ostași a lui Tvardovski ? 
Să vedem.

întîi și întîi, ca definiție, Tiorkin ăsta 
e un flăcău cum sînt mulți pe lume, așa
dar nici mai bun, nici mai rău decît 
alții, nici mai înalt, nici mai scund, 
nici mai frumos, nici mai urît. 
Atunci, cum de s-a scris o carte întreagă 
despre el ? Uite, s-a scris pentru că în 
vreme de război un flăcău ca el este o 
comoară. Obuzele cad îndrăcit împroș- 

cînd schije în jurul 
tău, gloanțele țiuie în
tr-o sită deasa, baio
neta dușmanului sti
clește aproape, zuruie 
șenilele tancurilor ina-

ooo-

Tiorkin ăsta e un flăcău — 
cum sînt

mice, un blestemat de 
avion mitraliază — mă 
rog, războiul urlă în 
toată goliciunea lui. 
Tu, ostașule, 
tragi, la o 
răspunzi cu 
sută.
vreme
pe Tiorkin glumind. 
Cum ? De asta-i arde 
lui ? Glumește ? Ce, 
asta îi e meseria ? El 
nu trage ? Nu luptă ?
— Oho, ba încă cum I 
Dar vezi dumneata, 
tocmai asta e: el 
nu numai că luptă 
strașnic (aruncă tan
cul în aer cu o 
grenadă, cu un glonț 
iscusit doboară corbul 
fascist, în bătălia corp 

la corp, îl face pilaf pe inamic) dar mai 
găsește destul timp să se țină și de glume. 
Și ce glume : tot una și una. De aceea e 
Vasili Tiorkin I De aceea s-a și scris o ase
menea carte.

După definiție, 
mează : ,------
nostru, 
Despre ce ar fi vorba 
umor ? Eroare. Umorul circulă prin în
treaga carte ca sîngele prin țesuturile 
corpului omenesc. Spui „Tiorkin“, ai 
subînțeles „umor“. Nu, la prima tră
sătură se înscrie încrederea ostașului în 
victorie. E o încredere contagioasă. Și 
asta — cînd ? In retragere, în zilele 
cînd burniță sau viscolește, atunci cînd 
stai în tranșeele devenite terci de noroi 
și apă, într-un cuvînt în clipele cele mai 
grele. Sac fără fund în privința încrede
rii, Tiorkin o împrăștie în jur cu gene
rozitate și nu cere în schimb nimic alt
ceva decît o țigară; dacă o cere și pe 
aceea. Căci are el punga lui cu mahorcă. 
Fie că spune o poveste hîtră, fie că-i trage 
un joc, știi, așa, ca la, o nuntă colhoznică, 
fie că — să-mi fie cu iertare — se duce 
să facă treabă mică pe un obuz neexplo
dat, în fața camarazilor încremeniți, 
Tiorkin e tot Tiorkin, eroul pe care ți-1 
rupi din inimă, nu alta. Uf, ce mai om 
năzdrăvan, înmulți-i-s-ar sămînță 1

Dar la ce nu se pricepe el ? Armonica 
s-o ia numai în mînă, te topești cînd 
începe vreun cînt lin de fată mare, cîn-

stai și 
lovitură 

alte o 
de lovituri în 

ce-1 asculți

în orice tratat ur-
,,caracteristici“. Aici, în cazul 

s-ar naște o mică încurcătură, 
întîi ? Despre

: mulți pe lume
tec trist de prin Smolensk. Fierăstrăul 
ruginit ți-1 ascute într-o clipită. Ceasul de 
perete ? Unde-i ? Stă ? De douăzeci de 
ani stă ? Pînă azi nu l-a văzut Vasili 
Tiorkin, de aceea. Meșterește puțin, 
suflă asupra prafului, învîrtește, mută 
limbile și... tic-tac, tic-tac. Stăpînește-1, 
moșule, sănătos 1 Dacă baba moșului 
gazdă trebăluiește pe-acolo, Tiorkin se 
oferă să-i ajute și el la... prăjitul slanei... 
Hm... Cred și eu 1

Trăiește eroul nostru, nu se încurcă. 
Intr-o noapte de catran, de iad, de 
moarte și de tot ce poate fi mai negru 
pe lumea asta, într-o astfel de noapte 
plutoanele execută trecerea fluviului 
pe-un pod de vase. Un pluton a rămas 
dincolo. Nici o veste, nici un zvon de '.a 
el. Mai trăiesc ostașii? Sau poate scriso
rile lor, colindînd Rusia, le caută acum 
văduvele ?

Nu. Din 
nu e nici 
ridicat de 
E un om, 
exact — e Tiorkin. 
îngrijit, culcat, fricționat, colonelul îl 
laudă, ce mai vrei, dar ceva îl nemulțu
mește pe Tiorkin — spirtul : „Dați-mi-1 
pe dinăuntru 1 / Nu-1 mai prăpădiți pe 
piele“. /

Din o mie și una de întîmplări care 
ți-ar veni în minte poți să nu amintești 
măcar întîlnirea lui Tiorkin cu alt Tior
kin ? Nu poți. Cîte nu se petrec în viață 1 
Uite așa, pe nepusă masă, s-a întîlnit 
și eroul nostru cu un altul care, ei dră
cie, era hîtru și el, viteaz la fel, tot atît 
de frumușel, cînta și el de minune, avea 
și el glume bune și erau în totul, ase
meni, zău, ca niște frați gemeni 1 Na 1 
Numai că celălalt Tiorkin era nu Vasili 
ci Ivan. In fața acestei probleme, hotari'- 
rea sergentului a fost clară : ca să nu se 
bată ostașii pe ei, cîte un Tiorkin trece 
la fiecare companie. E bine așa ? E foarte 
bine.

Bine-mi pare, Tiorkin dragă, că ai 
ajuns teafăr pînă la Berlin, așa cum, 
încă în cătunul amărît, Borchi, pe care 
l-ai apărat cu sînge și suflet, vestise în
crederea ta. Rău îmi pare mie, cititoru
lui, să mă despart de tine și de rîsul tău 
fără moarte.

Dar ce vorbesc eu ? Nu, nu mă des
part deloc. Rămîi cu noi mereu, Vasia 
tovarășe drag, ostaș al victoriei. O dat: 
ce te-am cunoscut, noi nu ne vom mai 
putea lipsi niciodată de glumele tale 
dulci-amărui și cu miezul fierbinte 1

apa înghețată, ceva, ceva care 
sloi, nici butoi, nici cadavru 
pe fund, înaintează. înoată, 
un om în pielea goală. Mai 

. Ciudatul curier e
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PROPAGANDISTULUI
Cum am organizat studiul individual 

al cursanților
In cei doi ani de ctnd îndeplinesc munca 

de propagandistă, am căpătat o oarecare 
experiență în organizarea studiului indivi
dual al cursanților. Despre aceasta aș vrea 
să vă împărtășesc în acest articol.

Cercul pe care l-am condus anul trecut 
cuprindea tinere muncitoare care pentru 
prima dată făceau un studiu politic sistema
tic. De la început mi-am dat seama că unele 
dintre ele, cniar și cele care absolviseră 
cursul elementar complect, nu posedau de
prinderile necesare pentru a studia indivi
dual și aveau o idee vagă despre întocmi
rea conspectelor.

însușirea materialului prevăzut în progra
mul de studiu, discuțiile vii în seminar sînt 
determinate în mare măsură de temeinicia 
cu care cursanții se pregătesc pentru lecții, 
de înțelegerea problemelor esențiale. Dîn- 
du-mi seama de acest lucru am căutat să 
organizez studiul lor individual.

Era însă necesar mai întîi să le trezesc 
interesul pentru materialul studiat, să le 
conving ca ele pot să-și însușească cunoș
tințe politice și apoi să le deprind să în
vețe individual. Pentru aceasta am căutat 
să mă apropii de ele, să le cunosc încli
națiile, dorințele.

De la primele lecții ale cercului politic, 
în discuțiile cu cursantele, le-am arătat 
amănunțit însemnătatea studiului individual 
sistematic și perseverent în vederea scopului 
propus: ridicarea nivelului politic și ideo
logic. Am povestit cursantelor despre dîrze- 
nia cu care învățau comuniștii și uteciștii 
în închisoare, în anii grei ai ilegalității, ară; 
tîndu-le că astăzi, în țara noastră, datorită 
grijii partidului și guvernului, s-au creat 
asemenea condiții pentru studiu, îneît nu 
trebuie să existe tînăr căruia cartea să nu-i 
fie un tovarăș permanent.

Am subliniat în mod deosebit faptul că 
în studiul individual îți trebuie multă perse
verență și dîrzenie. Primele lecții nu mi-au 
adus mulțumirea așteptată. In caietele de 
notițe ale cursantelor, cu greu te puteai des
curca. Frînturi de fraze, idei nelămurite, iată 
ce găseai la controlul caietelor membrilor 
cercului. Mi-am zis atunci: trebuie în pri
mul rînd să procedez în așa fel îneît ele să 
poată sezisa ideia principală atunci cînd ex
pun lecția. Și am schimbat întrucîtva siste
mul de expunere a cuvîntului introductiv. 
După fiecare capitol atrăgeam atenția fetelor 
asupra ideii esențiale și le rugam să și-o 
noteze. Nu după mult timp am observat că 
acest sistem a folosit. Spre sfîrșitul anului 
n-am mai fost nevoită să-l folosesc. Cursan
tele sezisau acum ideile principale cu multă 
ușurință.

Și în munca individuală cu cartea mem
brele cercului au întîmpinat la început greu
tăți. Rodica Enăchescu, Stana Rizea și al
tele notau foarte amănunțit în caietele lor 
tot ce era scris în manual. De aceea a tre
buit să le explic cu răbdare, de multe orb 
cum trebuie să întocmească notițele și să 
scoată din text tot ceea ce este principal, 
cum să tragă concluziile și cum să aleagă 
argumentele, exemplele și cifrele cele mai 
semnificative. Experiența primelor lecții 
mi-a arătat că nu este suficient să explic 
cursantelor cum să lucreze cu cartea, ci tre
buie să le arăt și metodele de lucru, în mod 
sistematic la fiecare lecție.

Le-am învățat să-și ia notițe începînd cu 
forma cea mai simElă: răspunsurile la în-

Pe urmele scrisorilor nepublicate
Lucrurile s-au putut schimba

O elevă din orașul Călărași ne-a trimis o 
scrisoare în care ne zugrăvea o seamă de 
lucruri ce nu puteau fi privite cu indiferență.

„Pe strada mea sînt numai gropi; lumina 
electrică este dată de un singur bec și acesta 
slab îneît de-abia vezi în jur. In parcurile din 
oraș băncile sînt stricate“. Scrisoarea punea 
pe bună dreptate întrebarea : „Oare aceste 
lucruri nu se pot schimba ?“

Da, aceste lucruri se puteau schimba... Era 
nevoie numai de puțin simț gospodăresc. 
Scrisoarea corespondentei noastre voluntare 
a fost adusă la cunoștința sfatului popular 
al regiunii București care ne-a comunicat 
măsurile ce au fost luate : s-a îmbunătățit 
Iluminația și s-au astupat gropile de pe 
străzi; băncile din parcuri au fost reparate 
sau înlocuite.
Bază de recepție volantă

Țăranii muncitori din comunele Pietroșani 
și Bujoru din raionul Zimnicea doresc ca 
produsele. lor să ajungă cît mai repede la 
oamenii muncii de la orașe. Dar pentru a-și 
preda cotele obligatorii către stat, trebuie 
să meargă cale lungă de aproape 2 zile, 
pînă la baza de recepție de care aparțin.

Despre această sezisare a unui corespon
dent, ziarul nostru a informat comitetul exe
cutiv al Sfatului popular regional București 
care a hotărît înființarea unei baze volante 
în comuna Pietroșani, la care țăranii mun
citori își vor putea preda cotele în fiecare 
luni, marți și duminică.

Drum reparat
Este în Ponor, raionul Aiud, un drum ce 

străbate comuna de la un capăt la celălalt.

Propuneri multe, realizări puține
Activiștii comitetului raional U.T.M. Istria 

pot vorbi ore întregi despre munca organiza
țiilor din raion. Cunosc numeroși tractoriști, 
colectiviști și țărani muncitori fruntași din 
raion. S-a ținut o plenară a comitetului ra
ional, s-a aprobat planul pe următoarele 
trei luni, se țin ședințe de birou. Dar care 
este conținutul acestei munci ?

Sînt în raion S.M.T.-uri care au fost frun
tașe în campaniile trecute, sînt gospodării 
agricole colective cu mii de hectare care au 
umplut magaziile cu sute de vagoane de ce
reale. Pămîntul raionului Istria, altădată 
sterp, a devenit în ultimii ani roditor, 
dă producții mari. Dar pînă la 15 octom
brie, se însămînțase în rftion numai 32 
la. sută din suprafața planificată. Sînt co
mune ca Istria, Sinoe, Mihai Viteazu, Ciucu- 
rova care au realizat din planul campaniei 
de însămînțări între 2-5 la sută, gospodării 
colective ca cele din comunele Eschibaba și 
Beidai’d care au realizat între 5 și 10 la 
sută. Cele patru S.M.T.-uri din raion — Ba- 
badîg, Ceamurlia de Jos, Cogealac și Mihai 
Viteazu — n-au realizat nici un sfert din 
sarcinile lor pentru însămînțări. Organiza
țiile U.T.M. din aceste unități ca și cele de 
la sate nu au ca prim obiectiv al muncii lor 
îndeplinirea măsurilor în vederea terminării, 
grabnice a lucrărilor de toamnă. Multe or
ganizații de bază U.T.M., ca aceea din co
muna Jurilofca, nu au planuri de muncă cu 
sarcini concrete în această privință. Șeful 
punctului agricol din comună, inginerul ute- 
mist Lupu Gheorghe, nu-și face pe deplin 

trebările de control care cuprindeau esența 
lecției. Apoi am analizat împreună cu ele 
cîteva paragrafe din manual și le-am arătat 
cum trebuie să scoată din text materialul 
de care au nevoie pentru a se pregăti pentru 
convorbirea în cerc.

Rodica Enăchescu a întîmpinat greutăți 
deosebite în însușirea materialului de stu
diu. La una din lecții am pus-o să citească 
un fragment din manual și să ia notițe. Ro- 
dicăi i-a fost greu pentru că nu memorase 
ceea ce citise. Ea a recitit fragmentul,' l-a 
povestit cu propriile ei cuvinte, iar apoi și-a 
notat cele povestite, reușind să rezume mul
țumitor ideea principală. Aceasta a con
vins pe celelalte membre ale cercului că ex
plicarea pe scurt a celor citite nu este un 
lucre ușor, dar că poate fi făcută de toți 
cei ce muncesc cu perseverență și îndîrjire.

Așa s-au obișnuit membrii cercului meu 
să muncească cu cartea și să-și ia notițe.

In cursul primelor lecții am observat că 
Angela Ciorănescu nu lua parte la discuții. 
La întrebările mele ea răspundea deobicei 
„nu știu“. Ea nu participa la discuții pentru 
că nu se pregătea. Am hotărît s-o ajut în
deaproape. După orele de producție, fie la 
clubul întreprinderii, fie în drum spre casă, 
îi povesteam adesea unele acțiuni din roma
nele citite de mine. A impresionat-o mult ac
țiunea romanului „Calvarul“ de Alexei Tol
stoi pe care nu după multe zile a început 
să-l citească și ea. Am început apoi să dis
cutăm despre cercul nostru, s-o ajut șă se 
pregătească. La cercul politic venea din ce 
în ce mai pregătită. Acum alături de Rodica 
Enăchescu, Popa Eugenia și altele, Angela 
Ciorănescu s-a înscris la concursul pentru ci
tirea literaturii „Iubiți cartea“. Anul acesta 
Angela urmează o formă mai avansată de 
învățămînt politic: curs seral anul I. Deve
nind una din muncitoarele fruntașe în pro
ducție, i s-a încredințat munca de responsa
bilă a brigăzii de producție „Vasile Roaită“.

Nu numai Angela, dar și celelalte cursante 
ale cercului politic au crescut mult, s-au ma
turizat. Faptul că toate cursantele și-au îm
bunătățit munca în producție, multe deve
nind fruntașe e o dovadă a creșterii nive
lului lor politic.

Cînd vezi cum se schimbă și cresc oamenii, 
cum crește nivelul cunoștințelor lor, atunci 
îți dai seama cît de mare este răspunderea 
și cît de nobilă este munca de propagan
dist. Insă pentru a învăța pe alții trebuie să 
înveți tu însuți cît mai multe. De aceea și 
anul acesta voi învăța cu perseverență, voi 
frecventa cu regularitate seminariile de in
struire a propagandiștilor. Sînt hotărîtă să 
cuceresc printre primii insigna „Prieten al 
cărții“.

Cercul politic pe care-1 conduc anul acesta 
și-a început activitatea. Discuțiile cu 
cursanții m-au orientat întrucîtva, încotro 
trebuie să-mi îndrept atenția. Imbogățin- 
du-mi experiența căpătată pînâ acum și în 
ceea ce privește organizarea studiului indi
vidual al cursanților voi reuși și anul acesta 
să contribui mai mult la îmbogățirea cu
noștințelor membrelor cercului meu politic.

MARIA VASILW 
propagandistă a unui cerc politic 
pentru începători de la Fabrica de 
medicamente nr. 1 — București

Starea acestui drum — ne scria un cores
pondent — aducea însă multe neplăceri tre
cătorilor. Unele gropi erau atît de mari îneît 
chiar cu animalele de tracțiune circulația se 
făcea cu greu.

Redacția a comunicat sfatului popular al 
raionului Aiud sezisarea și a cerut să se ia 
măsurile corespunzătoare. Printr-o adresă, 
sfatul popular al raionului Aiud ne-a făcut 
cunoscut că s-a trecut la repararea drumu
rilor din comuna Ponor. In acest scop 230 
ateiaje au transportat 360 metri cubi pietriș 
de rîu.

Măsuri au fost luate, dar este bine de 
subliniat faptul că dacă ar fi existat mai 
multă grijă din partea sfatului popular, re
parația drumurilor din comuna Ponor s-ar 
fi putut face de mai multă vreme...

Acțiuni gospodărești

„Locuitorii din satul Pleșov, raionul 
Tr. Măgurele, au hotărît ca pentru asigura
rea circulației să reconstruiască podul de 
peste apa Săiul. Președintele sfatului 
popular comunal cît și secția poduri și dru
muri a sfatului popular al raionului Tr. Mă
gurele nu sprijină însă această acțiune“

Acest semnal critic al unui corespondent 
sosit la redacție a fost trimis spre rezolvare 
organelor competente.

Secțiunea drumuri a Sfatului popular al 
regiunii București ne-a răspuns de curînd 
că s-au luat măsurile corespunzătoare. S-au 
procurat materialele necesare reparării podu
lui iar în trim. IV al anului curent urmează 
să se execute lucrările de reparații.

In răspuns se mai arată că s-au executat 
aproape în întregime lucrările de reparații 
și la alte două poduri, unul la Olteanca și 
altul la Uda-Clocociov.

datoria. De multe zile selectorul este stricat 
și nu se ia nici o măsură. Secretarul orga
nizației de bază U.T.M., tovarășul Clini Fi- 
latov, nu recomandă organizației de partid 
pe cei mai buni agitatori care să ajute la 
antrenarea țăranilor din comună la muncă. 
Ca membru al comitetului operativ comunal 
el nu participă la nici o acțiune. Asemenea, 
lipsuri pot fi întîlnite și în comunele Baia, 
Mihai Viteazu și Lunca. A ieșit din atenția 
comitetului raional U.T.M. grija față de ti
nerii din S.M.T. și gospodăriile de stat. Nu
mai la cîțiva kilometri de centrul raional, 
membrii brigăzii de tractoriști care lucrează 
pe pămînturile gospodăriei colective din Eni- 
sala sînt lipsiți zile întregi de condițiile ne
cesare unei bune desfășurări a muncii. Or
ganizarea unei consfătuiri la raion cu res
ponsabilii de brigăzi, responsabilii posturilor 
utemiste de control și organizatorii de grupă 
U.T.M. nu rezolvă toate problemele muncii 
și vieții acestor tineri, astfel ca ei să dea cel 
mai bun randament în campanie.

Gospodăria colectivă din comuna Mihai 
Viteazu are de însămînțat în toamna aceas
ta 1360 de hectare. Pînă acum colectiviștii 
au realizat doar 10 la sută. Intre brigăzile 
de tractoriști și brigăzile de cîmp nu există 
o strînsă colaborare. Semănatorile nu func
ționează pentru că nu le deservește nimeni. 
Aici ar putea interveni inițiativa tinerilor co
lectiviști.

Organizațiile de bază U.T.M. se găsesc în 
perioada preschimbării documentelor. Adună
rile de pregătire pot aduce elementele unei

A apărut în limbile: rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru 
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ARTICOL DE FOND : Un important eve
niment în viața Partidului Comunist 
Chinez.

* * * Comunicatul informativ cu privire 
la cea de a 6-a plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez.

* * * Rezoluția celei de a 6-a plenare 
a C.C. al P.C.C. cu privire la convoca
rea celui de al VllI-lea Congres al Par
tidului Comunist Chinez.

* * * Chemarea Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii către opinia publică 
mondială.

* * * Raportul tovarășului Mao Țze-
dun în problema cooperativizării agri
culturii. '

TIM BUCK: Canada și învățămintele 
Genevei.

MAURICE THOREZ: Despre Partidul 
Comunist.

BRUNO KOHLER: Simțul noului — o 
foarte importantă calitate a activistu
lui de partid.

* * * In partidele comuniste și munci
torești.

MARINO BODENMAN : In preajma ale
gerilor parlamentare în Elveția.

GUSTAVO LOSANO : Sub puterea mo
nopolurilor (Scrisoare din Venezuela). 

JAN MAREK : Note politice: Iarăși des
pre apologeții „războiului rece“.
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Turiștii sovietici 

la Podul Prieteniei
In ultima zi a șederii în țara, noastră, pri

mul grup de turiști sovietici, muncitori, func
ționari, ingineri și tehnicieni din întreprinde
rile Moscovei, oameni de știință, artă și cul
tură, arhitecți, ziariști etc. au făcut o excursie 
în orașul Giurgiu și la Podul Prieteniei.

Numeroși locuitori ai orașului au întîmpi
nat pe oaspeți cu cîntece și flori.

Podul prieteniei e primul mare popas. Pri
mele fotografii.

Turiștii sovietici trec apoi pe malul celălalt 
al Dunării, în R.P. Bulgaria. Aici ei s-au în- 
tîlnit cu rnulți locuitori din Russe, care au 
venit să-i cunoască. Din nou cîntece și voie 
bună. Topograful Mihail Mihailov din Russe 
discută cu Konstantin Tarasov, aspirant la 
Facultatea de geografie din Moscova, asupra 
structurii solului de prin împrejurimi.

Turiștii sovietici au făcut apei o frumoasă 
excursie cu vaporul pe Dunăre,

Timp de șase zile turiștii sovietici au vizi
tat în țara noastră numeroase instituții de 
artă și cultură, au admirat priveliștile minu
nate de pe Valea Prahovei, au vizitat marile 
magazine ale Capitalei și arterele principale 
ale orașului.

Intîlnirile lui Louis Daquin 
cu oamenii noștri de artă 

și cultură
Vineri dimineața, regizorul francez de ci

nematograf Louis Daquin, distins cu Meda
lia de Aur a Păcii, membru în Consiliul Na
țional al Asociației de prietenie Franța- 
U.R.S.S., care se află în țara noastră ca in
vitat al A.R.L.U.S.-ului, s-a întîlnit în sala 
Studioului aciorului de film „C. Nottara” 
cu actori și regizori de film din țara noa
stră.

★

După amiază, regizorul francez Louis Da
quin a conferențiat la Casa Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice A.R.L.U.S. despre „Cinema
tografia în lupta pentru pace și prietenie în
tre popoare”.

După conferință, a fost prezentat filmul 
„Revărsat de zori”, una din realizările lui 
Louis Daquin.

Au fost de față regizori, actori, oameni de 
artă și cultură, un numeros public, care au 
aplaudat cu căldură pe conferențiar.

Noi case de cultură în Capitală
Prin grija Sfatului Popular al Capitalei, 

noi case de cultură se vor deschide anul 
acesta în raioanele „Nicolae Bălcescu“, „Gri- 
vița Roșie“, „Gh. Gheorghiu-Dej“. Lucrările 
de amenajare ale localurilor se apropie de 
sfîrșit. încăperi spațioase vor fi puse la dis
poziția diferitelor cercuri profesionale, de 
cultură generală și artistice.

In cadrul Casei de cultură a raionului „Ni
colae Bălcescu“ a și fost alcătuită o orches
tră semi-simfonică.

Numeroși tineri din raioanele amintite s-au 
încadrat din timp în diverse discipline artis
tice, luînd parte la repetițiile formațiilor de 
teatru, dans și muzică.

Totodată, va lua ființă în curînd pentru 
populația evreiască Casa de cultură „Baruch 
Berea“. Ea va funcționa în locul fostului că
min cultural cu același nume din calea Vă
cărești nr. 44. (Agerpres) 

simțitoare îmbunătățiri a muncii utemiști- 
lor. La baza activității acestora trebuie să 
stea sarcina de a deveni fruntași în muncile 
agricole din toamna aceasta, pentru a se 
asigura pe raion un ritm de însămînțări de 
3400 hectare zilnic.

Comitetul raional U.T.M. Istria trebuie să 
părăsească sistemul de a „chema la cen
tru“ oameni care sînt folositori muncilor a- 
gricole. Nu trebuie pierdută nici o zi, nici 
o oră bună de lucru. Centrul muncii sale tre
buie mutat în organizațiile de bază U.T.M.. 
care trebuie să aducă un mare aport la in
tensificarea însămînțărilor.

Tovarășii Gheorghiță Marin și Vulpe Ion, 
secretari ai comitetului raional U.T.M. să 
găsească cele mai eficace forme de populari
zare a metodelor fruntașilor, ale tractoristu
lui Constantin Paraschiv, de pildă, care a 
realizat peste 1000 hantri fără reparații, să 
sprijine inițiativele folositoare, ca aceea a 
lui Vasile Patasa din satul Camena care a 
ajutat la muncile agricole familiei lui Mișoca 
Mihai, aflat la militărie. Tinerii cei mai buni 
pot fi recomandați ca responsabili ai centre
lor de selecționat și tratat semințe.

Planul de muncă al comitetului raional 
prevede: „Vom mobiliza 1500 de tineri la 
culesul porumbului, bumbacului și al viilor“. 
Cum va fi îndeplinită această sarcină dacă 
membrii biroului trec în fugă prin organi
zațiile de bază U.T.M. ?

A. CONSTANTINESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Constanța

„Fantomele părăsesc
Tineretul, căruia îi sînt 

atît de apropiate întîm- 
plările neprevăzute, ac
țiunile curajoase însufle
țite, peripețiile, va vedea 
cu multă bucurie noul 
film sovietic de aventuri 
„Fantomele părăsesc pis
curile". Și aceasta tocmai 
pentru că pe ecran, înain
tea spectatorilor se perin
dă o serie de tntîmplări 
neașteptate, dinamice, 
palpitante. Eroii — tineri 

cercetători porniți într-o 
expediție geologică — au 
de înfruntat nu numai 
forțele naturii: munți 
abrupți brăzdați de pră
păstii, zăpezi și viscole: 
în calea lor se află un 
adversar cu mult mai pe
riculos : un agent duș
man trimis să împiedice 
expediția prin orice mij
loace.

De ce arată un „inte
res" atît de mare cercu
rile monopoliste de peste 
ocean pentru această expediție științifică? 
Filmul răspunde prin imagini grăitoare care 
este cauza temerilor lor, pentru ce întreprind 
aceștia acțiuni criminăle, prin trimisul lor, 
„fluturele de noapte", în rîndul curajoșilor 
geologi.

•In urmă cu mulți ani, în Armenia a ve
nit un străin dornic de îmbogățire, Alvarez 
de Cortez. Pornit intr-o expediție în munți 
împreună cu inginerul Daniel Bek și cu ti- 
nărui Selaghin, el a descoperit prețioase 
rezerve de mercur a căror existență nu era 
cunoscută. Pentru a-și putea asigura o si
tuație în rîndul marilor trusturi ale metalu
lui din Occident, ca deținător al acestui se
cret, Alvarez de Cortez îl aruncă în prăpas
tie pe Selaghin — care desigur că ar fi 
vorbit despre existența mercurului din mun
ții Armeniei — iar pe tînărul inginer Da
niel Bek îl silește, sub presiunea amenință
rilor, să.nu împărtășească nimănui taina. De 
la această întîmplare, nimeni nu a mai cu
tezat să cerceteze munții stincoși ai Arme
niei. Inginerul Daniel Bek, care și-a făcut 
un renume în problemele geologiei, susține, 
de altfel, de la catedra universității din Ere- 
van, ca și prin cărțile sale, că nu există nici 
un fel de minereu prețios în craterul vulca
nului stins din munții Armeniei.

Poate ar mai fi rămas mult timp o taină 
existența mercurului în aceste locuri, bătrî- 
nil continuînd să creadă în „spiritele rele" 
care stăpinesc munții, dacă tînărul geolog 
Ario, un cercetător pasionat care susține cu, 
tărie existența aci a unor metale rare, nu 
ar fi propus o expediție, tată de ce — subli
niază filmul — anumite cercuri capitaliste 
de peste hotare manifestă îngrijorare și o 
subită „grijă" pentru marea expediție. Nu 
le-ar fi deloc pe plac — în cazul descoperirii 
rezervelor de mercur din munții Armeniei 
Sovietice — să piardă monopolul mondial 
în această direcție deținut de zeci de ani.

Ținînd seama de specificul genului de 
aventuri, realizatorii au dat acțiunii o evo
luție dinamică, palpitantă, ceea ce îl face pe 
spectator să urmărească filmul „cu suflete,l 
la gură", să participe din plin la peripețiile 
neașteptate care se succed pe ecran. Atît 
chipul spionului trimis, să saboteze expediția, 
cît și cel al ofițerului de securitate însărcinat 
să vegheze la bunul mers al cercetărilor, 
apar învăluite în mister, rămînînd multă 
vreme necunoscute spectatorilor. Dintr-o sec
vență a filmului aflăm că un spion se în
dreaptă spre Armenia; un alt episod ne 
arată că un ofițer de securitate a primit mi
siunea să pornească în aceeași direcție pe 
urmele agentului străin. Știm numai ceea 
ce i-a făcut să plece, dar cine sînt nu aflăm 
decît la sfîrșitul filmului.

De-a lungul filmului, creatorii (scenariștii 
F. Karamean și G. Goltunov, regia S. Kevor- 
kov și E. Karamean, operator I. Dlldarean) 
urmărindu-i pe tinerii cercetători în expedi
ția întreprinsă dezvăluie cu multă ingenio
zitate mijloacele perfide, variate, prin care 
acționează dușmanul trimis în mijlocul aces
tui colectiv. Iată-i pe tineri pornind spre 
munte. Grupului lor se alătură un etnolog, 
un instructor sportiv de alpinism și un bă- 
trîn din partea locului care cunoaște drumu
rile de munte și este un. dibaci trăgător. 
Și iată că dușmanul începe să acționeze. 
...Sub șeaua lui Arto este pus un scorpion

Pe teme s portive

Cînd toată atenția se îndreaptă numai spre fotbal
— Ia nu mai îmi bateți capul cu crosul 

vostru. întîi fotbal, înțelegeți voi ? Asta-i 
sportul nostru de bază și nu crosul. Dacă 
nu ne intră echipa în divizia „B" ce ne fa
cem ? Hai, răspundeți 1

Tinerii se uitau nedumeriți la tov. Nedelcu 
Gheorghe, președintele colectivului sportiv 
Locomotiva Buzău. Nu se așteptau chiar la 
atîta împotrivire din partea lui. II știau un 
mare iubitor al fotbalului, dar ca să negli
jeze cu totul o asemenea competiție sportivă 
de masă cum e crosul „7 Noiembrie“, mai 
că nu le venea să creadă. Dar președintele 
spuse din nou, răspicat: întîi fotbalul I

— Să mergem la tovarășul Untea, propuse 
unul dintre tineri. Poate că el o să ne în
țeleagă. Și s-au dus tinerii la tovarășul 
Untea Dumitru, secretarul comitetului U.T.M. 
de la Atelierele CFR Buzău. I-au spus tot 
ce aveau pe inimă: că nu s-a făcut nimic 
pentru popularizarea crosului, că mai sînt 
doar două zile pînă se va încheia etapa pe 
colective a competiției și nimeni nu se în
grijește de organizarea ei, despre faptul că 
întreaga atenție a colectivului sportiv se în
dreaptă numai spre fotbal și multe altele.

S-a indignat pe bună dreptate tovarășul 
Untea.

— De aceea la noi munca sportivă nu 
merge bine. Totul se face numai pentru 
fotbal...

La un moment dat însă, indignarea tova
rășului Untea Dumitru începu să scadă sim
țitor. Se vede că și-a amintit că și el iu
bește nu mai puțin fotbalul, că în ceea ce 
privește crosul ca și întreaga activitate 
sportivă de masă nici el, și nici întreg co
mitetul U.T.M. n-au făcut nimic.

Festivalul filmului sovietic

piscurile*

iar îndrăznețul și inimosul tînăr este cît pe 
aci să fie trlntit în prăpastie de ca,l. Bătrlnul 
localnic susține că apariția acestei vietăți 
este un semn rău. La un popas se ivesc din 
senin ciuperci otrăvitoare. Alt 'semn rău
— constată din nou bătrlnul. Peste puțin 
timp, în vreme ce tinerii erau pțeccați să cer
ceteze locurile, proviziite sînt dinamitate și 
se produce o puternică explozie. Cineva în
cearcă să distrugă expediția.. Dușmanul ac
ționează, dar cine este el ? — iată întreba
rea pe care și-o pun membrii colectivului și
— odată cu ei — spectatorii care urmăresc 
înfrigurați filmul.

In desfășurarea filmului, colectivul de ti
neri care a pornit în expediție este bine 
prins de realizatori care au reliefat 
personalitatea fiecăruia dintre cercetători 
scoțind la iveală trăsăturile lor distincte de 
caracter și subliniind totodată, ceea ce au co
mun cu toții: patriotismul fierbinte, pasiu
nea pentru știință și energia creatoare. Dra
gostea de patrie, dorința de a pune la înde- 
mina poporului său noi metale de preț care-l 
mină pe Arto în această expediție, se face 
simțită la tot pasul. Arto se străduiește să-și 
domolească caracterul lui năvalnic, firea lin 
gata oricînd să ducă discuții in contradicto
riu — tocmai pentru a duce cu bine la capăt 
expediția începută. Spectatorul zîmbește cu 
simpatie cînd tînărul geolog, punînd în 
practică sfatul unui priceput profesor uni
versitar, se trage de ureche pentru a avea 
timpul necesar să gîndească pînă a lua o 
hotărtre, ori să răspundă chibzuit unei pă
reri ce nu-i este pe plac. Sîrguința cu care 
se antrenează pentru urcușul greu pe care 
va avea să-l întreprindă în munții abrupți, 
știind că nu este prea dibaci Intr-ale alpi
nismului, complectează acest reușit portret 
de tînăr sovietic, dlrz și perseverent.

Interesant este redată și frămîntarea 
sufletească a lui Daniel Bek. Bătrlnul 
inginer și-a înșelat tovarășii susținînd
— contrar adevărului — că nu există mercur 
în munții Armeniei. El a înșelat încrederea 
Puterii Sovietice care i-a dat în seamă edu
carea tineretului, a înșelat studenții care-l 
respectau Ca pe un adevărat om de știință, 
și-a trădat propriile lui visuri din tinerețe. 
El știe că un dușman al patriei sale se află 
intre membrii expediției. Pregătește chiar o 
scrisoare pentru organele de securitate, însă 
n-are curajul s-o trimeată. Ce vor crede cei 
din jur despre el, ce va spune fiul său, plecat 
în armată, care-l consideră un om cinstit ? 
Dubla lui existență, Daniel Bek, nu o vede 
altfel rezolvată decît printr-o sinucidere. Și 
într-adevăr, Daniel Bek își pune capăt zile
lor tmpușctndu-se cu puțin timp înainte de 
întoarcerea expediției.

'Finalul filmului aduce — spre satisfacția 
spectatorilor — demascarea agentului duș
man strecurat în rîndul tinerilor cercetători, 
triumful curajoșilor geologi care, prin des
coperirea lor, dăruiesc patriei noi zăcăminte 
rare, de o mare valoare.

ADA SIMIONESCU

— Vedeți... tovarăși... despre crosul „7 
Noiembrie“ nu trebuie să vă mai vorbesc. 
Cunoașteți desigur cu toții importanța lui. 
Crosul ăsta... tovarăși... oțelește trupul, a- 
jută la descoperirea de noi talente și...

— Știm asta, tovarășe secretar. Tocmai 
de aceea...

— Ei, da! Toată vina o poartă colectivul 
sportiv. El trebuie să se ocupe de partea 
„tehnică“ a acestei competiții. După cum 
vedeți nu se ocupă. Atunci ce-ați mai venit 
la mine? Vreți să vă dau eu maiouri, te- 
niși ?

...Au plecat tinerii necăjiți. Alți tineri din 
alte întreprinderi din Buzău făcuseră deja 
antrenamente, participaseră chiar și la faza 
pe colectiv a crosului de masă „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie“; ei însă...

De ce tinerii de la Atelierele C.F.R.-Buzău 
nu au participat- la crosul „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie“ ?

Iată de ce : Toată atenția colectivului spor
tiv, a comitetului de întreprindere și chiar 
a comitetului U.T.M. se îndreaptă spre „un- 
sprezecele“ întreprinderii, dornic de promo
vare într-o categorie superioară. Celelalte 
competiții, celelalte discipline sportive au 
fost trecute pe planul doi. Toți, chiar și pre
ședintele colectivului sportiv, tovarășul Ne
delcu Gheorghe, au uitat de marea competiție 
sportivă de masă crosul „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie“. Două zile mai rămăseseră 
pentru organizarea fazei pe colectiv și cu 
toate acestea la Atelierele CFR Buzău nu se 
făcuse pur și simplu nimic. Aproape 800 de 
tineri erau lipsiți de posibilitatea de a se în
trece în cadrul crosului.

Emisiunea centrului de televiziune 
din Moscova

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 20 octombrie, Centrul de televiziune din’ 
Moscova a organizat o emisiune consacrată 
Lunii prieteniei romîno-sovietice. In fața 
unui public numeros a luat cuvîntul lon Rab, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne în U.R.S.S» 
El a vorbit despre viața din R.P.R„ care a 
pășit pe calea dezvoltării socialiste, despre 
realizările în diferitele domenii ale econo
miei naționale și culturii. Vorbitorul a su-’ 
bliniat uriașa însemnătate a relațiilor cultu
rale romîno-sovietice.

După aceea a avut loc un concert la care 
și-au dat concursul artiștii rdmîni aflați în 
Uniunea Sovietică. La concert și-au dat con-' 
cursul Zenaida Pally și Garbis Zobian, so- 
liști ai Teatrului de Operă și Balet al R.P.RV' 
Mihai Constantinescu, solist al Filarmonicii 
de Stat. Ei au fost acompaniați de. Radu 
Drăgan.

Săpîămma știmJeî șb tehnfcîL 
sovietice

Vineri seara, îrt cadrul „Săptămînii știin
ței și tehnicii sovietice”, Consiliul general 
A.R.L.U.S. și Consiliul Central A.S.I.T. au 
organizat în sala A.S.I.T. din str. M. Emi- 
nescu nr. 8 un simpozion cu tema: „Metode 
noi sovietice în turnătorie”.

Au participat ingineri șefi ai secțiilor de 
turnătorie, muncitori și tehnicieni fruntași 
din întreprinderile metalurgice din Capi
tală.

Despre folosirea metodelor înaintate sovie
tice în turnătoriile din țara noastră — tur
narea pieselor de oțel în forme metalice, tur
narea cu modele ușor fuzibile, turnarea în 
coajă — au vorbit ing. I. Chivăran de la 
uzinele „Gh. Gheorgiiiu-Dej“ din Tîrgo- 
viște, Al. Teodorescu de la uzina „I. C. Fri- 
mu” Sinaia și Ion Cazacu de la uzinele de 
tractoare „Ernst Thälmann” din Orașul 
Stalin.

Au urmat discuții la care au participat nu-» 
meroși ingineri și tehnicieni. /■

Manifestări culturale
Vineri după amiază, a avut loc în sala 

mare a Palatului Culturii din Tg. Mureș un 
festival literar organizat cu prilejul Lunii 
prieteniei' romîno-sovietice. Festivalul a fost 
deschis de scriitorul Kovacs Gyorgy, laureat 
al Premiului de Stat, după care Hajdu 
Gyozo, redactor șef al revistei literare „Igaz 
Szo” a ținut conferința despre „Literatura 
sovietică“.

In continuarea festivalului literar, scrii
torii Năgy Istvan, Gâgyi Laszlo și Majtenyi 
Eric, laureat al Premiului de Stat, au citit 
din operele lor.

A urmat un program artistic la care și-au 
dat concursul artiști ai Teatrului Secuiesc 
de Stat și Filarmonica de Stat a Regiunii 
Autonome Maghiare.

în cadrul manifestărilor prilejuite de Lumi 
prieteniei romîno-sovietice, Comitetul orașe: 
nesc ARLUS și Comitetul orășenesc de luptă 
pentru pace, au organizat vineri după amiază 
în sala Studio a Ateneului R P.R., o seară 
literară cu tema „Arta și literatura sovietică 
luptă pentru pace“.

Au luat cuvîntul W. Sie.gfried, maestru 
emerit al artei din R.P.R., laureat al Premiu
lui de Stat, Vasile Tomescu, redactor șef ad
junct la revista „Muzica” și Eugen Atana- 
siu, ziarist.

Artiști de la Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ și de la Teatrul Municipal au recitat 
ain poezia sovietică. In încheiere a rulat fil
mul sovietic „Prințesa Mary“, realizat după 
romanul „Un erou al timpului nostru“ de Ler- 
montov.

★

Decadei cîntecului și dansuluiîn cadrul Decadei cîntecului și dansului, 
organizată de Consiliul General A.R.L.U.S. 
cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
vineri după amiază a avut loc în sala Ca
sei Centrale M.A.I. un spectacol dat de 
Ansamblul de cîntece și dansuri al Sfatului 
Popular al Capitalei.

Sub conducerea dirijorului Emanoil Ele- 
nescu, corul și orchestra au executat un pro,- 
gram de cîntece romînești și sovietice, iar 
orchestra populară dirijată de Ionel Budiș- 
teanu, laureat al Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților de la București a 
executat melodii populare romînești.

Formația de dansuri a prezentat dansuri 
romînești și sovietice sub conducerea maeș
trilor coreografi Nicolae Sever și Vladimir 
Bedea. (Agerpres) .

Colectivul sportiv și comitetul organizației 
de bază U.T.M. de la Atelierele CFR Buzău 
dovedesc o indiferență totală față de activii 
tatea sportivă de masă din cadrul întreprind 
derii. Atletismul, ciclismul, natația, ramuri 
sportive iubite de tineri sînt considerate aci; 
ca sporturi „anexă” și sînt tratate în conse-I 
cință. Așa se face că de o bună bucată dej 
vreme marea masă a tinerilor de aici nu fao- 
sport, că un număr foarte mic de tineri și-au. 
trecut normele G.M.A.

La Atelierele CFR Buzău trebuiesc luate: 
măsuri urgente pentru înviorarea muncii- 
sportive. Tinerii de aici iubesc fotbalul. Ei 
doresc însă alături de fotbal să-și treacă și 
normele G.M.A., să practice atletismul, vo
leiul, baschetul, gimnastica șl alte disci
pline Sportive. Pentru aceasta, e nevoie însă 
în primul rînd de oameni pricepuți și pa-» 
sionați. care să organizeze- în mod temeinic 
activitatea sportivă și care să antreneze 
masa largă a tinerilbr muncitori. Actualii' 
responsabili ai activității sportive de la Ate
lierele C.F.R. Buzău nu-și. fac datoria.

Comitetul raional U.T M. Buzău ca și con
siliul regional al asociației Locomotiva tre-' 
buie să ia măsuri imediate ’ pentru ridica
rea pe o treaptă superioară a activității spor-. 
tiVe de masă de la Atelierul CFR Buzău.

R. CALARAȘANU

„Scintela tineretului“
22 oct. 1955 pag. 3-a'



Ședința plenară din 20 octombrie 
a Adunării Generale a O. N. U.

NEW YORK 21 f Agerpres). TASS trans
mite : în ședința plenară din 20 octombrie 
a Adunării Generale au continuat alegerile 
pentru Consiliul Economic și Social.

Au fost aleși doi membri noi ai Consiliu
lui — Brazilia și Grecia. In felul acesta, ale
gerile pentru Consiliul Economic și Social 
s-au terminat prin alegerea S.U.Ă., Canadei, 
Indoneziei, Iugoslaviei, Braziliei și Greciei ca 
membri ai Consiliului.

După aceea. Guatemala și Siria au tost 
alese în Consiliul de Tutelă tn locul Salva
dorului și Siriei, al căror mandat exoiră 1* 
sfîrșitul acestui an.

După aceea, președintele Adunări! Gene
rale a anunțai că alegerile pentru Consiliul 
de Securitate se amină pînă la 27 octom
brie.

Cu aceasta, ședința plenară din dimineața 
xilei de 20 octombrie a luat sfîrșit.

Numeroși ziariști și membri ai delegațiilor 
remarcă că metodele și manevrele la care 
a recurs în ultimele zile delegația S.U.A. cu 
prilejul alegerilor în organele O.N.U. sînt 
în flagrantă contradicție cu atmosfera de 
colaborare în care s-a desfășurat pînă în 
prezent cea de a 10-a sesiune a Adunării 
Generale.

Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. 
discută problema folosirii pașnice a energiei atomice

NEW YORK 21 (Agerpres).— La 20 oc
tombrie, în Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a început discuția generală 
în problema folosirii pașnice a energiei ato
mice.

Reprezentanții Mexicului, Irakului, Libe
riei, statului Chile și Guatemalei, care au 
luat cuvîntul au subliniat rolul important 
al conferinței internaționale tehnico-științi- 
fice pentru folosirea pașnică a energiei ato
mice care a avut loc la Geneva. Ei s-au pro
nunțat pentru organizarea și pe viitor a unor 
asemenea conferințe.

Ei au subliniat necesitatea creării unei 
agenții internaționale pentru folosirea paș
nică a energiei atomice în cadrul căreia să 
se respecte principiul egalității tuturor sta
telor, indiferent dacă ele dispun sau nu de 
materiale dezagregabile, de specialiști în do
meniul energiei atomice și de baza tehnică 
pentru dezvoltarea energiei atomice.

Reprezentantul Mexicului a declarat că 
agenția trebuie să aibă cele mai strînse re
lații cu O.N.U.

Reprezentantul Irakului a subliniat că în 
agenția internațională nu trebuie să existe 
națiuni privilegiate și neprivilegiate.

Reprezentantul statului Chile a acordat o 
mare atenție consecințelor grave pe care ar 
putea să le aibă folosirea armei atomice.

In această ședință a luat de asemenea 
cuvîntul șeful delegației R.S.S. Ucrainene, 
L. F. Palamarciuk.

Șeful delegației R.S.S. Ucrainene a atras 
atenția asupra faptului că reprezentantul Co
lumbiei a dat o interpretare eronată conți
nutului proiectului de rezoluție prezentat de 
Uniunea Sovietică spre examinarea Comite
tului Politic. In acest proiect de rezoluție, 
a spus Palamarciuk, se subliniază, pe bună 
dreptate, importanța interzicerii folosirii și 
fabricării armei atomice, întrucît această mă
sură ar deschide largi posibilități pentru fo
losirea energiei atomice exclusiv în scopuri 
pașnice. Totuși, aceasta nu îndreptățește să 
se considere că Uniunea Sovietică consimte 
la crearea agenției internaționale pentru e- 
nergia atomică și acceptă să participe la 
această organizație cu condiția să fie inter
zisă arma atomică.

Agenția internațională pentru energia ato
mică a spus în încheiere L. F. Palamarciuk, 
trebuie creată în cadrul O.N.U.

La sfîrșitul ședinței a luat cuvîntul repre
zentantul Angliei, Nutting, care a dat ex
plicații în legătură cu proiectul de rezolu
ție revizuit, prezentat de delegațiile S.U.A., 
Australiei, Belgiei, Braziliei, Canadei, Uniu
nii Sud-africane și Angliei.

Comisia 0. N. Ü. pentru dezarmare îșî reîncepe activitatea
NEW YORK 21 (Agerpres). — Comisia 

O.N.U. pentru dezarmare se întrunește la 21 
octombrie pentru prima oară de la 14 noiem
brie 1954 Comisia, care este compusă din 
Marea Britanie, Franța, Uniunea So

vietică și Statele Unite plus Canada, a fost 
convocată la cererea delegației sovietice 
pentru ca să studieze raportul subcomitetu
lui său și pentru a pregăti la rîndul ei ra
portul anual care va ti prezentat Adunării 
Generale.

Cuvîntarea lui Mau rice Thorez
la ședința de închidere a plenarei C. C. 

al Partidului Comunist Francez
calea schimburilor economice rodnice cu 
țările lagărului socialist, pe calea dezarma 
rii efective.

Thorez a chemat pe comuniști și toate or
ganizațiile de partid să explice pe larg ță
rănimii muncitoare franceze politica parti 
dului bazată pe pace, independență națio
nală, apărarea libertăților democratice și a 
progresului social

Plenara Comitetului Central a adoptat o 
rezoluție pe marginea raportului lui Wal- 
deck Rochet.

Comitetul Central a chemat partidul să-și 
intensifice și să-și îmbunătățească munca la 
sate El a aprobat raportul iui Waldeck Ro 
chet și cuvîntarea lui Maurice Thorez.

PARIS 21 (Agerpres). — TASS transmite: 
La ședința de închidere a plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Francez, 
care a examinat problema situației țăranilor 
și muncii partidului la sate, a luat cuvîntul 
Maurice Thorez. secretarul general al par
tidului. El a amintit că Partidul Comunist 
nu examinează pentru prima dată problema 
țărănească și că de la începutul existenței 
sale el a apărat întotdeauna interesele țără
nimii muncitoare.

Thorez a subliniat că Partidul Comunist 
Francez se bucură de sprijinul larg al ma
selor țărănești.

In continuare, Thorez a vorbit de proble
ma ruinării micii țărănime precum și a anar
hiei în producția capitalistă.

Vorbitorul a acordat o atenție deosebită 
problemei alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare.

Trebuie să întărim alianța dintre munci
tori și țărani — a spus Thorez — pentru că 
atît unii cît și ceilalți trebuie să lupte îm
potriva ofensivei economice tot mai’ intense 
a capitalismului, împotriva pauperizării și 
mizeriei. In momentul de față trebuie să în
tărim alianța dintre muncitori și țărani pen
tru a înfrînge reacțiunea. a apăra libertățile 
democratice și a zădărnici ofensiva capitalis
mului și a dușmanilor școlii laice. Trebuie să 
întărim alianța dintre muncitori și țărani 
pentru că. independența națională continuă 
să se afle în pericol, fapt dovedit între al
tele de atacurile împotriva agriculturii Fran
ței în numele „poolului verde“ și al așa 
numitelor interese „europene“.

Trebuie să întărim alianța dintre munci
tori și țărani — a continuat Thorez — pentru 
a îndepărta și mai mult coșmarul războiului 
care a început deja să dea înapoi. Această 
alianță este necesară pentru a îndruma poli
tica externă a Franței pe calea adoptăm 
unor hotărîri pe baza tratativelor (inclusiv 
tratative cu popoarele Uniunii Franceze), pe

Remanierea

Sosirea lui U Nu la Moscova
MOSCOVA 21 (Agerpres).— TASS trans

mite: La 21 octombrie ora 15 (ora Mosco
vei) a sosit în capitala Uniunii Sovietice în- 
tr-o .vizită de curtoazie U Nu, primul minis
tru al Uniunii Birmane.

Pe aeroportul central, U Nu și persoanele 
care îl însoțesc au fost întîmpinați de N. A. 
Bulganin, L. M. Kaganovici, G. M. Malen- 
kov, V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. 
Saburov, M. A. Suslov — conducători ai gu
vernului sovietic, și ai Partidului Comunist.

Primul ministru a| Uniunii Birmane, U 
Nu, a făcut pe aeroport o declarație în care 
a spus printre altele:

Pășesc cu mare bucurie pe pămînt ru
sesc, deoarece am visat de mult să vizitez 
această mare tară- De mult m-a interesat 
calea pe care o urmează poporul sovietic, 
care își creează cu curaj o lume nouă pro
prie și sînt fericit că pot vedea acum cu 
proprii mei ochi această construcție gran
dioasă.

Am adus popoarelor Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste un cald salut șt cele 
mai bune urări din partea poporului Uniunii 
Birmane.

'★
MOSCOVA 21 (Agerpres).— TASS trans

mite: N. A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. l-a primit la 
21 octombrie pe primul ministru al Uniunii 
Birmane, U Nu.

La convorbire,, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, a participat 
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 21 octombrie, V. M. Molotov. 
prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și Ministrul Afacerilor Ex* 
terne al U.R.S.S., l-a primit pe U Nu, primul 
ministru al Uniunii Birmane.

Pe marginea actualității

Victoria forțelor naționale în alegerile din Brazilia
Pot fi numărate pe degete evenimentele 

din America de Sud, al căror ecou să fi fost 
la fel de puternic ca cel produs de anunțarea 
rezultatelor recentelor alegeri prezidențiale 
din Brazilia. Victoria în aceste alegeri a re
venit, după cum se știe, lui Kubitschek și 
Goulart, candidații forțelor progresiste. Opi
nia publică din întreaga lume, mai cu seamă 
cea din America de Sud, comentează viu 
această victorie a forțelor progresiste.

Semnificația rezultatelor acestor alegeri nu 
poate fi înțeleasă pe deplin fără a arunca 
o privire asupra situației economice și so
ciale din Brazilia, asupra dispoziției forțe
lor în această bătălie electorală.

Care era situația din Brazilia în pragul 
alegerilor prezidențiale de la 3 octombrie ?

Cercurile guvernante braziliene, în frunte 
cu Cafe Filho, au adus țara într-un impas 
economic. Atît industria cît și comerțul cu
nosc zile de criză; banii se depreciază neîn
cetat: scumpetea ia proporții nemaiîntîlnite. 
Și nu miră pe nimeni faptul că masele largi 
populare din Brazilia văd cauza nenorociri
lor lor, în jefuirea și asuprirea de către mo
nopolurile străine. După cum a declarat în 
urmă cu puțin timp Baleiro, deputat in Con
gresul Național al Braziliei, beneficiile mul
tor companii din această țară s-au ridicat, 
în prima jumătate a acestui an, pînă Ia 
3000 la sută și chiar 9000 la sută. Pentru apă
rarea independenței naționale, forțele patrio
tice din Brazilia s-au unit în cadrul unor or
ganizații de masă ca „Uniunea eliberării na
ționale“, „Consiliul pentru studierea și apă
rarea resurselor petrolifere și economiei na
ționale“ și altele. Mișcarea patriotică împo
triva dominației monopolurilor și a ameste
cului acestora în treburile țării s-a întețit 
mai cu seamă în recenta campanie electo
rală.

In cursul luptei electorale s-au deosebit 
clar două poziții. în prima coaliție — care 
a obținut victoria în alegeri — au intrat 
partidele social-democrat și muncitoresc pre
cum și o serie de partide burgheze. De ase
menea. această coaliție este sprijinită și de 
Partidul Comunist care se află în ilegalitate. 
Candidații acestei coaliții au fost sprijiniți 
de pături ale oamenilor muncii, de către mica 
burghezie și burghezia mijlocie de la orașe 
și sate, de către burghezia industrială și co
mercială stînjenită în dezvoltare de monopo- 
liștii din S.U.A. precum și de o parte a mo- 
șierimii.

Cea de a doua coaliție, care a fost înfrîntă, 
a grupat uniunea social democrată, partidul 
creștin-democrat, partidul socialist și grupul 
cel mai reacționar al generalilor. Candidatul

lor a fost generalul Tavora cunoscut prin 
participarea activă la lovitura militară din 
1954, adept al transferării petrolului brazi
lian în miinile trustului nord-american. 
„Standard Oii“.

Voturile date pentru Kubitschek și Goulart 
arată că „în păturile largi ale populației cre
ște dorința pentru schimbarea situației în 
țară și a liniei politicii externe a guvernului", 
după cum a arătat Luiz Carlos Prestes, se
cretarul general al C.C. al Partidului Comu
nist din Brazilia. Victoria forțelor progresiste 
are o mare însemnătate atît pentru Brazilia 
cît și pentru întreaga Americă Latină. Atît 
Brazilia cît și alte țări din America de Sud 
au suferit mult în urma repetatelor lovituri 
de stat săvîrșite de clici reacționare și a- 
genți străini. Prin această victorie a forțelor 
progresiste sînt condamnate regimurile dic
tatoriale din țările Americii de Sud, a deve
nit o realitate faptul că mișcarea progresistă 
din această regiune a emisferei apusene este 
în creștere.

Presa occidentală a fost nevoită să-și în
soțească comentariile, de aprecieri care ară
tau că victoria forțelor progresiste în Bra
zilia constituie „un eșec al militarilor și al 
diferitelor partide de tendință fascistă“ după 
cum scrie ziarul francez „La Dépêché du 
Midi”. De altfel, regretul față de acest eșec 
al reacțiunii braziliene este împărtășit, după 
cum scrie presa americană, și de cercuri gu
vernante din S.U.A.

Reacțiunea din Brazilia s-a alarmat încă 
din timpul anunțării rezultatelor parțiale ale 
alegerilor. De îndată a și început să ame
nințe cu clasica formulă a clicilor milita
riste reacționare : putsch-ul militar. In presa 
reacționară au apărut articole calomniatoare, 
care nu se împacă cu votul exprimat in Bra
zilia. care cer noi alegeri.

Provocările puse la cale de o clică milita- 
ristă în slujba monopolurilor străine a înce
put să capete aspecte concrete. Așa de pildă, 
agențiile de presă transmit din Rio de Ja
neiro că 6 ofițeri superiori din armata brazi
liană au fost înlăturați din funcțiile lor, de
oarece au avertizat asupra pericolului unei 
lovituri militare pregătite de elementele reac
ționare din armată, care încearcă să împie
dice venirea Ia putere a lui Kubitschek.

în același timp, agenția United Press re
latează că d’ferite organizații din Brazilia, 
cercuri politice, de afaceri și particulare din 
această țară cer respectarea rezultatelor re
centelor alegeri prezidențiale și instalarea în 
funcțiile lor a candidaților forțelor progre
siste care au învins în alegeri.

C. ROMAN

guvernului francez
PARIS 21 (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță că remanierea ministerială a 
fost dată oficial publicității. In actualul gu
vern condus de Edgar Faure au intervenit 
următoarele schimbări • Pierre July care era 
ministru pentru afacerile marocane și tuni
siene devine ministru fără portofoliu. Vin- 
cent Badie (radical socialist) a fost nu-

mit ministru al foștilor combatanți ; Leca- 
nuet (M R P.) a fost numit secretar de stat 
la președinția consiliului; Chamant (inde
pendent) a fost numit secretar de ■ stat la 
afacerile externe; Henri Laforest (radical 
socialist) a fost numit secretar de stat la 
apărarea națională.

Succesul pavilionului chinez 
de la Tîrgul internațional din Caraci

DELHI 21 (Agerpres). — China nouă 
transmite : Aproape 1.000.000 de persoane au 
vizitat pavilionul chinez de la Tîrgul inter
național din Caraci, care și a închis porțile 
la 15 octombrie. Printre vizitatori au fost 
guvernatorul general al Pakistanului, Is- 
kander Mirza, primul-ministru Choudri Mo- 
hamed Aii și guvernatorul Pakistanului de

vest, Muștah Ahmend Gurmani. Guvernatorul 
general Iskander Mirza a vizitat de două 
ori pavilionul chinez. In registrul de însem
nări, guvernatorul Gurmani a scris: „Sînt 
fericit că am vizitat pavilionul vecinei noa
stre China. Consider că pavilionul chinez 
este un simbol al prieteniei poporului chi
nez”.

in legătură cu relațiile 
dintre R. P. 0. Coreeană și Japonia

PHENIAN 21 (Agerpres).- TASS trans
mite : La invitația lui Li En, președintele 
Adunării Populare Supreme a R.P D. Co
reene, între 18 și 20 octombrie s-a aflat la 
Phenian o delegație parlamentară japoneză 
în frunte cu Sadao Furuia.

La 20 octombrie, delegația parlamentară 
japoneză a fost primită de mareșalul Kim 
Ir Sen. președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D Coreene și Kim Du Bon, președin
tele Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a R P.D. Coreene.

In urma schimbului de păreri a fost dat 
publicității un comunicat comun în care se 
arată printre altele că cele două state tre
buie să depună toate eforturile în vederea 
stabilirii unor relații diplomatice, comerciale 
și culturale normale între Coreea și Japo
nia.

Pe scurt din:

Materiale romînești de construcție pe piețele străine
Constanta... Portul comercial: un șue- 

rat prelung ți pe chei începe descărcarea. 
Macaralele îți pleacă cu scrîșnet de lan
țuri brațele puternice tn coridoarele și 
magaziile vasului, depuntnd apoi ușor, 
pe chei, sute și sute de baloturi, saci, 
lăzi etc.

Străbăttnd uneori mii de kilometri pe 
fluvii, mări și oceane, căi ferate sau ae
riene, diferite mărfuri provenite din zeci 
și zeci de țări. se descarcă necontenit tn 
portul nostru maritim ca șl in alte puncte 
vamale romînești; ele slnt destinate să 
complecteze necesitățile economiei noastre 
naționale, cerințele variate ale populației 
de la orașe și sate. Totodată, prin punc
tele noastre de frontieră sînt expediate 
tn străinătate diferite mărfuri romînești 
care au o mare căutare pe piețele străine.

Țara noastră, care promovează o po
litică de pace și colaborare cu toate ta
rile lumii, dezvoltă comerțul el exterior 
contribuind și în acest fel la destinde
rea situației internaționale.

Multiple șl variate sînt astăzi produ
sele cu care (ara noastră face schimb cu 
alte țări. De unde în trecut orice comer
ciant cu experienfă din străinătate ar fi 
putut număra cu ușurință pe degete cele 
cîteva mărfuri pe care le puteam oferi la 
export, tn prezent, listele noastre de ex
port cuprind o largă gamă de produse, 
tn cea mai mare parte industriale. Prin
tre acestea, materialele de construcție 
ocupă unul din locurile cele mai impor
tante. Cimentul romînesc, de pildă, este 
foarte apreciat și căutat pe piața interna
țională. El este solicitat tn prezent, nu 
numai pe o serie de piețe din Europa, cl 
și în numeroase țări din Africa, Asia și 
America de sud.

Astfel, în Orientul Apropiat și Mijlociu 
cimentul nostru se vinde cu mult succes. 
In anul acesta, volumul exporturilor ro
mînești de ciment tn Turcia a crescut cu 
120 la sută față de anul trecut. Cantități 
importante de ciment au fost descărcate

ptnă tn prezent tntr-o serie de porturi 
ca: Port Sudan (Sudan). Djibouti (Soma
lia franceză). Massaua (Eritreea) și mat 
ales tn Djeddah (Somalia).

Un număr însemnat de vase comer
ciale au transportat și transportă de ase
menea ciment romînesc în portul Lourenca 
Marques din Mozambtc, în insula Mau
ritius din Oceanul Indian, în diferite 
porturi ale golfului Persic (în special în 
Kuweit, portul irakian Basrah etc) și ale 
Mării Arabiei (Karaki și Chittagong din 
Pakistan).

Cimentul nostru este cunoscut de ase
menea și constructorilor din Indonezia și 
dintr-o serie de țări ale Americii de sud; 
mari cantități de ciment au fost descăr
cate în porturile comerciale ale Argen
tinei.

Despre felul tn care cimentul nostru 
este apreciat pe aceste piețe vorbesc și 
scrisorile pe care întreprinderea „Romi- 
noexport" le primește din partea clien- 
ților săi. Iată numai cîteva extrase din 
numeroasele scrisori primite tn ultimul 
timp :

— Firma „Horas" din Djakarta: 
„Clienții noștri din Indonezia sînt foarte 
satisfăcuți de cimentul dumneavoastră 
datorită calității lui superioare și a am
balajului bun“.

— Firma „Serti" din Geneva : 
„Avem plăcere de a vă informa că încăr
cătura de pe vasul Theoforos a sosit la 
destinație în condițiuni excelente și că 
clienții noștri (din Kuweit, n.n) s-au 
declarat extrem de satisfăcuți de aceasfă 
livrare“.

In afară de aceste mărturii, încă un 
amănunt foarte grăitor : cunoscutul labo
rator .JLarry Stanger" din Londra, tn 
urma analizelor minuțioase ce le-a efec
tuat, a stabilit că cimentul romînesc tip 
Portland corespunde întru totul standar
dului britanic RSS 12/1947.

Alături de ciment, celelalte materiate 
de construcții romînești (marmora, ipso

sul, gipsul, alabastrul, travertinul etc), f 
se bucură de o bună apreciere pe piețele T 
străine. Acest lucru tl denotă — pe lingă * 
scrisorile de mulțumire primite — nu- ♦ 
mărul crescînd de cumpărători ai acestor T 
materiale Astfel, marmora romînească î 
de Rușchița și Moneasa s-a vîndut și se ♦ 
vinde cu mult succes în Belgia, Elveția, T 
R. Cehoslovacă. R. P. Ungară și chiar în î 
Italia (țară renumită pentru marmora sa ♦ 
de Carrara) ; gipsul și alabastrul nostru T 
se bucură de o bună apreciere din partea î 
constructorilor șt decoratorilor din R. ♦ 
Cehoslovacă. R P. Ungară etc. Ț

întreprinderea „Romînoexport", exportă „ 
de asemenea pe piețele străine materiale 
de construcție de sticlă, de cele mai di- " 
ferite sortimente Printre clienții acestor 
produse se numără multe întreprinderi șl " 
firme comerciale din R. P. Albania, Ar- ” 
gentina, Arabia Saudită. Cipru, Egipt. 
Finlanda, Hongkong, India, Indonezia, 
Iordania, Iran. Italia, Liban, Malaya, " 
Pakistan. Turcia și alte țări. In schimbul „ 
materialelor de construcție și al altor 
mărfuri ce le vindem în aceste țări, noi " 
importăm de acolo bumbac, piei, cartoane 
și hirtii speciale, o serie de coloranți. 
cacao, fructe citrice, măsline, cafea șl o ' 
serie de diferite alte produse specifice ” 
economiei țărilor respective.

Nu încape îndoială că aprecierea de 
care se bucură peste hotare produsele in
dustriei noastre de materiale de con- " 
strucții constituie un stimulent in muncă ,' 
pentru muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din această ramură economică, un în
demn în lupta pentru ridicarea continuă \ 
a calității, finisării și modului de amba
lare a acestor produse Cu totii dorim ci 
inscripția .Fabricat în RPR", care se ” 
aplică pe produsele noastre de export, să - 
constituie și pe mai departe un indiciu 
de marfă de calitate superioară, care să ', 
facă cinste patriei noastre

P. SILVIAN < I

COPENHAGA. — La 21 octombrie și-a 
început lucrările la Copenhaga într-un ca
dru solemn cel de al 18-lea congres al Par
tidului Comunist din Danemarca. La congres 
participă 500 de delegați precum și oaspeți 
din Polonia, Spania, Canada, Germania oc
cidentală, Franța, Suedia, Norvegia, Fin
landa, Belgia, Cehoslovacia și Islanda.

S1NGAPORE. — Agenția Associated Press 
anunță din surse militare că peste 1.000 de 
soldați australieni și neozeelandezi vor sosi 
luna viitoare în Malaya „pentru a întări re
zervele strategice britanice în Extremul 
Orient“.

STOCKHOLM. — Ziarele anunță că di
recția întreprinderilor comunale din orașul 
Stockholm a hotărît să majoreze din nou în- 
cepînd din decembrie, taxele comunale. Ast
fel, costul luminii electrice se va majora cu 
9-15%, al gazelor — cu 8-9%, al apei — cu 
17-18%.

FRANKFURT PE ODER. — La 18 octom
brie, un nou mare lot de criminali de război 
eliberați din Uniunea Sovietică au sosit la 
Frankfurt pe Oder, iar la 19 octombrie au 
plecat fiecare în localitățile lor.

PRAGA. — La 19 octombrie, la unul din 
teatrele din Praga a avut loc primul concert 
dintr-o serie de concerte de muzică de ca
meră din țările de democrație populară. In 
cadrul acestui concert au fost executate lu
crări de compozitori romîni contemporani.

r BEIRUT. — Primul ministru a! Libanului, 
Karami a declarat unui corespondent al zia
rului „Al-Djarida“ că salută încheierea pac
tului dintre Egipt și Siria. El și-a exprimat 
convingerea că într-un viitor apropiat, Liba
nul se va alătura acestui pact.

PARIS. — Agenția France Presse anunță 
că Consiliul de Miniștri al Franței a hotărît 
să depună un proiect de lege care fixează 
data alegerilor parlamentare pentru prima 
jumătate a lunii decembrie.

PARIS. — După cum s-a anunțat, la 
„Theatre de Poche“ din Paris se joacă de 
cîtva timp piesa „O scrisoare pierdută“ de 
Ion Luca Caragiale în regia lui Marcel Cu- 
velier și interpretată de Roger Jaquet și An- 
dre Cellier.

Conferința de presă de ia Casa Ziariștilor 

din Capitală
D-nll Roswell Garst 

și-au
La Casa Ziariștilor din Capitală a avut 

loc o conferință de presă în cadrul căreia 
d-nii Roswell Garst, fermier din statul Yowa 
(S.U.A.), conducătorul firmei americane 
„Garst and Thomas Hibrid Corn Company" 
din Yowa și dr. Geza Schutz, economist și 
fermier din statul Minesota, care ne-au vi
zitat țara au răspuns întrebărilor puse de 
ziariști.

înainte de a răspunde întrebărilor puse, 
dl. Roswell Garst și-a împărtășit cîteva din 
impresiile sale.

Dl. Roswell Garst a arătat că a vizitat 
orașul București și a făcut o călătorie prin 
țară, unde a văzut o serie de gospodării de 
stat și gospodării colective, stațiuni experi
mentale ale I.C.A.R. D-sa a arătat că în 
timpul scurt petrecut în țara noastră a avut 
posibilitatea să vadă esențialul din ceea ce 
l-a interesat.

„Am fost primiți de conducătorii guver
nului, a spus în continuare dl. Roswell 
Garst, pe care i-am informat despre călăto
ria noastră, despre constatările noastre în 
legătură cu ceea ce am văzut și am subli
niat în primul rînd prietenia cu care noi, 
doi fermieri din S.U.A. am fost primiți în 
țara dvs., de poporul și guvernul dvs.

Privind în viitor, vreau să subliniez — a 
spus printre altele dl. Garst, că țara dvs. 
este o țară bogată, cu oameni inteligenta 
simpatici și prietenoși. Socotesc și sper că 
guvernul S.U.A. și guvernul R.P.R. vor da 
dovadă în viitor de mai multă prietenie, de 
relații mai prietenoase, iar popoarele celor 
două țări vor avea relații de prietenie“. Dl. 
Garst a subliniat dorința fierbinte de pace 
a poporului romîn.

Asociindu-se celor spuse de dl. Roswell 
Garst, dl. Geza Schutz a ținut să sublinieze 
unele probleme. „Fiecare . popor — a spus 
dl. Schutz — poate și trebuie să fie judecat 
prin ceea ce face cu cele două resurse prin
cipale ale sale: resursele naturale și resur
sele umane. Dvs. aveți resurse naturale și 
umane bogate, care nu au fost folosite în 
ultimele sute de ani așa cum ar fi trebuit 
să fie folosite. Sîntem impresionați nu numai 
de felul cum folosiți resursele dvs. naturale, 
ci și de felul cum se folosesc acum resursele 
umane. Dacă ținem seama de ceea ce am 
văzut trecînd prin diferite provincii și prin 
contactul cu o serie de conducători de gos
podării colective, de gospodării de stat, cu 
oameni de știință în domeniul agriculturii, 
profesori, cercetători ca și de munca tinere
tului, atunci np putem decît să subliniem ce 
lucruri remarcabile se fac“.

Oaspeții au răspuns apoi unor întrebări 
puse de ziariști.

La întrebarea privind felul cum apreciază 
munca științifică și activitatea practică din 
agricultura R.P.R., dl. Roswell Garst a ară
tat că „stațiunile experimentale fac o treabă 
splendidă“ și că au fost impresionați de in
teligența și entuziasmul specialiștilor, oa
menilor de știință și de sfera largă a expe
riențelor lor.

La întrebarea privind aportul pe care îl 
aduc la destinderea relațiilor internaționale 
asemenea vizite ca acelea pe care le fac în 
tara noastră, dl. Schutz a arătat că „pacea 
fără probleme și fricțiuni ar fi ca un cimitir. 
Dacă dvs tr.ăiți, dacă noi trăim, vom avea 
și probleme. Dacă le discutăm însă cu fran- 
cheță, deschis și cu bună credință, atunci 
contribuim cu toții la crearea unor relații 
bune internaționale“.

Dl. Garst a adăugat că grupul de romînî 
care pe baza invitației lor urmează să vizi-

Geza Schutz (S. U. A.) 
ile

teze Statele Unite și vizitele reciproce de 
grupuri romînești și americane vor contribui 
în mod efectiv la întărirea relațiilor de prie-, 
tenie dintre cele două popoare și la micșo
rarea încordării în relațiile internaționale.

Răspunzînd unei întrebări, dl. Garst a ară
tat că în Romînia s-au experimentat hibrizii 
dublu încrucișați de porumb care aduc un 
spor de minimum 30% față de porumbul 
nehibridat.

In S.U.A., hibrizii de porumb se folosesc 
în mod general și universal. Răspunzînd 
unei alte întrebări, oaspeții au arătat cau
zele care au determinat guvernul S.U.A. să 
micșoreze suprafețele cultivate cu grîu și 
bumbac, declarînd că în prezent în S.U.A. 
sînt date în exploatare noi suprafețe de te
renuri.

La întrebarea dacă în urma vizitei în Ro
mînia au ajuns la concluzii în contradicție 
cu ceea ce au știut înainte despre Romînia, 
dl. Schutz a spus: „Am fost impresionați 
de anumite aspecte din viața dvs. și de anu
mite lucruri despre care știam altceva înainte 
de a veni aici. Noi am crezut înainte de a 
veni în Romînia că dacă cineva vrea să 
meargă să se roage într-o biserică, el nu 
poate face acest lucru din cauză că bisericile 
sînt închise. Ori unde m-am dus, am insistat 
să vizitez o biserică sau bisericile care se 
găseau în apropiere. Am constatat că ele nu 
au fost deschise pentru că noi veneam acolo, 
— căci acolo unde ne-am dus nici nu putea 
să știe că urmează să venim — ci peste tot 
am găsit oameni care au venit, după obi
ceiul lor, să se roage așa cum doreau Am 
fost foarte mulțumiți și plăcut impresionați 
de acest fapt

în continuare dl. Schutz a arătat că nu 
s-a așteptat să găsească în Romînia un ni
vel cultural atît de ridicat. „Iată prețul pe 
care trebuie să-l plătim pentru faptul că nu 
am avut relații culturale mai intense cu Ro
mînia. Am vorbit cu elevi, cu copii și am 
putut constata că mare parte cunosc o limbă 
și chiar două în afară de limba lor maternă, 
ceea ce nu este cazul de a se spune despre 
școlarii din Statele Unite. Noi am vizitat 
mai multe părți din Romînia și cînd facem 
o declarație, facem o declarație generală. 
Aceasta nu înseamnă că nu există și excep
ții de la aceasta, dar nu excepțiile importă, 
ci generalul.

Am fost foarte surprinși de calitatea îm
brăcămintei și starea fizică a populației, cu 
atît mai mult cu cît Romînia a trecut prin- 
tr-un război atît de pustiitor. De asemenea 
am fost profund impresionați de atitudinea 
generală a poporului romîn care dorește să 
aibă relații mai bune, relații de prietenie cu 
toate țările din lume“.

Referindu-se la felul cum a fost rezolvată 
problema minorităților naționale din țara 
noastră, dl. Schutz a arătat: „Sîntem deo
sebit de impresionați de faptul că acolo unde 
există o concentrare masivă a unei anumite 
minorități, dvs. ați găsit o soluție bună de 
a rezolva problema minorităților: aceea de 
a acorda o autonomie regională“.

Tn continuare, dl. Schutz și-a exprimat 
părerea că unii ziariști din țara noastră au 
o „înțelegere greșită" în ceea ce privește 
Statele Unite. Domnia sa a vorbit despre 
locul pe care-1 ocupă marile întreprinderi a- 
mericane și despre rolul lor. afirmînd că în 
S.U.A. nu există monopoliști.

Dl. Garst și-a exprimat apoi mulțumirea 
pentru primirea făcută, pentru atenția acor
dată și pentru întrebările care le-au fost 
puse. ..(Agerpres)

Șl
împărtășit impresi

O nouă etapă a categoriei A la fotbal
Duminică, va avea loc o nouă etapă con- 

tînd pentru returul campionatului de fotbal 
al categoriei A. în Capitală, pe stadionul 
„23 August“ cu începere de la ora 15 se va 
disputa jocul dintre echipele C.C.A. și Știința 
Cluj. In deschidere la ora 13 este programată 
partida dintre echipele de tineret ale celor 
două colective.

Un joc deosebit de interesant are loc la 
Arad unde echipa locală Flamura Roșie pri
mește vizita fruntașei clasamentului Dinamo 
București. Iată celelalte meciuri ale etapei: 
Tg. Mureș : Locomotiva — Flacăra Ploești;

Timișoara : Știința — Locomotiva Timișoara ; 
Petroșani: Minerul — Avîntul Reghin ; Cons
tanța : Locomotiva—Dinamo Orașul Stalin.

★

Duminică 23 octombrie, începînd din ju
rul orei 16, se va transmite la radio, alter
nativ, de la stadioanele „23 August“ din 
București și stadionul „30 Decembiie“ din 
Arad, repriza a doua a întîlnirilor de fotbal 
dintre echipele Casa Centrală a Armatei— 
Știința Cluj și Flamura Roșie Arad—Dinamo 
București.

Transmisiunea sc va face pe programul II.

Întîlnire internațională de natație și polo pe apă
în bazinul acoperit de la Floreasca va în

cepe astăzi după amiază întîlnirea interna
țională de natație și polo pe apă dintre echi
pele asociațiilor Progresul (R.P.R.) și Cer- 
veno Zname (R.P. Bulgaria). întîlnirea este 
așteptată cu legitim interes deoarece în ulti
ma vreme înotătorii bulgari s-au dovedit în 
progres, realizînd performanțe de valoare. E- 
chipa bulgară a sosit în Capitală în cursul 
zilei de joi. Din lotul sportivilor oaspeți fac 
parte cunoscuții înotători A. Ghincev, V. 
Zlatîrev, I. Paunova și L. Iarîkova.

Concursul începe la ora 17t în programul 
primei zile sînt cuprinse următoarele probe:

200 m. liber (băieți și fete); 200 m. bras 
(băieți și fete) ; 100 m. spate (băieți și fete); 
4x100 m. mixt fete și 4x100 m. mixt băieți. 
La sfîrșitul concursului se va disputa jocul 
de polo pe apă. Duminică, ultima zi a în- 
tîlnirii, concursul începe la ora 11. După des
fășurarea probelor va avea loc revanșa jocu
lui de polo pe apă dintre cele două echipe.

în vederea acestei întîlniri echipa asocia
ției Progresul s-a pregătit cu multă atenție. 
Din lotul înotătorilor romîni fac parte A. 
Rosseti, E. Orosz, M. Both, M. Mitrofan, C. 

Meder și alții.

Turneul internațional feminin de șah
MOSCOVA 21 (Agerpres).— TASS trans- 

mite: La 20 octombrie s-au disputat parti
dele' programate în cea de a 13-a rundă a 
turneului internațional feminin de șah de la 
Moscova. S-au înregistrat următoarele re

zultate: Volpert (U.R.S.S.)'—Sucha (R. Ceho
slovacă) 1—0; Rubțova (U.R.S.S.) Graf— 
Stevenson (S.U.A.) 1—0; Zvorîkina (U.R.S.S.) 
—Nedelkovici (Iugoslavia) 1—0; Gresscr 
(S.U.A.)—Gurfinkel (U.R.S.S.) '/2—>A.

Celelalte partide s-au întrerupt.

IN F O R
• Vineri seara, la Societatea pentru răs- 

pîndirea științei și culturii, scriitorul Ion Ma
rin Sadoveanu a vorbit despre George Shaw.

Conferința a scos în evidență valoarea 
morală și socială, vigoarea satirică și mă
iestria artistică a teatrului lui George Ber- 
nard Shaw.

Expunerea a fost ascultată cu viu interes

MÂȚII
de un numeros public. A rulat apoi filmul: 
„Nicolas Nickleby“.

• Tn ziua de 19 octombrie s-a înapoiat în 
Capitală venind de la Varșovia acad. Gr. 
Moisil care a făcut o vizită în R. P. Polonă 
în cadrul acordului cultural dintre țara 
noastră și țara prietenă.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
TEATRE : BĂRBIERUL DIN SEVILI.A - Tea. 

tru| de Operă șl Balet al R.P.R.; LASAȚI-MA SA 
CiNT — Teatrul de stat de operetă; LICEENII — 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala Studio); 
MIELUL TURBAT - Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (sala C.C.S.); PĂDUREA - Teatrul 
Municipal; INVAZIA — Teatrul Armatei (sala Ma- 
gheru); LIBELULA — Teatrul Tineretului: TANIA
— Teatrul Muncitoresc CFR-Gluleștl; MINCINOSUL
— Studioul actorului de film „C. Nottara“ (sala 
Libertatea); UMOR NOU PE SFORI VECHI — 
Teatrul Țăndărică (sala Orfeu); CER CUVÎNTUL
— Ansamblul de Estradă al R.P.R.; ARENA CURA
JULUI — Circul de Stat (orele 17 șl 20,30).

CINEMATOGRAFE : ROMEO ȘI JULIETTA - 
Patria, București ; FANTOMELE PĂRĂSESC 
PISCURILE - Republica, I. C. Frimu, S Martie; 
IN ZORI DE ZI - Magheru. Elena Pavel; CRAIN. 
QUEBILLE — Flllmon Sîrbu, Lumina, înfrățirea 
tntre popoare, Arta; CADEREA EMIRATULUI — 
Gh. Doja, Libertății; SUB VECHEA MONARHIE -

Maxim Gorki; PRINȚESA MARY - Central, 1 Mal; 
ACTUALITATEA IN IMAGINI. INDONEZIA - 
Timpuri Noi: PUTEREA DRAGOSTEI - Victoria; 
DRACUL DIN DEALUL MORII - Tineretului; 
SUB STEAUA FRIGIANA - Al. Sahta; CĂ! Ă|- 
BASTRE — Al. Popov, Gh. Coșbuc; CEI 13 - Cul
tural; NU DEPARTE DE VARȘOVIA - Unirea; 
LILIACUL - Vasile Roaită; CONTELE MtSKA - 
C. David; O NOAPTE DE AMINTIRI - Flacăia; 
ÎNCERCAREA FIDELITĂȚII - T. Vladimirescu; 
NEAMUL JURB1NILOR - Carpați; UN OM TE. 
RIBIL — Munca: MANDY - Miorița; MELODIA 
PIERDUTA — Moșilor ; FRONA — 23 August; 
NEUITATUL AN 1919 — Donca Slmo; BRUTARUL 
DIN VALORGUE - Ilie Pintilie; NECUNOSCUTA 
DIN TAXI — Popular; TĂUNUL — M. Emlnescn; 
TINEREȚE ZBUCIUMATA - Volga; SUFLETE ÎM
PIETRITE - 8 Mal; LILIOMFI - N. Bălcescu; 
BUN VENIT D-LE MARSHALL - Rahova; O A. 
VENTURĂ PE COASTA ATLANTICULUI - Olga 
Banele; VASSA JELEZNOVA - Aurel Vlaicu; 
SALARIUL GROAZEI — Boleslaw Bierut.

RKOACfÎA »I ADMINISTRAȚIA ; Bneare«tL. Piata .Setata*”, Tai. 7.80.10, Seega acrtaod. Tat 7.88.81. TIPARUL t eoobtaatal Pollerai* «caa Matait J. ▼. Malta**. STAS — MM — M



Să terminăm grabnic muncile 
agricole de toamnă!

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Silviculturii
Lucrările agricole de toamnă sînt în plină 

desfășurare în toate regiunile țării. Pînă la 
22 octombrie a.c. porumbul a fost recoltat în 
proporție de 71%, sfecla de zahăr 67,4%, car
tofii 83,3%, iar însămînțarea păioaselor de 
toamnă s-a realizat pe o suprafață de peste 
2.050.000 ha.

Rezultate bune la recoltarea porumbului 
s-au obținut în regiunile Craiova, Suceava, 
Pitești și altele, unde această lucrare poate 
fi considerată ca terminată. De asemenea, 
sînt numeroase regiuni în care, datorită în
drumării și. controlului eficace din partea or
ganizațiilor de partid și a organelor de stat, 
s-au executat arături și însămînțări pe supra
fețe foărte mari. Astfel, în regiunea Galați, 
pînă ia data de 22 octombrie 1955, s-a reali
zat planul însămînțărilor de toamnă în pro
porție de 97,5%, în regiunea Constanța 
74,5%, iar în regiunea Baia Mare 66,4%.

Cu toate acestea, ținînd seamă de timpul 
înaintat, ritmul în care se execută aceste 
lucrări este încă nesatisfăcător. Capaci
tatea reală a tractoarelor și a atelajelor 
existente la fiecare regiune se folosește in
suficient, din care cauză viteza zilnică de 
lucru planificată nu se realizează. Cu deose
bire este rămasă în urmă regiunea Timișoa
ra, unde porumbul s-a recoltat numai în pro
porție de 46,7%, sfecla de zahăr 41,1%, iar 
din planul însămînțărilor a fost realizat nu
mai 30,4 %.

în unele regiuni, organele locale au pri
vit unilateral numeroasele sarcini, concen- 
trînd forțele și mijloacele de lucru pentru 
executarea unora din lucrări și neglijînd cu 
totul pe celelalte. în regiunea Galați planul 
însămînțărilor de toamnă aproape că s-a 
îndeplinit, în schimb recoltarea porumbului 
nu s-a făcut decît în proporție de 32,4%. 
în regiunile Craiova și București, deși po
rumbul a fost recoltat în întregime în nu
meroase raioane, însămînțările de toamnă au 
fost realizate numai în proporție de 62,3% și 
resnectiv 58,6 %.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
atrage atenția că orice întîrziere în recol

Cei mai buni tineri-membri ai U.T.M.
îndeplinirea cu succes a marilor sarcini 

pe care partidul le-a pus în fața organiza
ției noastre este determinată într-o măsură 
însemnată și de creșterea continuă a rîndu- 
rilor organizației noastre.

Comitetul organizației U.T.M. de la mina 
Lonea î'ndrumînd cu. mai multă atenție mun
ca organizațiilor de secție și sectoare 
U.T.M.. ocupîndu-se de ridicarea calificării 
profesionale a tineretului, de creșterea nive
lului său. cultural prin folosirea cît mai plă
cută șt judicioasă a timpului liber, a reușit 
ca lunar să primească 7-10 tineri în U.T.M. 
Lucruri asemănătoare pot fi spuse și despre 
comitetele U.T.M. de la Petrila, mina Vul
can, URUMP etc. Aceste organizații au ți
nut în cămine conferințe despre lupta ilegală 
a . comuniștilor și uteciștilor, despre carnetul 
de U.T.M. etc. La căminul muncitoresc din 
Petrila, de exemplu, comuniștii Filo Ion . și 
Peti Anton au vorbit tineretului despre lupta 
partidului și. U.T.C. în anii ternarei bur- 
gbezojmoșierești. Ei au povestit diferite în- 
tîmplari din activitatea ilegală a comuniști
lor subliniind- prin această înaltele' CalîtățF 
morale caracteristice comunistului. In urma 
acestor întîlniri .mulți utemiști au cerut să 
devină candidați de partid iar la birourile 
d% secții și sectoare U.T.M. s-a mărit nu
mărul cererilor făcute de tineri pentru a in
tra in rîndul utemiștilor.

Biroul, comitetului raional U.T.M. a in
struit aparatul șău în vederea primirii de 
membri indicînd ca în cadrul adunărilor ge
nerale să se indice utemiștilor de a 
ajuta cîte un tînăr pentru a se pregăti 
în vederea intrării lui în organizație. Cele 
indicate de biroul raional au fost aplicate în 
organizații de bază ca cele de la mina Lo
nea. Vulcan, Locala Vulcan, Locaia Petro
șani etc. De asemenea un rol important în 
atragerea tineretului neutemist în rîndurile 
organizației l-au avut brigăzile de tineret. 
Ele au fost îndrumate să încadreze tineri 
neutemiști în brigăzi și să se ocupe de pre
gătirea lor pentru a deveni utemiști. Astfel 
ca exemplu putem da pe tov. Geamănă Con
stantin, responsabil de brigadă de tineret 

securității colective în Europa de lichidarea 
marilor cuceriri istorice dobîndite de po
poarele din țările de democrație populară.

Propovăduitorii acestor propuneri nu 
vor să recunoască legile dezvoltării isto
rice pentru că pur și simplu aceste legi nu 
le sînt pe plac. Nu putem să nu fim de acord 
cu aprecierea ziaristului american Lippman 
că o astfel de politică de ignorare a faptelor 
istorice este „o mare prostie bazată pe auto- 
înșelare". Popoarele Europei, continent pe 
care o jumătate din populație a pășit ferm 
pe drumul socialismului, se ridică împotriva 
politicii absurde a „războiului rece“ și cer 
să se desfășoare între țările lor o întrecere 
pașnică în domeniul economic, să fie dezvol
tate prin toate mijloacele legăturile, comer
ciale în interesul creșterii nivelului lor de 
trai, să fie lărgite relațiile culturale dintre 
Est și Vest, să se înmănuncheze eforturile 
tuturor statelor europene într-un sistem co
mun de pace și securitate. Securitatea Euro
pei va fi înfăptuită dacă se va bizui pe rea
litățile istorice, pe coexistența pașnică a sta
telor cu sisteme sociale deosebite, nu pe iluzii 
deșarte.

CHEIA SOLUȚIONĂRII 
PROBLEMEI GERMANE

încercînd să ridice obstacole artificiale 
de-a curmezișul planului de făurire a secu
rității colective, o serie de ziare din Apus 
sfătuiesc diplomația occidentală să facă din 
problema unificării Germaniei „o barieră de 
care să se sfărîme speranțele pașnice" — 
adică speranțele de adoptare a unor măsuri 
concrete pentru asigurarea securității colec
tive în Europa. Aceste ziare sugerează ca 
Statele Unite, Anglia și Franța să respingă 
orice discuție asupra planului securității eu
ropene atîta timp cît Uniunea Sovietică nu 
va consimți ca Germania unificată (prin în
ghițirea R. D. Germane de către regimul 
vest-german) să fie înarmată și inclusă în 
blocul Atlanticului de nord.

Propovăduitorii acestui punct de vedere în
cearcă astfel să împingă conferința de la Ge
neva pe calea adîncirii divergențelor iar nu 
a apropierii punctelor de vedere existente.

După cum se știe, la conferința de la Ge
neva au ieșit la iveală două căi diametral 
opuse în ceea Ce privește rezolvarea proble
mei germane. Una din aceste căi propusă de 
puterile occidentale — este calea militari
zării Germaniei. In esență ea prevede inte
grarea Germaniei unificate în blocul nord 
At’antic. O asemenea cale nu poate să nu 
aib; consecințe grele pentru popoarele Eu
ropei și mai ales pentru poporul german de
oarece ea implică transformarea întregii Ger
manii într-un s4at militarist, atragerea ei în 
noi aventuri militare, agravarea împărțirii 

tarea culturilor și în special în executarea 
la timp a însămînțărilor poate avea urmări 
nefavorabile în obținerea unor recolte mari 
în anul viitor. Terminarea însămînțărilor în 
cel mai scurt timp se impune cu hotărîre 
pentru ca să obținem recolte bune și de pe 
suprafețele care au rămas încă neînsămîn- 
țate.

Folosirea fiecărei zile, fiecărei ore bune de 
lucru a tuturor tractoarelor și atelajelor, tre
buie să fie acum o preocupare de seamă pen
tru tot aparatul de stat de la regiuni, ra
ioane și comune, pentru toți oamenii muncii 
din agricultură.

Grăbirea lucrărilor de toamnă și în spe
cial a însămînțărilor nu trebuie să ducă în 
nici un caz la neglijarea sau încălcarea re
gulilor agrotehnice.

Datorită excesului de umiditate din anul 
acesta păstrarea porumbului în bune condiții 
cere luarea unor măsuri speciale, în
deosebi cu privire la porumbul de sămînță.

Mai mult ca orlcînd, trebuie să se acorde 
o atenție deosebită asigurării seminței de 
porumb pentru însămînțările de primăvară.

Trebuie de asemenea continuată cu grabă 
recoltarea sfeclei de zahăr, a cartofilor, le
gumelor, fructelor și strugurilor.

Totodată este necesar să se facă arăturile 
adinei de toamnă pe toate suprafețele pe 
care se seamănă culturi de primăvară, cu 
excepția terenurilor situate în pante.

De asemenea, este necesar să se grăbească 
efectuarea lucrărilor de desțeleniri pe izla
zurile comunale și fînețele slab productive, 
în limita sarcinilor primite de către fiecare 
regiune, spre a fi mai bine valorificate prin 
însămînțarea lor cu plante furajere cu o 
mare productivitate, precum și prin înfiin
țarea de cîmpuri verzi.

Oameni ai muncii din agricultură 1 Folo
siți la maximum, zi și noapte capacitatea 
de lucru a tractoarelor, a atelajelor și se
mănătoarelor în scopul terminării grabnice 
a însămînțărilor, a lucrărilor de recoltare 
și a arăturilor adînci de toamnă, pentru a 
pune o bază trainică recoltei anului viitor!

la mina Petrila sect. 11, care a încadrat în 
brigadă pe tinerii Buzdugan Dumitru și Gă- 
vănescu Dumitru. El s-a ocupat îndeaproape 
apoi de pregătirea lor profesională și poli
tică, ajutîndu-i cu timpul să devină fruntași 
în producție și utemiști cu o bogată activi
tate socială. Sînt organizații de sector ca 
cele de la sectorul 3 Petrila, sectorul 1 Ani- 
noasa etc. unde fiecare utemist are o sarcină 
precisă în privința pregătirii și educării tine
rilor neutemiști.

Cu toate acestea mai sînt încă unele or
ganizații de bază ca mina Lupeni, mina 
Uricani, Construcții Lupeni, Construcții Pe
trila etc., care în anul acesta au primit un 
număr extfem de mic de membri. Aceste 
comitete nu desfășoară o muncă continuă, 
atentă, pentru pregătirea și primirea în 
U. T. M. a celor mai buni tineri. Sînt 
organizații de bază care au uitat că în 
munca de primire a noilor membri U.T.M., 
o atenție deosebită trebuie dată elemente
lor muncitorești. Numai în felul acesta 
poate fi explicat faptul de ce în organizația 

-de, bază U.T.M.. mina Lupeni unde, cum este 
■și firesc, numărul cel mai mare de tineri 
este format din mineri, în lunile ianuarie, 
februarie, mai, în organizație nu a fost pri
mit nici un tînăr miner, iar în lunile iunie, 
iulie numai 2 tineri, cu toate că în această 
întreprindere se găsesc nenumărați tineri 
mineri care merită să devină utemiști.

In această organizație nu s-a înțeles 
importanța muncii de atragere în U.T.M. a 
tinerilor fruntași în producție, inovatori, ra- 
ționalizatori, oameni cu pasiune și dragoste 
pentru muncă, tineri mineri care dau zeci și 
sute de tone de cărbune peste plan.

Organele și organizațiile U.T.M. acum, cu 
ocazia preschimbării documentelor, au o mi
nunată posibilitate de a-și apropia mai mult 
masele de tineri neorganizați, de a antrena 
întregul efectiv de utemiști în munca de 
pregătire a tinerilor pentru creșterea conti
nuă a rîndurilor organizației noastre.

COSTEA TRAIAN
șeful secției organizațiilor U.T.M. 

a comitetului raional U.T.M. Petroșani

Europei în blocuri vrăjmașe. Acest fel de a 
vedea problema germană nu corespunde ast
fel nici intereselor securității europene, nici 
intereselor naționale ale poporului german.

Uniunea Sovietică a propus să se pășească 
pe o altă cale de rezolvare a problemei ger
mane — calea făuririi unei Germanii unite, 
democratice și iubitoare de pace care să nu 
reprezinte o' amenințare pentru celelalte 
popoare, să nu se transforme iarăși în 
focarul unei noi agresiuni în Europa.

După cum se știe însă, în prezent, 
au intrat în vigoare acordurile de la 
Paris care prevăd remilitarizarea Ger
maniei occidentale și includerea ei în grupă
rile militare occidentale — ceea ce constituie 
o piedică în calea restabilirii unității Germa
niei. Înlăturarea acestei piedici, lichidarea 
grupărilor militare de state existente în Eu
ropa și crearea unui sistem de securitate co
lectiva în Europa — iată calea justă în con
dițiile actuale pentru rezolvarea problemei 
germane. Iată de ce Uniunea Sovietică a 
propus ca într-o primă etapă atît R. D. 
Germană cît și R. F. Germană să participe 
la sistemul de securitate colectivă în Eu
ropa. Nu încape îndoială că îmbunătățirea 
atmosferei în Europa, micșorarea încordării 
în relațiile dintre țările continentului nos
tru, ca urmare a creării sistemului secu
rității colective, ar contribui la îmbunătă
țirea relațiilor dintre cele două state ger
mane, la apropierea dintre ele, ceea ce ar 
înlesni realizarea Unui acord în chestiunea 
unificării Germaniei pe baze democratice și 
pașnice. Germanii înșiși sînt cei mai în mă
sură să rezolve problema germană !

Cum se explică poziția rigidă a unor 
cercuri din Apus care încearcă să facă din 
rezolvarea problemei germane, piatră de în
cercare a succesului conferinței de la Ge
neva a miniștrilor de afaceri externe? Acea
sta se explică nu prin grija acestor cercuri 
față de interesele vitale ale poporului ger
man și ale păcii în Europa. Dimpotrivă se 
încearcă în felul acesta să se bareze atît 
drumul creării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa cît și al unificării Ger
maniei. ,

POPOARELE CER ACȚIUNI 
CONCRETE PENTRU ÎNTĂRIREA 

PĂCII IN EUROPA
Problema germană, oricît de mare impor

tanță prezintă rezolvarea ei, nu poate fi 
identificată în întregime cu problema securi
tății europene. Realitatea este Că Sînt 
laturi esențiale ale problemei securită
ții europene cum sînt: normalizarea rela
țiilor dintre statele mari ale Europei, redu
cerea armamentelor și interzicerea armei ato- 
mioe, retragerea trupelor străine și lichida-

înaintea conferinței de la Geneva
Delegația de observatori 
din partea guvernului 

R. D. Germane a plecat 
spre Geneva

BERLIN 22 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : Departamentul presei de pe lingă pri
mul ministru al Republicii Democrate Ger
mane anunță că în legătură cu apropiata 
conferință a miniștrilor Afacerilor Externe 
ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, o de
legație de observatori din partea guvernului 
Republicii Democrate Germane a părăsit la 
22 octombrie Berlinul plecînd spre Geneva.

Delegația este condusă de Georg Handke, 
secretar de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane.

Declarația lui Dulles
WASHINGTON 22 (Agerpres). — După 

cum anunță Buletinul de știri al Casei Albe, 
secretarul Departamentului de stat al S.U.A;, 
John Foster Dulles, a făcut vineri, înaintea 
plecării sale în Europa, o declarație în care 
a spus între altele : Conferința miniștrilor 
de Externe la care plec acum este* menită 
să transpună în acorduri precise concluziile 
generale ale conferinței de la Geneva" a șe
filor de guverne. La această conferință pre
ședintele Eisenhower a arătat că pentru a- 
ceasta va fi necesar un spirit de adevărată 
conciliere și vor trebui să se facă anumite 
concesii de ambele părți. Delegația S.U.A. 
va proceda conform acestui spirit.

Referindu-se la problema securității și la 
problema germană, Dulles a subliniat din 
nou chestiunea „garanțiilor“.

Vom încerca, a spus Dulles, să promovăm 
cauza dezarmării, problemă de care se ocupă 
în prezent O.N.U., și sîntem gata să promo
văm stabilirea de contacte între Est și Vest 
pentru ca înțelegerea, prietenia și cauza 
păcii să poată progresa.

Plec cu sprijinul președintelui și al lide
rilor Congresului și, cred, că și cu sprijinul 
poporului american.

îmi dau seama, a declarat Dulles, că 
această conferință are implicații serioase, ba
zele sale au fost construite chiar de șefii gu
vernelor. Dacă nu vom fi în stare să con
struim pe aceste baze, numeroase speranțe 
se vor dovedi deșarte. Dacă însă, așa cum 
cred, vom putea construi pe aceste baze, ori- 
cît de modest, aceasta va fi spre binele în
tregii lumi și vom putea privi spre viitor cu 
o nouă încredere.

Dulles a sosit la Roma
WASHINGTON 22 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, secreta
rul Departamentului de stat al S.U.A., John 
Foster Dulles, împreună cu numeroși ex-

Politica actualului guvern francez 
este amenințată de faliment

PARIS 22 (Agerpres). — După cum s-a 
mai anunțat Ia 21 octombrie a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri al Frănței, 
la care a fost examinată problema organi
zării alegerilor pentru Adunarea Națională 
înainte de termenul stabilit. După încheierea 
ședinței, Edgar Faure șeful guvernului fran
cez a declarat că guvernul a hotărît să pre
zinte parlamentului spre examinare un pro
iect de lege cu privire la reînoirea Adunării 
Naționale și că alegerile vor putea fi orga
nizate în prima jumătate a lunii decembrie. 
El a precizat că guvernul intenționează să 
fixeze aceste alegeri pentru 4 sau 11 de
cembrie

Faure a subliniat că dacă actuala Adunare 
Națională va dori să modifice legea electo
rală, ea va putea face aceasta „într-un timp 
fără îndoială destul de scurt“.

După cum relatează ziarul „L’Humanité“, 
Jacques Duclos, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Francez, luînd cuvîntul la 21 
octombrie în cadrul unui miting organizat la 
Lyon, a declarat că hotărîrea guvernului cu 
privire la organizarea înainte de termen a 
alegerilor se explică prin faptul că politica 
actualului guvern este amenințată ae fali
ment. Duclos a arătat că Partidul Comunist 
Francez este de acord cu organizarea înainte 
de termen a alegerilor. „Țara nu știe jn 
baza cărui sistem electoral va vota, a adău
gat Duclos. Ea știe însă că este necesară 
modificarea actualei politici“.

rea bazelor militare de pe teritoriile țărilor 
europene, înlăturarea piedicilor care mai 
stau în calea relațiilor economice și culturale 
dintre ele etc. — care nu pot fi ocolite. 
Evenimentele care s-au scurs de la conferința 
de la Geneva dovedesc că încă de pe acum 
se pot face pași reali în direcția soluționă
rii problemelor susmenționate. Existența 
unor astfel de posibilități o dovedesc ast
fel de măsuri concrete luate de guvernul 
sovietic pentru întărirea securității europene 
cum sînt: reducerea efectivelor forțelor ar
mate cu 640.000 oameni, stabilirea de rela
ții diplomatice cu R. F. Germană, încheie
rea tratatului cu privire la relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Democrată 
Germană, lichidarea bazei militare maritime 
de la Porkkala-Udd de pe teritoriul finlan
dez — singura bază militară ce o deținea 
U.R.S.S. în afara frontierelor sale—, dezvol
tarea schimburilor parlamentare și de dele
gații culturale, științifice, dintre Răsărit și 
Apus etc. Sînt bine cunoscute de asemenea 
acțiunile pozitive întreprinse de țările de 
democrație populară în scopul destinderii în
cordării și colaborării internaționale.

Opinia publică mondială care participă 
activ la desfășurarea evenimentelor interna
ționale se întreabă însă pe bună dreptate 
ce legătură au cu cauza păcii, a securității, 
cu „spiritul Genevei", asemenea acțiuni ale 
puterilor occidentale ca : recenta conferință 
militară a țărilor pactului Atlantic, atrage
rea Iranului în pactul militar de la Bagdad, 
manevrele recente ale forțelor armate ale 
N.A.T.O. din Germania occidentală etc.

Popoarele lumii așteaptă acțiuni concrete, 
pozitive din partea tuturor guvernelor, ele 
cer traducerea în fapte „a spiritului Gene
vei“. Ele nu vor permite reeditarea „războiu
lui rece“ și vor lupta din toate puterile lor 
pentru ca „spiritul Genevei“ să triumfe pe 
în.tregul nostru continent.

★

Poporul romîn a cunoscut din propria sa 
experiență istorică urmările nefaste ale lip
sei unui sistem de securitate colectivă euro
peană. Cite distrugeri de vieți omenești, cîte 
ruine ar fi fost evitate dacă în locul poli
ticii de blocuri militare în care a fost tîrîtă 
țara noastră în trecut, s-ar. fi realizat un 
sistem de apărare colectivă a securității în 
Europa ! De , aceea guvernul și poporul ro
mîn sînt sincer atașați ideii securității co
lective.

Popoarele iubitoare de pace cer ca apro
piata conferință a miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor patru puteri să marcheze pași 
reali pe călea asigurării securității colective 
europene — chezășia unei păci trainice și 
îndelungate în Europa și în întreaga lume.

A. BRATU 

perji care vor participa la conferința de la 
Geneva, au părăsit în seara zilei de vineri, 
21 octombrie, Washingtonul plecînd spre 
Roma pe bordul unui avion militar.

John Foster Dulles a declarat la aeroport 
că va ține la curent pe liderii Congresului 
cu lucrările conferinței.

La 22 octombrie J. F. Dulles a sosit la 
Roma.

Mac Millan despre perspectivele 
apropiatei conferințe

a miniștrilor Afacerilor Externe
LONDRA 22 (Agerpres). — TASS trans

mite : La banchetul organizat la Londra în 
seara zilei de 21 octombrie, în cinstea parti- 
cipanților la lupta de la El Alamein din 
timpul celui de al doilea război mondial, Ha- 
rold Mac Millan, ministrul Afacerilor Ex
terne al Angliei, a rostit o cuvîntare în care 
s-a referit la rezultatele conferinței de la Ge
neva a șefilor guvernelor celor patru puteri 
care a avut loc în iulie a.c. și a vorbit des
pre perspectivele apropiatei conferințe a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai celor patru pu
teri.

Mac Millan consideră drept un rezultat al 
conferinței șefilor guvernelor celor patru pu
teri faptul că cu toate „divergențele ideolo
gice“ dintre apus și răsărit, „am fost nevoiți 
într-un fel sau într-altuî să învățăm în mod 
practic să trăim împreună“.

Subliniind că în momentul de față există 
deja o ordine de zi a conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe, Mac Millan a situat pe 
primul plan problema germană.

Ignorînd faptul că există două state ger
mane, ministrul Afacerilor Externe al An
gliei a susținut că rezolvarea cu succes a 
problemei „reunificării Germaniei în cadrul 
unui sistem de securitate europeană“ ar de
pinde pe de-a-ntr.egul de poziția Uniunii So
vietice. Mac Millan s-a pronunțat pentru tra
tative cu Uniunea Sovigtîcă în problema ger
mană de pe discreditatele „poziții de for
ță“, declarînd că asupra Uniunii Sovietice

O acțiune provocatoare a adepților 
„războiului rece“

Postul american de radio din Miinchen 
care poartă denumirea falsă de „Europa 
Liberă" și care s-a specializat în propa
ganda în favoarea activității subversive, 
a anunțat la 20 octombrie o nouă acțiune 
îndreptată împotriva țărilor de democra
ție populară.

După cum rezultă din această știre, în 
orașul vest-german Bad Reichenhall a 
sosit o delegație a organizației americane 

' „Cruciada pentru libertate", (cit de mult 
le place adversarilor libertății să se ca- 

■ mufleze sub firme falsei) cu scopul precis 
de a organiza noi acțiuni subversive îm- 
potriva statelor democrat-populare. Postul 
de radio a anunțat că „membrii delegației 
au lansat ei înșiși (I) baloane cu mani
feste" pe teritoriul Ungariei și Cehoslova
ciei. Se știe prea bine ce sînt aceste ma
nifeste. Este vorba de manifeste provoca
toare, mîrșave, pline de minciuni și ca
lomnii, de ură față de oamenii muncii 
din țările de democrație populară.

Se știe că baloanele cu manifeste și 
literatură propagandistică care se lan
sează din Germania occidentală nu con
stituie numai un amestec politic în tre
burile interne ale U.R.S.S. și țărilor de 

( democrație populară. După cum a arătat 
l delegația guvernamentală sovietică, în 
!' cursul tratativelor cu delegația guverna

mentală a Republicii Federale Germane, 
l aceste baloane care in diametru ajung

Vizita la Timișoara a echipei Spartak din Subotija
TIMIȘOARA (de la trimisul nostru).— La 

Timișoara au sosit prieteni vechi. Marți 18 
octombrie un automotor a plecat din Subo
tița, R.P.F. Iugoslavia, îndreptîndu-se spre 
Timișoara. De data aceasta cel care a dat ple
carea automotorului n-a fost șeful gării, to
varășul Vidoikovici Bojko, deoarece el însuși 
era unul dintre călători. El a condus în cali
tate de vechi sportiv echipa feroviarilor din 
Subotița-„Spartak“, invitată pentru o întîl- 
nire prietenească de feroviarii din Timi
șoara. *

A fost o călătorie așteptată cu nerăbdare. 
Fotbaliștii iugoslavi așteptau să-și revadă 
pe vechii lor prieteni din R. P. Romînă. Mulți 
din echipă ca : Kopilovici Ștefan. Takacs 
Joska, Jakovetici, Tomașevici și alții au mai 
fost în țara noastră. Ei așteptau cu nerăb
dare sa-i revadă pe vechii lor prieteni: 
Ritter, Reuter, Covaci și alți fotbaliști timi
șoreni. Feroviarii din Subotița nu au uitat de 
pildă frumoasa întîlnire dintre cele două 
echipe în anul 1947 la Subotița.

In gara Timișoara așteptau în seara de 
marți cu aceeași emoție, încărcați cu buchete 
de flori, sportivii timișoreni. Reluarea legă
turilor de prietenie dintre țările noastre în
trerupte temporar în ultimii ani a fost pri
mită cu mare bucurie.

Sportivii de la Locomotiva Timișoara au 
invitat la noi pe vechii lor prieteni, iar cei 
din Subotița au răspuns invitației cu bucu
rie. Miercuri 19 octombrie pe stadionul Lo
comotiva din Timișoara s-a desfășurat me
ciul de fotbal dintre „Spartak“ Subotița și 
„Locomotiva“ Timișoara. La capătul unei în- 
tîlniri sportive de bună calitate victoria a

Pe scurt:
• Sîmbătă după amiază a început în bazi

nul acoperit de la Floreăsca întîlnirea inter
națională de nata.ție și polo pe apă dintre 
echipele asociațiilor Progtesul (R.P.R.) și 
Cerveno Zname (R.P. Bulgaria). înotătorii 
romîni au cîștigat 7 din cele 8 probe pro
gramate în. prima zi, demonstrînd că se află 
în formă. Oaspeții s-au prezentat în real 
progres, reușind să stabilească cu această 
ocazie o serie de noi recorduri ale țării, lor 
la seniori și juniori. După prima zi scorul 
este de 61—37 în favoarea înotătorilor de 
la Progresul.

Intîinirea de polo pe apă dintre echipele 
celct două asociații s-a încheiat cu rezul
tatul de 9—5 (4—0) în favoarea jucători
lor romîni. Astăzi, concursul continuă cu în
cepere de la ora 11.

® Zilele trecute a început la Praga un 
turneu internațional de volei rezervat echi
pelor de stiidenți Ța care participă forma-, 
țiila AZS (Varșovia), Mladost (Zagreb), 
Știința (București) și Slavia (Praga). In 
primul joc pentru competiția echipelor de 
băieți Slavia—Praga a dispus cu 3—0 de 

„vor trebui exercitate presiuni“ șl „tn cele 
din urmă ea va ceda“.

Vorbind despre problema dezarmării, Mac 
Millan a recunoscut că Uniunea Sovietică a 
mers în întîmpinarea propunerilor puterilor 
occidentale (în ceea ce privește nivelul for
țelor armate ale celor cinci mari puteri și 
data intrării în vigoare a interzicerii armei 
atomice). Vorbitorul a pus însă accentul ex
clusiv pe problema controlului, declarînd că 
ea „nu este încă rezolvată".

Mac Millan a afirmat în continuare că 
există o a treia problemă în care progresul 
trebuie să fie posibil și anume — „gasirea 
modalității de a intensifica obișnuitele con
tacte între oamenii din răsărit și apus în do
meniul sportului, călătoriilor, radio-ului, pre
sei și cărților”. Incercind să pună la îndoială 
sinceritatea Uniunii Sovietice, Mac Millan a 
făcut apel la „vigilență și curaj“, a cerut 
menținerea N.A.T.O., „a alianței dintre Eu
ropa, Statele Unite și Canada", a pactului 
de la Bagdad, precum și noi măsuri mili
tare din partea puterilor occidentale.

Tot în cadrul banchetului, feldmareșaiul 
Montgomery, comandantul suprem adjunct 
al forțelor armate ale Uniunii nord-atlantice 
în Europa, a ținut un discurs cu caracter 
războinic.
Mesajul unui grup de persona

lități din Anglia adresat 
conferinței de la Geneva

LONDRA 22 (Agerpres). — Un grup de 
personalități ale vieții politice și culturale 
din Marea Britanie, între care filozoful Ber- 
trand Russel, profesorul Powell și alții au 
semnat un mesaj adresat conferinței mi
niștrilor de externe ai celor patru nuferi care 
se va deschide la Geneva.

In acest mesa j se spune între altele: „Un 
acord asupra dezarmării este posibil dacă, 
așa cum este de dorit, miniștrii de externe 
vor recunoaște noua stare de spirit creată 
în lume și nu vor considera manifestările 
acestei stări de spirit ca o manevră sau ca 
un semn de slăbiciune din partea vreunuia 
dintre parteneri".

pînă la 8 metri, în linie verticală — pînă 
la 16 metri, iar împreună cu încărcătura ■ 
atașată ajung tn greutate pînă la 300 
kg. trimise în mari cantități spre răsărit 
și duse de vînturi .favorabile, reprezintă ■ 
o primejdie pentru transportul aerian și ■ 
amenință viața pasagerilor șl membrilor 
echipajelor avioanelor. Autoritățile vest- 
germane au avut destul timp să ia mă-' 
șurile necesare pentru a pune capăt a- \ 
cestor acțiuni întreprinse pe teritoriul 
suveran al Republicii Federale și astfel 
să înlăture primejdia pe care o creează 
baloanele pe liniile aeriene interne și pe 
liniile internaționale care trec deasupra 
teritoriului U.R.S.S. și a altor state eu
ropene. Totuși, pînă în prezent aceste ■ 
măsuri nu au fost luate.

Or, după cum rezultă din informația ' 
transmisă la 20 octombrie de postul de . 
radio american, amatorii de provocări ■ 
care folosesc în acest scop teritoriul R.F. 
Germane nu se astîmpără. Nu se poate . 
să nu se sublinieze că noile lor provo
cări au loc în ajunul conferinței de la ■ 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe, ■ 
într-un moment cînd popoarele doresc ' 
în unanimitate succesul acestei confe
rințe și sînt ferm hotărîte să întărească • 
și mai mult „spiritul Genevei". (

V. KUZNEȚOV
(din ziarul „PRAVDA“) 

revenit fotbaliștilor timișoreni cu scorul de 
2—1 (1—0).

înainte de plecarea din gară a sportivilor 
din Șubotița am stat de vorbă cu cîțiva din 
oaspeții iugoslavi.

In cadrul acestei convorbiri tovarășul Vi
doikovici Bojko a declarat: „Sîntem foarte 
mulțumiți de primirea emoționantă ce nl s-a 
făcut în țara voastră.

Echipa „Locomotiva" nu și-a dezis dealtfel 
ca și în anii trecuți calitățile de gazdă 
atentă și plină de ospitalitate. Echipa cu 
care ne-am întîlnit a prestat un joc frumos. 
Datorită elanului pe care l-a manifestat a 
reușit să obțină victoria".

Tovarășul Kopilovici Ștefan, cel mai vechi 
membru al clubului „Spartak", ne-a răspuns 
la întrebarea noastră despre noua Subotița. 
„Subotița este unul din cele mai pitorești 
orașe din Iugoslavia. Orășelul nostru care 
a fost distrus de trupele hitleriste a renăs
cut, în urma muncii entuziaste a poporului. 
Subotița s-a dezvoltat ca oraș industrial. Au 
fost construite uzine de motoare, biciclete, 
fabrici de conserve etc.

Așteptăm ca echipa prietenă „Locomotiva“ 
din Timișoara să ne întoarcă vizita, ca să 
revadă orașul nostru".

La sfîrșitul convorbirii, tovarășul Vidoiko
vici Bojko conducătorul lotului ne-a rugat 
să transmitem tineretului nostru din par
tea fotbaliștilor iugoslavi din Subotița ur
mătoarele cuvinte: „Dorim fierbinte tinere
tului rqmîn să obțină noi succese în munca 
sa în toate domeniile de activitate și desi
gur și în activitatea sportivă.

Multe salutări din partea echipei „Spar
tak“ din Subotița“.

Știința—București, Iar în competiția femi
nină echipa Slavia—Praga a întrecut cu 
același scor echipa Mladost-(Zagreb).

® Pe stadionul Dinamo din Moscova se des
fășoară astăzi prima întîlnire internațională 
de fotbal dintre echipele reprezentative ale 
Uniunii Sovietice și Franței. Jocul dintre 
fotbaliștii sovietici și francezi este aștep
tat cu mare interes de cercurile sportive 
din lumea întreagă. Este interesant de sub
liniat faptul că cele două echipe au termi
nat neînvinse anul acesta toate întîlnirile 
internaționale pe care le-au susținut.

Arbitrul englez Arthur Ellis va conduce 
următoarele formații:

U.R.S.S.: Razinski—Perhunov, Maslen- 
kin, Ogonkov—Beca, Netto—Sabrov, Strel- 
țov, Simonian. Salnikov, Ilin.

FRANȚA: Remetter — Zimny, Marche, 
Marcel—Panverne, Jonquet—Foix, Glovacki, 
Kopa, Piantoni, Vincent.

Intilnirea va fi transmisă pe posturile so
vietice și franceze de radio și la stația de 
televiziune din Moscova.

Primirea 
de către K. E. Voroșilov 

și N. A. Bulganin a iui U Nu
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 22 octombrie 1955 K. E. Vo- 
roșilov, Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S- a primit la Kremlin pe 
U Nu, primul ministru al Uniunii Birmane.

La convorbirea dintre K. E. Voroșilov și 
primul ministru U Nu, a participat V. -M- 
Molotov, prim vicepreședinte al Consiljdfui 
de Miniștri al U.R.S.S. și ministru al 'Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

Convorbirea ș-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 22 octombrie la Kremlin a 
avut loc o convorbire între președinte’e Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bi',1- 
ganin și primul ministru al Uniunii Birmatie 
U Nu.

La convorbire au luat parte L. M. Kagano- 
vici și V. M. Molotov.

In cursul convorbirii care a decurs într-o 
atmosferă prietenească a avut loc un schimb 
de păreri asupra diferitelor probleme inter
naționale care interesează ambele părți.

CuvÂntarea 
lui A. A. Sobolev 

în Comisia O. N. U. 
pentru deaarmare

NEW YORK 22 (Agerpres). — TASS trans
mite : în ziua de 21 octombrie a avut loc 
ședința Comisiei O.N.U pentru dezarmare 
convocată la propunerea lui A. A. Sobolev,, 
reprezentant permanent al U.R.S.S. la O.N.U.Î 
în vederea examinării raportului subcomi-t 
tetului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare cu 
privire la munca efectuată de acesta, pre
cum și a raportului Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare prezentat Consiliului de Securitate 
și Adunării Generale.

Primul a luat cuvîntul A. A. Sobolev.
Reprezentantul U.R S.S. a subliniat că, în-, 

cursul tratativelor cu privire la dezarmare 
s-a ajuns la un stadiu în care a apărut din- 
nou necesitatea de a se afla părerea Adună
rii Generale în această problemă. Această 
necesitate este dictată în primul rînd de sirj 
tuația creată în subcomitetul Comisiei O.N.U« 
pentru dezarmare. în perioada care a urmat 
după conferința de la Geneva a șefilor gu
vernelor celor patru puteri, subcomitetul nu, 
a întreprins acțiuni practice în vederea,. 
elaborării unui sistem acceptabil de dezarÂ 
mare, nu a realizat niciun progres în această 
direcție. ., -

A avut oare subcomitetul posibilități reale, 
pentru a ajunge la un progres în ce pri
vește elaborarea unui sistem acceptabil de 
dezarmare? Da. el a avut aceste posibilității

Datoria imediată a comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, a spus A. A. Sobolev, este 
de a folosi posibilitățile existente în pre
zent pentru a se ajunge la un acord în ches
tiunile principale privind problema dezar
mării, a cărei rezolvare este așteptată de 
toate popoarele lumii. Totodată 'comisia tre
buie să prezinte neîntîrziat Adunării Gene
rale un raport pentru a da Adunării posi
bilitate să treacă în timpul cel mai scurt ta 
discutarea problemei dezarmării.

Toți membrii comisiei care au luat apoi 
cuvîntul, au obiectat împotriva discutării în 
momentul de față a raportului subcomitetu
lui și a prezentării raportului comisiei pen
tru dezarmare Adunării Generale.

Apoi a luat din nou cuvîntul A. A. Sobo
lev. El a exprimat din nou tezele principale 
ale propunerilor U.R.S.S. din 10 mai a.c-:, 
privind problemele dezarmării, inclusiv pro
punerile cu privire la control și a subliniat 
netemeinicia poziției acelora care refuză să 
discute raportul subcomitetului și al comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare în cadrul Adunării 
Generale, înainte ca conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe să fi luat 
sfîrșit. ă

Reprezentantul Uniunii Sovietice a propus 
ca următoarea Ședință a comisiei O.NU. 
pentru dezarmare să fie fixată pentru 26 oc
tombrie. Această propunere nu a fost spfiji-- 
nită de celelalte delegații.

Data viitoarei ședințe a comisiei pentru 
dezarmare nu a fost fixată.

INFORMAȚII
Sub auspiciile Societății pentru Rășpîndi- 

rea Științei și Culturii din R.P.R.; sîmbătă 
după-amiază a avut loc în sala de confe
rințe din str. Biserica Amzei nr. 5—7, pre-; 
zentarea filmului „Centrala atomo-electricâ- 
a Academiei de Științe a U.R.S.S.“.

Au participat academicieni, profesori uni
versitari, ingineri, tehnicieni, muncitori din- 
întreprinderile Capitalei și studenți. -♦

*
Delegația de activiști sindicali, tehnicieni 

și muncitori din industria petroliferă a? 
Uniunii Sovietice care se află în țara noa
stră la invitația C.C. al Sindicatului munci-" 
torilor din industriile petrol, chimie și gaz 
metan, a vizitat sîmbătă rafinăria nr. 9 dini 
Orașul Stalin.

Tot în cursul zilei de sîmbătă, oaspeții aii 
vizitat stațiunile balneo-climaterice de la 
Tușnad, Predeal și Sinaia.

★

în sala Ateneului R.P.R. a avut loc sîm
bătă seara un concert dat de Orchestra sim
fonică a Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu“, din București, colectiv artistic emerit- 
din R.P.R. Concertul a fost dirijat de Niko-; 
lai Anosov, maestru emerit al artei din- 
R.S.F.S.R. și s-a bucurat de concursul pia
nistului Jakov Zak, solist al Filarmonicii dm- 
Moscova, laureat al concursurilor internațio-' 
nale și unionale de pian.

Arta interpretativă a solilor artei sovietice 
a fost călduros apreciată de ascultători.

Același concert va fi repetat astăzi dumi- ' 
nică la ora 11 și retransmis de stațiile noas
tre de radio.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: ROMEO ȘI .IULIETA —: 

Patria, București ; FANTOMELE PĂRĂSESC- 
PISCURILE — Republica, I. C. Frimu, 8 Martie; 
IN ZORI DE ZI — Magheru, Elena Pavel; CRAIN- 
QUEBILLE — Fillmon Sîrbu, Lumina. înfrățirea«, 
între popoare, Arta; CADEREA EMIRATULUI — 
Gh. Doja, Libertății; SUB VECHEA MONARHIE — 
Maxim Gorlti; PRINȚESA MARY — Central, 1 Mai; 
ACTUALITATEA TN IMAGINI, INDONEZIA — 
Timpuri Noi; PUTEREA DRAGOSTEI - Victoria; 
DRACUL DIN DEALUL MORII - Tineretului; 
SUB STEAUA FRIGIANA — Al. Sțhia; CAP AL
BASTRE — Al. Popov, Gh. Coșbuc; CEI 13 — Cul
tural; NU DEPARTE DE VARȘOVIA - Unirea; 
LILIACUL — Vasile Roaită; CONTELE MISKA — .
C. David; O NOAPTE DE AMINTIRI - Flacăra; ? 
ÎNCERCAREA FIDELITĂȚII - T. Vladiniirescu;’ 
NEAMUL JURBINILOR - Carpafi; UN OM TE- , 
RIBIL — Munca; MANDY — Miorița; MELODIA1 
PIERDUTA — Moșilor; FRONA — 23 August,-v > 
NEUITATUL AN 1919 — Donca Slmo; BRUTARUL - 
DIN VALORGUE — Ilie Plntilie; NECUNOSCUTA 
DIN TAXI — Popular; TĂUNUL - M. F.mlnesru; ■ 
TINEREȚE ZBUCIUMATA - Volga; SUFLETE IM- ' " 
PIETR1TE - 8 Mai; LILIOMFI - N. Băleescut- 
BUN VENIT D-LE MARSHALI. - Rahova;. O A- 
VENTURA PE COASTA ATLANTICULUI - Giga 
Banele; VASSA JELEZNOVA - Aurel Vlaicu; . 
SALARIUL GROAZEI — Boleslaw Blcrut.

„Scmteia tineretului“
23 oct. 1955 pag. 3-a



FANTEZIE
(pe o temă de La Fontaine,

pentru greier și soliști de-acelașl gen)

Colțul științei și tehnicii

Despre „pericolul“ ciocnirii pămîntului 
cu o cometă")

♦
!

Preoții vindeau la prețuri ridicate cărticele 
cu rugăciuni și blesteme, menite să ferească 
de urgia cometei.

Răspîndind astfel de zvonuri, exploatatorii 
urmăreau să bage spaima în cei mulți, ast
fel îneît să nu se mai răzvrătească împotriva 
stăpînirii nedrepte.

Este semnificativ faptul că unui învățat 
renumit, K. L. Baev i s-a interzis să țină o 
conferință despre cometa Halley la un cerc 
muncitoresc. Poliția țaristă aflase de scopul 
conferinței, care era de-a dreptul „subversiv": 
urmărea să arate că „pericolul îngrozitor", 
despre care vorbeau mulți, nici nu exista.

K. L. Baev a avut dreptate. Deși Pămîn- 
tul a trecut în 1910 prin coada cometei Hal
ley, nu s-a întîmplat nimic deosebit. De alt
fel globul terestru s-a mai întîlnit cu coada

Cozile cometelor sînt îndreptate întotdeauna în direcție 
opusă soarelui

Dintre toate temerile legate de apariția 
cometelor a dăinuit mai mult aceea că Pă- 
mîntul va fi nimicit prin ciocnirea sa cu o 
cometă Atît oamenii lipsiți de cultură, cit și 
unii învățați, au crezut în acest pericol în
chipuit

De teama ciocnirii cu cometele și a pătrun
derii gazelor lor toxice în atmosfera Pămîn
tului. unii oameni s-au ascuns de multe ori 
în pivnițe ermetic închise.

O mare panică a fost provocată în anul 
1773 de zvonul că învățatul Lalande ar fi 
prezis mari distrugeri de pe urma întîlnirii 
planetei noastre cu o cometă care se apropia 
de globul pămîntesc. Tn realitate, savantul 
nu prevăzuse decît niște turburări de mică 
importantă, mai ales o accentuare a fluxului 
și refluxului care de altfel nu ș-au. adeverit 
nici ele, masa cometei 
fiind extrem de mică.

In secolul al XlX-lea 
a plouat cu „preves
tiri“ în legătură cu 
pericolul întîlnirii din
tre globul pămîntesc 
și o stea cu coadă.

Astronomul Victor 
Anestin, autorul unor 
Interesante lucrări de 
popularizare a știin
ței, a primit la începu
tul veacului al XX-lea 
o scrisoare de la un bă- 
trîn. Acesta îi descrie 
impresia puternică pe 
care a produs-o asu
pra locuitorilor unui 
tîrg din apropiere de 
Rîmnicu Vîlcea o co
metă din anul 1853 
(este vorba de cometa 
1853 111). Iată cîteva 
extrase semnificative:

..Prima dată cînd s-a văzut pe cer steaua 
cu coadă, toți oamenii s-au îngrozit: au 
ieșit din case pe uliță, se închinau, făceau 
mătănii și au pus să tragă clopotele la bi
serici; parte din oamenii bătrîni de pe atunci 
spuneau că are să se scufunde Pămlntul și 
toată lumea are să se prăpădească. Femeile, 
cînd au auzit că se prăpădește Pămlntul. au 
început să pllngă, să se închine și să facă 
mereu la mătănii. Alți oameni mai spuneau 
că are să fie răsmiriță. sau bătălii mari, că 
au să vie nemții, turcii... Mi-aduc aminte că 
și la Rîmnicu Vllcea toată lumea s-a îngro
zit. La episcopie se făceau rugăciuni".

Chiar la începutul secolului nostru s-au 
găsit atît oameni superstițioși, cit și învă
țați, care să «e teamă de ciocnirea plane
tei noastre cu o cometă

Astfel, in anul 1910, cînd pe cer s-a ivit 
uriașa cometă Halley, astronomii din Viena 
au anunțat că globul terestru va trece prin 
coada marelui astru, ceea ce — „s-ar putea 
să aibă urmări neplăcute". Rezultatele 
acestei afirmații nechibzuite nu au întîrziat 
să se arate în Austro-Ungaria. „In rindurile 
populației — scriau ziarele .— domnește 
panica, mai ales în provincie". Mulți oameni 
s-au aprovizionat cu . oxigen.

Și la Paris ziarele erau pline de titluri sen
zaționale, oglindind groaza populației în le
gătură cu apropierea cometei. Tn biserici 
preoții nu mai pridideau cu spoveditul.

In același an, în unele țări ale Orientului, 
oamenii înspăimîntați de clerul musulman, 
și au săpat gropi adinei în pămînt, nădăj
duind să scape astfel de urgia cerească. Cre
dincioșii posteau zile la rînd, pentru a înde
părta nenorocirea.

Tn Rusia autoritățile țariste încurajau prin 
toate mijloacele neliniștea care cuprinsese 
milioane de oameni, sperînd să abată astfel 
gindurile maselor de la ideile revoluționare. 
Se organizau mari procesiuni religioase.

*) Fragmente din lucrarea „Pietre cerești, 
stele mici, aștri cu coadă", în curs de apa
riție.

unor comete în 1861 și — după cîte se pare 
— mai recent, în 1953, fără ca planeta noas
tră să pățească ceva.

Este adevărat că în cozile cometare sînt 
conținute gaze tonice. Dar acestea sînt atît 
de rare, îneît- nu pot pătrunde în straturile 
inferioare ale atmosferei terestre, incompa
rabil mai dense Aerul nu poate fi deci „otră
vit". Analizele chimice care s-au făcut în 
1910, după trecerea cometei Halley, au do
vedit pe deplin acest lucru.

Dar dacă Pă'mîntul ar fi izbit din plin de 
nucleul unei comete ? Acest lucru se poate 
întîmpla, după cum a calculat învățatul so
vietic B. A. Veliaminov-Voronțov, cam odată 
la 80 de milioane de ani. Nici în acest caz 
ciocnirea nu s-ar dovedi periculoasă Efec 
tul ei ar fi o ploaie meteorică și căderea 
unui număr mai mare sau rnai mic de meteo
riți pe Pămînt (adică a particulelor solide 
care formează o parte din nucleul come
tei) îneît întîlnirea ar fi tot atît de puțin 
periculoasă pentru planeta noastră, ca o 
salvă de alice pentru un elefant.

Cînd cu ani în urmă, o cometă a trecut 
printre sateliții lui Jupiter, nu a provocat 
nici un fel de turburare în mersul lor.

Aștrii cu coadă alunecă pe nesimțite prin 
spațiul cosmic, fără vreo intenție de a se 
„năpusti“ asupra Pămîntului sau altei pla
nete.

Cu totul alta ar fi situația dacă cometele 
ar avea o densitate ceva mai mare, de pildă 
cît a apei. Dacă cometa Halley ar fi fost în 
această situație, planetele s-ar fi rupt de pe 
orbitele lor. ba chiar Soarele ar fi căzut pe 
ea sau ar fi început să se rotească în juru-i, 
masa cometei devenind mai mare ca a Soa
relui. Dar astfel de aștri cu coadă nu există 
și nu pot să existe.

I. M. ȘTEFAN

O partidă din semifinala de la Cluj 
a Campionatului Republican

La semifinala Campionatului R. P. R. de 
șah disputată la Cluj, s-a evidențiat cel mai 
tînăr participant — Dascălu Gruia. în vîrstă 
de numai 16 ani.

Dăm mai jos o partidă cîștigată de ci în 
stil frumos, partidă ce prezintă și interes 
teoretic.

JOCUL CELOR PATRU CAI
G. Dascălu L. Horwath

le4 e5. 2.CI3 Cc6. 3.Cc3 Cf6. 4.d4 e:d4.
5. Cd5 C:e4 sacrificiu de pion foarte mult 

analizat în ultimul timp.
6. De2 15. 7.Cg5 Ce7 ? o mutare incorectă ; 

(marele maestru internațional Pachman, 
recomandă V..., d3 urmat de 8..., Nb4 -ț—,)

8. C:e4 f:e4 9.Dh5 -|- g6 (la 9..., Cg6 urma 
10. Ng5 !) 10.De5 d6 11 .Nc4 1 Dd7 (la 11..., 
d:e5 era mat într-o mutare 12.CÎ6 mat).

12.D:h8 C:d5 13.N:d5 c6 14.Nh6 și negrul 
s-a recunoscut învins.

PROBLEMA NR. 5 INEDITĂ
VIRGIL NESTORESCU

— București —

mat in două mutări
Controlul poziției:
Alb: Rhî, Dc2, Td8, Te8, Nb4, Cf3, Pg4,g5. 
Negru : Rd5, Dg8, Nh2, Ce7, Cg6, Pd6.
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De mult mă sbat cu o problemă
Și delicată și-ncîlcită, 
Ce-mi dă nesomn și mă irită. 
Problema care mă frămîntă 
E cea cu greierul ce cîntă 
O vară-ntreagă și apoi, 
Cînd toamna-ncepe des să cearnă 
Ploi reci ce amiros a iarnă, 
Se-ndreaptă către mușuroi, 
Și umilit, spășit cu totul 
(Că-i strașnic de flămînd netotul !) 
Cere-mprumut coanei furnici 
Vreo două boabe, cît de mici, 
Ori barem o îmbucătură, 
Atît cît poate lua în gură— 
Insă furnica, ce din vară 
Tot adunase în hambară, 
II dă pe greiere afară
Și-l face-n plus și de ocară, 
Strigînd în urmă-i: „Pierde-vară !“ 
Deci mă întreb: Nu-i condamnabil, 
(Ca să nu zic abominabil) 
Să lași așa în voia soartei 
Chiar un reprezentant al artei ?I 
Si încă-un semn de întrebare, 
Lîngă un just semn de mirare: 
Furnica, știm toți pozitiv. 
Trăiește doar în colectiv 1 
Cum a putut ea, de la sine, 
Fără să-ntrebe și vecine 
Să mi-1 alunge așa pe greier ? 1 
Nu înțeleg! Nu-mi intră-n creier! 
Ce ? Cînd te îndeamnă o vioară 
Nu-ti pare munca mai ușoară ?! 
Si hora cum ar fi bătută 
De nu ti-ar zice o lăută?! 
Furnica din povestea veche 
O fi fost tare de ureche. 
Dar nu admit că prin absurd. 
Tot mușuroiul era surd !
Cum n-am găsit în cărți, tratate, 
Răspuns la astă strîmbătate. 
Pornii eu însumi să desleg 
Misterul greierului bleg. 
Și luînd furnica pe un deget. 
Am întrebat-o, fără preget: 
„Să-mi fie, zău, cu iertăciune 
F.-adevărat tot ce se spune ?“ 
Ea, mi-a răspuns netulburată :

„Da, ce-ai fi vrut să fac, măi tată ? 
Eu să trudesc, s-adun, să treier 
Și-apoi să-l întrețin pe greier. 
Insecta asta gramofon —
Cu tîrîitu-i monoton
De unică și veche placă ?
Stai numai să-l asculți oleacă !...

♦:
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noapte adîncă, ziua mare, 
bucurie, e-ntristare, 
nuntă, e înmormîntare, 
tot cu-același cîntec sare !

O ! ce n-aș da, să pot opri 
Această melopee gri.
Cri, cri. cri, cri, cri, cri, cri, cri ?! 
Aș fi dispusă să-l aiut.
Oricît să-i dau cu împrumut, 
Să fac apoi și moratoriu 
Da-i cer (ca-ntreg auditoriul !) 
,,Mai schimbă-fi, greier, repertoriul !“ 
Eu unul n-am mai spus nimic... 
N-aveam curaj’ s-o contrazic. 
Cu un solist cu mult talent 
Sînt doar vecin de-apartament!

DAN SOLOMON
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Pentru sezonul de toamnă vă prezentăm cîteva modele barbă- 
tești de jachetă și vestă confecționate din diftină cu garnituri de
tricot.

1. Pentru confecționarea aces
tei jachete sînt necesare 1.20 
m. diftină și 250 gr. lină de 
aceeași culoare. Complectările 
de lină sînt tricotate în model 
de elastic.

2. Cu 2 m. diftină și 100 gr. 
lină putem lucra această ja
chetă sport. Gulerul, manșetele 
și . elasticul sînt tricotate. Ja
cheta se încheie printr-un fer
moar.

3. Această vestă este lucrată 
din culori diferite. Diftină de 
culoare gri, iar garniturile tri
cotate din lină albastră. (1,20 
m. diftină, 100 gr. lină).

ÎN CLIPE DE RĂGAZ
ARAD (de la cores

pondentul nostru).
Membrii brigăzii 

de tineret de bună de
servire de la magazi
nul nr. 91 O.C.L. Ali
mentara din Arad, tn 
afara muncii de de
servire atentă a con
sumatorilor — străda
nie care i-a făcut să 
fie fruntași — desfă
șoară în timpul lor li
ber și o rodnică acti
vitate cultural-sporti- 
vă. Pe membrii acestei 
brigăzi ti tnttlnești la 
club juctnd tenis de 
masă sau șah, răsfo
ind paginile unei re
viste li vezi pe tere
nul de fotbal, sau fi
nind recenzii în fața 
vînzătorilor din alte 
magazine.

Membrii acestei bri
găzi găsesc o plăcere

deosebită în organizarea de excursii colective tn locurile 
pitorești ale patriei noastre. Anul acesta, brigada a făcut 
mai multe excursii la Vîrful cu Dor, Cota 1400-Sinaia, Ceta
tea de la Soimoș etc.

Frumusețile patriei noastre îi atrag în chip cu totul deo
sebit. Fotografia aceasta va fi pentru ei o amintire plăcută. 
Barna Aron — candidat de partid, membru tn comitetul 
U.T.M. O.C.L. Alimentara și gestionar al magazinului — 
care i-a însoțit în excursie, a surprins în aparatul său de fo
tografiat colectivul brigăzii de bună deservire format din 
utemiștii: Duma Ecaterina, Heșka Artimezia. Covaci Mar
gareta, Voroșin Maria, Nagy Ladislau și Radu loan. într-un 
loc pitoresc de la cascada de pe vadul Crișului, regiunea 
Oradea, cu ocazia unei excursii organizate de curlnd.

Aceste^ moflsle se pot lucra cu puțină îndemînare de fiecare 
tînără, fiind un dar plăcut și folositor pentru rude și prieteni.

----------- ooo------------
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Reflex condiționat

Desen de: A. BAJENOV
ooo

Rezoluții... doar atîf

Umor din presa bu’aarâ

Agenția Stîrșel — trans
mite :

RABAT. — In legătură cu 
comunicatul reducerii forțelor 
armate ale U.R.S.S. și ale ță
rilor de democrație populară 
o personalitate de seamă a 
administrației coloniale a a- 
nunțat că autoritățile franceze 
din Maroc se folosesc de me
todele cele mai eficace. „Noi 
micșorăm nu . numai forțele 
armate — a spus personali
tatea — dar și însăși popu- 

ferind-o 
de a mai 

armată din
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? pentru primirea R. P. Chineze 
g în O N U. Din cercuri neofi- 
8 ciale se află că întrucît nu 
| există motive pentru acest re- 
3 ftiz, a fost însărcinat un grup 
8 de experți care să găsească 
8 motivele.
8 WASHINGTON. — Se a- 
| nunță că S.U.A. au hotărît să 
| stabilească relații diplomatice 
8 cu tribul
8
?
8 8

lația bărbătească, 
pentru totdeauna 
servi tn oricare 1 
lume".

WASHINGTON. 
o ceastă sesiune a 1 
8 S.U.A. au refuzat

— Și la a-
O.N.U.-ului, 
să voteze

8

Tn biroul său cu ferestrele spre parcul din mijlocul 
orașului, tov. Mitrofan Ion, președintele sfatului popular 
al orașului Tr. Măgurele, rezolvă comod, elegant și mai 
ales „operativ“ problemele zilei.

— Luna curățeniei! Ce-o mai fi și asta?... Preșe
dintele studiază liniștit o circulară „...In toată (ara se 
desfășoară o intensă acțiune cetățenească de Înfrumu
sețare și curățire a orașelor... Cetățenii mobilizați de 
către deputați vor... Președinții sfaturilor populare oră
șenești și comunale sîrțt datori..." ș.a.m.d. Hm! — 
conchise cu clarviziunea sa cunoscută tov. președinte 
— e vorba pesemne de o nouă sarcină. Să ne străduim, 
tovarăși, s-o rezolvăm șl pe asta — murmură el creZîn- 
du-se prin forța obișnuinței în ședință. Și după ce pro
blema a fost astfel studiată, președintele a trecut „ope
rativ" la fapte.

— Să vie tovarășul Dincă la mine — ceru el.
Martin Dincă. șeful secției gospodărie, veni ce-i drept 

destul de operativ și cunoscînd obiceiurile șefului as
cultă atent și disciplinat despre ce e vorba.

— S-a făcut, problema este ca și rezolvată. Dacă a 
intrat tn mîinile mele...

Zilele au urmat ca și înainte. Nimeni nu-și mai amin
tea de circulara defunctă. Ca și înainte, frunzele în
gălbenite acopereau în straturi groase bulevardul gării. 
Surugiii și căruțașii suduiau de mama focului caii ce 
se opinteau din răsputeri prin noroiul străzilor N. Băl- 
cescu și Cooperației.

Cetățenii orbecăiau noaptea prin htrtoapele străzilor 
desfundate, Cînd se isca vreun vînticel pe strada prin
cipală a orașului, oamenii se ascundeau prin case să 
scape de urgia prafului.

Tnțr-o zi, Martin Dincă, cu ochii lăcrimați de praf, 
cu ghetele înglodate de noroi, aminti președintelui de 
o oarecare acțiune ce trebuie întreprinsă.

— Curățenie ? Care curățenie ? Aha, parcă am pri
mit eu o circulară cu așa ceva! Dar, s-a rezolvat, am 
luat măsuri.

Dădu să meargă mai departe, dar parcă neconvins 
de un lucru se întoarse și continuă cu voce mai moale:

— S-a rezolvat, nici vorbă. Dar spune omului acela 
să mai pună un ștergător de picioare la ușa sfatului.

Și mulțumit că rezolvase „operativ și definitiv" și 
ace^tă problemă, pătrunse satisfăcut tn biroul său co
mod cu ferestrele spre parcul orașului. '

(după o corespondență de ENE FLORIAN)

Monaco, An- 
Marele Ducat Lich- 
Aceasta se face în
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8
PARIS. — Se anunță ofi- 8 

cial că Franța, credincioasă ? 
principiilor de libertate, egali 3 
tate și fraternitate, a hotărît 8 
sd dea libertate deplină și in- ? 
dependență Algeriei, încorpo- 3 
rînd-o cu totul în cadrul teri- 8 
tortului Republicii Franceze |

ALGER. — Cuprinși de pa- ? 
nică din cauza libertății de- 3 
pline și independenței pe care 8 
Franța o acordă Algeriei.$ 
deputății adunării algeriene# 
au hotărît tn unanimitate ca 8 
Algeria să se rupă definitivi 
de Franța. Convingerea opt- 3 
niei publice este că acum 8 
punctele de vedere ale celor ? 
două părți s-au apropiat in 3 
mod considerabil. g

NEW DELHI. - După tn-f 
formații sosite din Laos, fus-3 
tul rege Savang. care a abdi- 8 
cat in favoarea tatălui săli | 
Sisavang și a înființat un 3 
nou partid politic, a fost invi-| 
tat de tatăl său ca după ale- 3 
geri să formeze noul guvern | 
Regele Sisavang a propus în 8 
același timp fiului său Sa 8 
vang să numească pe nepotui | 
lui Vang în postul de minis-% 
tru al trenulețelor.

Se subliniază că acesta esrej 
cel mai tînăr ministru din 8 
lume în vîrstă de 5 ani șt 2 3 
luni; Se socotește că în felul 
acesta guvernul format vu 8 
aduce mult așteptata bună# 
stare a poporului.

Tam Tam de pe 
insulele Sandwich. In același 
timp s-a hotărît ridicarea la 
rangul de ambasade a legații
lor S.U.A. din 
dora și 
tenstein.
scopul ca S.U.A. să se lege 
și mai puternic cu uriașa ma
joritate a popoarelor lumii.
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CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

Să ne cunoaștem țara

După plecarea slujbașului, președintele 
puse o prețioasă și concludentă apostilă pe 
colțul circularei. „Rezolvat. Trasat sarcini?.

Așa s-a procedat tn zilele lui octombrie, 
anul acesta, la înhumarea oficială tn cavoul 
arhivei sfatului popular a circularei care aș
teaptă să fie urmată de o largă acțiune de 
masă. La trista solemnitate au participat cei 
doi de mai sus. Neînțeleasă și nesprijinită, 
acțiunea a sucombat încă înainte de a se 
naște.

Soluția problemei nr. 4
EM. DOBRESCU

publicată în nr. 2009 din 16 octombrie 1955.
Cheia 1. Tc4 1 crează amenințarea 2. Nd2 

mat.
Ideea acestei probleme este îmbinarea a 

trei teme, în fiecare din cele două apărări 
ale negrului; în poziția inițială negrul are 
o figură legată, pe care o dezleagă și-i des
chide linia de acțiune, pentru a para matul 
(tema Früher), dar în același timp deschide 
linia unei figuri albe permițînd albului să 
dea mat prin interferarea unei linii proprii 
(tema Somov).

1..., Nf5.2 Cf3 mat (2.Ch3?).
1 .., Nd5. 2.Ch3 mat (2.Cf3?).
S-ar părea că în fiecare variantă albul 

poate da două maturi, dar numai unul este 
real, celălalt fiind cursă. In paranteză este 
scris matul cursă și se observă că matul 
real din prima variantă devine cursă în a 
doua, care are ca mat real, matul cursă din 
prima variantă, — mecanism ce reprezintă 
tema Antidual.
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Jocuri de societate
»»Ghicitoarea"

Asemănător cu „mimica“, despre 
care am povestit duminica ‘ 
jocul următor „ghicitoarea“ 
proape aceleași condiții.

Scopul jocului — foarte 
tor la reuniuni, „Joi ale 
tulul“, în clipele de odihnă, în 
excursie — este ca participanții să 
ghicească, punînd o serie de între
bări unuia dintre ei, un anume lu
cru sau ființă, eveniment, acțiune 
etc, cunoscut de acesta.

Pentru a juca „ghicitoarea“, 
participanții, după ce numesc un 
arbitru, se împart în două echipe, 
în frunte cu cîte un „căpitan“. Al
ternativ, fiecare echipă, consfătu- 
indu-se în șoapte, alege pentru cîte 
unul din membrii echipei adverse 
un subiect. Arbitrul îl transmite 
numai persoanei respective, iar 
ceilalți membri ai echipei acestuia, 
prin întrebări, încearcă să-l afle.

Singurele cuvinte prin care se 
răspunde la întrebări sînt „d i“ și 
„nu”. Orice alt cuvînt, odată spus, 
descalifică echipa.

Prin colaborarea tuturor membri
lor unei 
întrebărilor în 
restrîngă din 
domeniile din 
blectul, acesta 
pe întotdeauna în 10 — 15 minule.

Să asistăm puțin la o asemenea 
probă de „ghicitoare“ : în cadrul 
ei, Petrică are de prezentat un cu
vînt — deocamdată secret.

Echipa : — E ceva concret ? 
Petrică : — Da.

trecută, 
cere a-

atrăgă- 
tinere-

— Există șl în pre- 
Da.

A existat și acum 200

echipe și sistematizarea 
așa fel incit e’e să 
ce în ce mai mult 
care face parte su- 
poate fi aflat aproa-

Echipa : 
zent ?

Petrică :
Echipa: 

de ani ?
Petrică : — Nu.
Dialogul continuă :
— Dar acum 20 de ani ?
— Da.
- E o ființă ?
- Nu.
— E un lucru ?
- Da.
— E din lemn ?
— Nu.
— E din metal ?
— Da.
— Servește la prelucrarea 

piese ?
— Nu.
— Ajută la mîncat ?
— Nu.
— La scris ?
— Nu.
— La transport ?
- Da.
— Pe calea ferată ?
- Nu.

Pe șosea ?
Da.
— de fapt — clar. Dar echipa 
că n-are voie să pună decît 
întrebări directe și de aceea

•

unor

E 
șt!e 
trei 
se convinge întîi cu dibăcie :

— Are roți de cauciuc ?
- Da.
— Și clacson ?
- Da.
Ați ghicit desigur și voi...
Ați învățat — cu ocazia asta 

și jocul.

1. Unul... dintre Carpați. 2. Lac în Cimpia Rîmnicului. 3. Lo- 
calitate vestită în minereu de fier în Munții Semenic 4. Tnnăcrit. 
5. Stațiune balneo-climaterică în Oitenia. 6. Nume feminin. 7. Lac 
fluvial în Moldova. 8. Dunărea lui Strauss. 9. Apă ce izvorăște din 
versantul apusean al munților Ciucului. 10. Lac în balta Brăilei. 11. 
Așezare omenească. 12. Lac fluvial format prin iezătură în lunca Du
nării. — Să ne cunoaștem... 13 Greșeală, în manualul de geo
grafie. 14. Poate fi: fluvială, feroviară, sau telefonică. — A 
strînge laolaltă. 15. Struguri în Moldova. 16. Nume în Tran
silvania. 17. Țesătură țărănească. 18. Pe ecranul cronometrului de 
la Observatorul Astronomic București. 19. Munte vulcanic din 
grupa nordică a Carpaților Răsăriteni. 20. ...dobrogeană. 21. 
In chimie și în sport. 22. Și „Figaro“ a avut una. 23. Păzește ușa. 
24. Tăticul (oltenește). 25 încrețitură. 26. Nume mascu
lin. 27. Lac glacial în „Alpii Transilvaniei“. 28. Munți cristalini 
din grupa nordică a Carpaților Răsăriteni pe al căror spate es‘e 
„omul“. 29. Oraș în Moldova. 30. între Ploești și Buzău. 31. Se
lecționate. 32. Baia de.. 33. Combustibil, la masca de gaze — A 
domnit în Moldova avînd strînse relații cu Rusia. 34. Așa ți se 
spune cînd ai făcut o treabă bună. 35. Fenomen de debitare a elec
tronilor. 36. Ne-o dau animalele — Localitate în R.P.R renumită
în cultivarea orezului. 37. Deasupra vasului. 38. Masiv în muniii 
Teleajenului (are vîrf cu același nume). 39. Afluent al Dunării ce 
își are izvorul în regiunea deluroasă. 40. Corbul i-a furat inelul 
(legendă). 41. Carieră de piatră în depresiunea Giurgeu.
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