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Să ridicăm nivelul muncii 
organizațiilor de bază U. T. M.
ORGANIZAȚIA DE BAZA este 

temelia Uniunii Tineretului 
Muncitor. Sarcinile încredin

țate de partid Uniunii Tineretului 
Muncitor se înfăptuiesc în organiza
țiile de bază.

In cadrul organizației de bază mem
brii U.T.M. se călesc din punct de ve
dere politic, își formează caracterul, 
învață să subordoneze interesele lor 
personale intereselor generale ale con
strucției socialiste. Aici, alături de to
varășii lor, utemiștii își însușesc tră
săturile moralei comuniste, simțul co
lectivismului, al datoriei fată de pa
tria noastră. La temelia muncii fiecă
rei organizații de bază U.T.M. trebue 
să stea conducerea de către partid. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile de bază U.T.M. înfăptu
iesc prin muncă, prin învățătură, prin 
întreaga lor activitate sarcina princi
pală a U.T.M. — educația comunistă 
a tineretului.

Munca comitetelor regionale, raio
nale și orășenești se apreciază în pri
mul rînd după felul cum lucrează or
ganizațiile de bază. Dacă comitetele 
raionale și orășenești conduc în mod 
concret organizațiile de bază, le ajută 
să crească, să-și întărească influenta 
asupra întregului tineret — sarcinile 
încredințate de partid vor fi îndepli
nite cu siguranță.

Plenarele comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești ale U.T.M. care au 
avut loc recent au adoptat planuri de 
măsuri cu privire la îmbunătățirea 
muncii organizațiilor de bază U.T.M 
în domeniul construcției economice și 
culturale, al educației comuniste a ti
neretului, al întăririi vieții de organi
zație.

A mobiliza tinerii la îndeplinirea tu
turor indicilor planului de stat în in
dustrie și agricultură, a organiza în- 
vătămîntul politic al tineretului, timpul 
său liber, înseamnă în fond a stabili 
locul fiecărei organizații de bază în 
cadrul acestor acțiuni, a le ajuta în 
muncă, a susține și dezvolta inițiati
vele lor. Din păcate însă la unele or
gane U.T.M. totul se reduce la întoc
mirea de planuri frumoase, iar apli
carea lor nu este urmărită.

Comitetul orășenesc U.T.M. Timi
șoara, de pildă, a început acum cîtva 
timp o activitate rodnică de populari
zare a concursului „Iubiți cartea“. In 
cadrul orașului a fost organizat un 
„Festival al cărții“, au avut loc întîl- 
niri ale tineretului cu scriitori, s-au ți
nut recenzii etc. Dar comitetul oră
șenesc U.T.M. Timișoara a scăpat din 
vedere un lucru principal: mobiliza
rea organizațiilor de bază pentru a 
populariza această acțiune. Nu este 
astfel de mirare că într-o fabrică mare 
cum este „Bumbacul“, nici un tînăr 
nu s-a înscris la concurs.

Comitetele raionale au posibilitatea 
să ajute multilateral organizațiile de 
bază. Trebuie însă avut în vedere că 
fiecare organizație de bază își are 
particularitățile sale de care trebuie 
să se tină seamă. De aceea comitetul 
raional trebuie să chibzuiască temei
nic ce ajutor să fie dat fiecărei orga
nizații de bază

Succesul oricărei munci depinde în 
mare măsură de cadre. Aceasta este 
pe deplin valabil și pentru organiza
țiile de bază. Experiența ne arată că 
organizațiile care sînt conduse de oa
meni priceputi, cu inițiativă, oameni 
care lucrează cu pasiune, obțin cele 
mai bune rezultate în muncă. Organi
zația de bază U.T.M. din comuna Ște
fan cel Mare, raionul Găești, unde este 
secretar tovarășul A. Coman, a des
fășurat o activitate rodnică în perioa
da muncilor agricole de vară. Utemiș
tii au luat sub patronajul lor o arie, 
au desfășurat o muncă vie de agitație 
în rîndul țăranilor muncitori pentru 
strîngerea la timp a recoltei, muilti 
utemiști fiind ei însuși fruntași în 
muncile agricole. De curînd, la propu
nerea secretarului, utemiștii au inițiat 
o nouă acțiune: ajutorarea țăranilor 
invalizi, a celor bătrîni precum și a 
familiilor tinerilor care își fac stagiul 
militar, în lucrarea pămîntului.

In organizațiile de bază U.T.M 
muncesc mulți activiști cu experiență, 
cadre de nădejde ale U.T.M. Nu tre
buie însă uitat că în fiecare an sînt 
promovați în munci de conducere 
activiști noi, fără experiență, care abia 
acum se călesc în munca practică.

Educarea acestor tineri activiști — 
secretari și membri ai comitetelor 
U.T.M. — este o sarcină permanentă 
a comitetelor regionale, raionale și 
orășenești. Petrecînd cea mai mare 
parte a timpului lor în mijlocul orga
nizațiilor de bază, activiștii comitete
lor raionale și orășenești trebuie să 
învețe comitetele organizațiilor de 
bază cum să organizeze educația ti
neretului, munca lui în producție, în
vățătura lui.

Conducerea concretă a organizații
lor de bază nu înseamnă stăvilirea ini
țiativelor proprii ale acestora, unifor
mizarea activității lor. Greșit proce
dează acele organe de conducere ale 
U.T.M. care stabilesc „de sus“ sarcini 
uniforme pentru fiecare organizație de 
bază, frînînd astfel inițiativa.

In prezent oamenii muncii din tara 
noastră, întîmpină cu noi succese în 
producție cel de al Il-lea Congres al 
partidului, luptînd pentru îndeplinirea 
înainte de termen a primului nostru 
plan cincinal. Organele și organiza
țiile U.T.M. sînt chemate să intensifice 
întrecerea socialistă a tineretului în 
cinstea Congresului partidului pentru 
îndeplinirea integrală a planurilor de 
producție, să îmbunătățească munca 
brigăzilor de tineret și a posturilor 
utemiste de control, să stimuleze ini
țiativa creatoare a utemiștilor.

întrecerea socialistă în cinstea Con
gresului partidului trebuie astfel orga
nizată, încît fiecare utemist, fiecare tî
năr să lucreze pe baza unor sarcini și 
obiective precise.

Veriga principală în ridicarea în
tregii munci a Uniunii Tineretului 
Muncitor este îmbunătățirea activi
tății organizațiilor de bază. Trebuie 
să facem din fiecare organizație de 
bază un colectiv unit și puternic, lup
tător neobosit pentru îndeplinirea sar
cinilor de cinste trasate de partid.

„Zilele prieteniei 
romîno- franceze”

Marți seara, la Teatrul C.C.S. din Capitală, 
a avut loc sub auspiciile Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea o 
manifestare cultural-artistică consacrată des
chiderii „Zilelor prieteniei romîno-franceze“.

In prezidiu au luat loc Mihail Roșianu, 
președintele Institutului Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, Ion Pas, prim 
locțiitor al ministrului Culturii, acad. Cezar 
Petrescu, acad. Tudor Vianu, compozitorul 
M. Andricu, membru corespondent al Acade
miei R.P.R., poeta Maria Banuș, laureată a 
Premiului de Stat, ing. Mihai Marin, secre
tar al C.C.S.

Au luat parte M. Macavei, președinte de 
onoare al Institutului Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, acad. Mihail 
Ralea, membru în Prezidiul Academiei R.P.R., 
acad. N. Hortolomei, artiștii poporului Geor
ge Georgescu, Ion Manolescu, I. Iser, Cos- 
tache Antoniu și V. Maximilian, dr. I. Bog
dan, vicepreședinte al Institutului Romîn pen
tru -Relațiile Culturale cu Străinătatea, Mir- 
cea Bălănescu, director în Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști, oameni de știință, 
compozitori, scriitori, artiști plastici, actori 
ai teatrelor din Capitală, un numeros pu
blic.

A participat J. Deciry, consilier al legației 
Franței la București.

In cuvîntul de deschidere a „Zilelor prie
teniei rojnîno-franceze" M. Roșianu, președin
tele Institutului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, a arătat că manifes
tările culturale care vor avea loc cu acest 
prilej reprezintă o expresie a legăturilor 
tradiționale de prietenie și culturale dintre 
poporul romîn și poporul francez.

Acad. Tudor Vianu a conferențiat apoi 
despre tradițiile relațiilor culturale dintre 
Romînia și Franța, subliniind aportul pe 
care știința, literatura și arta franceză le-au 
adus la dezvoltarea culturii romînești pre
cum și aportul unor creatori romîni la cul
tura franceză.

A urmat apoi un program artistic în ca
drul căruia au fost interpretate lucrări muzi
cale, vocale și instrumentale, piese de balet 
și au fost recitate versuri din operele poe
ților francezi și romîni.

Și-au dat concursul artistul poporului 
George Vraca, care a recitat „Balada popilor 
și a fețelor împărătești“ de Francois Vil- 
lon și „Scrisoarea a 3-a“ de Mihail Emi- 
nescu ; soprana Valentina Crețoiu, artistă 
emerită a R.P.R., care a interpretat cìntecele 
„Les roses d’Ispahan“ de Faure, ,,Ronde, 
d’amour“ de Chaminar, „Foi de toamnă“ de 
I. Nona Ottescu, „Bistriță apă" zglobie“ de 
L. Klepper, pianistul Mîndru Katz, artist 
emerit al R.P.R., care a executat „Piesă chi
nezească“ de Ravel, și „Bourre“ de George 
Enescu și baritonul Nicolae Herlea, care 
a interpretat aria lui Valentin din opera 
,,Faust“ de Gounod și cîntecul „S-ar găti 
badea de nuntă“ de S. Nicolescu.

Programul a fost prezentat de Aurelia 
Sorescu.

Spectacolul închinat prieteniei romîno- 
franceze s-a bucurat de un deosebit succes.

Premiera operetei „Liliacul"
Marți seara, a avut loc la Teatrul de Stat 

de Operetă premiera operetei „Liliacul“ de 
Johann Strauss.

Din distribuție au făcut parte: Ion Da
cian, artist emerit și Puica Alexandrescu, 
laureați ai Premiului de Stat, Dia Panai- 
tescu, Viorel Chicideanu, Gabriel Gheorghiu, 
Nae Roman, Elisabeta Henția, Emil Popescu, 
Șt. Glodariu, Elena Zamora și alții. Direcția 
de scenă aparține lui Nicușor Constantinescu. 
Conducerea muzicală: Gherase Dendrino, 
laureat al Premiului de Stat. Decorurile sînt 
semnate de Lebas, iar costumele de Elena 
Agapie; maestră de balet: Elena Penescu- 
Liciu.

Spectacolul s-a bucurat de succes.
(Agerpres).

q crupă amiază de toamnă 
printre „reprezentanții viitorului“...

Există după-amiezl ploioase 
de toamnă, ctnd streșinile nu 
mai isprăvesc plîngtndu-și ne
cazurile, ctnd apa ți se scurge 
de pe haine de-a dreptul tn 
pantofi și al da totul de pe lu
me pentru un singur colț uscat 
și cald unde să te aștepte un 
zlmbet pe deasupra unui pahar 
de ceai fierbinte. în asemenea 
zile ți-e urtt chiar și acasă, în
tre ai tăi, dar mai ales tn- 
tr-un oraș străin, departe, 
în asemenea împrejurări m-am 
trezit tn fața căminului de 
zi al fabricii „Solidaritatea" din 
Oradea; și recunosc cu plăcere 
că, dintre toate după-amiezile 
petrecute tn acest oraș frumos 
și îndepărtat, dintre care multe 
au fost mai însorite și mai ve
sele, aceasta mi-a rămas cel 
mai puternic în amintire, a fost 
cea mai frumoasă, cea mat 
caldă, cu toată vremea urîtă.

Ușa mi-a deschis-o o fată 
înaltă șt subțirică, cu sprin- 
cene frumos arcuite șl cu ochi 
de o bltndețe cum nu pot ex
prima decit ochii căprui. Purta 
șorț albastru și guler aș alb. 
ceea ce-i sublinia tinerețea. 
Angela Dallos nu-i cea mat 
tînără educatoare a căminului, 
cum am presupus la început, ci 
directoare. A terminat școala 
pedagogică mai de mult și acum 
e studentă la cursurile fără 
frecvență, tn anul III, la Fa
cultatea de științe naturale a 
Universității din Cluj. Angela 
nu-i căsătorită și nici n-are copii. 
Despre problema aceasta răs

punsul el e invariabil: „Cine 
are mai mulți copii ca mine?" 
E adevărat, copiii muncitorilor 
de la „Solidaritatea" sînt, 
aici tn cămin, ca tntr-o familie. 
Educatoarele sînt tinere, toate 
mai tinere decit Angela, totuși 
mame, surori, prietene — pri
cepute în atingerea scopului 
pe care-l urmăresc.

Cornelia Blaga stă cu coatele 
pe genunchi și răsfoiește un 
teanc de caiete de desen. Greu 
să ghicești ce Reprezintă fie
care. . Totuși, printre formele 
cele mai fantastice, printre linii 
tremurate, Cornelia izbutește să 
ghicească talentele micilor ei 
prieteni.

★
Mă uit la acești „reprezen

tanți ai viitorului", care se joa
că, zburdalnici ca orice copii, 
fără să știe că fiecare e urmă
rit, studiat, ajutat să se dez
volte. Mir cea Fofiu nu știe pro
babil că are ureche muzicală, 
ctntă bine și prinde ușor; edu
catoarele știu însă și-l vor pu
ne să cînte des, îl vor asculta 
îl vor corecta, formîndu-i o e- 
ducație muzicală tocmai la vîr- 
sta ctnd acest lucru e cel mai 
potrivit. Și aceasta se întîmplă 
cu fiecare copil; educatoarele 
le cunosc gesturile, privirile, do
rințele, știu ce au de așteptat de 
la ei, au discutat de nenumărate 
ori cu părinții, pe unii i-au vi
zitat chiar acasă. Și, în fiecare 
zi cînd vin să-i ia acasă, părin
ții zăbovesc cu plăcere la cămin 
să afle ce-au mai spus nou co

piii lor, ce năzbîtie dragă le-a 
mai trecut prin minte. E impre
sionant tabloul cotidian . al pă
rintelui mai vîrstnic, cu zeci de 
griji și gînduri, sfătuindu-se cu 
una din fetele acestea atît de 
tinere despre educația copilului 
lui, ascultîndu-i povața cu în
credere, urmîndu-i indicațiile.

Ceasurile zilei trec, zeci de 
părinți lucrează liniștiți; une
ori întîrzie chiar seara, la vreo 
ședință, cu vreo treabă în fa
brică. Și totuși, nici unul nu se 
îngrijorează, pentru că își știe 
copilul în siguranță, bine îngri
jit, înconjurat de o dragoste 
caldă.

în vila discret așezată mai 
departe de stradă copiii nu-și 
petrec mulți ani; destui însă, 
ca să se obișnuiască cu cel mai 
important element al vieții lor 
de mai tîrziu — colectivul, Nici 
un copil nu ard jucăria lui se
parată, dar fiecare are dreptul 
să se joace cu tot ce vrea. Dra
gostea atentă cu care sînt în
conjurați i-a făcut sociabili, 
prietenoși, chiar față de oame
nii pe care-i văd pentru prima 
dată: o Suzi blondă îmi surîde 
cald. Octavian Teglas se reco
mandă, deschizînd spre mine 
niște ochi minunați, adinei. Ati- 
la Vicsai revendică stiloul — 
o jucărie nouă și probabil inte
resantă...

Ceea ce-i impresionant în a- 
ceastă casă în care totul e re
dus la dimensiuni mici e că 
totul se petrece firesc: nu ți-ai 
putea închipui că replicile spon

tane ale educatoarelor, jocurile. " 
întîmplările care se succed, fac , 
parte dintr-o metodă de educa- 
ție științifică — și totuși, așa “ 
e. Iată, copiii nu-s cuminți, fac ,, 
gălăgie, nu vor să se astimpe- ' 
re, iar directoarea vrea să obți- ” 
nă ținiște. îi ceartă? Nu. Sînt., 
acolo — și-mi folosește spontan " 
prezența legînd-o de „onoarea “ 
colectivului" :

— „Tovarășa o să scrie la •• 
ziar că aici la noi e gălăgie. " 
Toată lumea o să știe că mun- ș 
citorii de la „Solidaritatea" ♦ 
n-au copii cuminți... Vreți să-i J 
facem de rușine ?" 4

Nu urmează o liniște ne fi- j 
rească, ci un murmur potolit, * 
normal, mișcări atente. Copiii i 
au înțeles. ♦

Și în fiecare zi, în viața lor J 
se petrece cîte un mic eveni- « 
ment din care pot trage înuă- » 
țăminte: cum se face o con- T 
strucție din cuburi, un modela/ I 
în plastilină, un nou desen.... ♦ 
poate primul pas spre visurile f 
de viitor. !

...Au mai fost de atunci ♦ 
multe după-amiezl frumoase, t 
Am venit acasă, m-am plimbat I 
sub mîngîierea razelor soarelui j 
de toamnă, au mai trecut zile T 
de joi în care am fost așteptată I 
și primită cu prietenie. Dacă ♦ 
totuși nu le-am uitat pe micile T 
mele gazde, e pentru sentimen- J 
tul de nemărginită încredere pe ♦ 
care mi l-au dat, pentru faptul ♦ 
că, părăsindu-i, n-am mai ob- ’ 
servat că afară plouă șiroaie... ♦

ILEANA RACOVIȚA *

Se împlinesc cinci 
ani de cînd partidul 
și guvernul nostru au 
hotărît începerea con
strucției hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de Ia Bi- 
caz. Astăzi construc
ția hidrocentralei este 
în plină desfășurare.

Echipa de tineri mi
neri, pe care-i vedeți 
în prima fotografie, 
condusă de tînărul Iri- 
muș Gheorghe, lucrea
ză la secția tunel in
trare. Ea reușește,să-și 
depășească zilnic pla
nul cu sută la sută.

Pe Bistrița, asemeni 
unui sol al viitoru
lui, cînd acest rîu va 
deveni navigabil, dra
ga „Bistrița" — măr
turie a ajutorului so
vietic — (fotografia
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nr. 2)—una dintre pri
mele nave lansate— se pregătește să-și în
ceapă activitatea, aceea de a alimenta cu 
balast din fundul apei, imensa fabrică de 
beton construită în preajma barajului hi
drocentralei. Peste puțină vreme alte două 
nave puternice își vor începe activitatea:

Foto: DUMITRU F, DUMITRU

draga „Ceahlău“ și draga „Moldova". în 
fotografia nr. 3 tinerii perforatori Farcaș 
Teodor și Pasca Ion s-au angajat împreu
nă cu brigada din care fac parte, condusă 
de tînărul Pasca Gavrilă ca în cinstea 

Congresului partidului 
să realizeze străpunge
rea tunelului — șantier 
Încredințat tineretului.

Felicitînd pe harni
cii constructori de la 
Bicaz, tineretul mun
citor se pregătește în 
aceste zile să le tri
mită în ajutor noi șl 
noi tovarăși, briga
dieri utemiști, cu care 
să ducă împreună la 
bun sftrșit făurirea 
mîndrel cetăți a lumi
nii de la poalele Cea
hlăului.

Succesele tinerilor hunedoreni
Peste 25.000 de tineri din 

întreprinderile regiunii Hu
nedoara participă la între
cerea socialistă care se des
fășoară cu avînt sporit în 
cinstea celui de al 2-lea 
Congres al P.M.R. Cu cele 
60 de brigăzi de tineret con
stituite recent în întreprin
derile regiunii, numărul bri
găzilor de tineret a ajuns 
la 1.400.

în bazinul carbonifer Va
lea Jiului, 119 brigăzi de ti
neret aplică metoda graficu
lui ciclic. Brigăzile de tine
ret din minele Văii Jiului, 
care s-au angajat ca în 
cinstea Congresului să ex

tragă peste plan 30.000 tone 
de cărbune, au șl extras 
pînă în prezent peste 10.000 
tone de cărbune peste plan. 
Numai brigada condusă de 
minerul Ioan Marin de la 
mina Petrila a extras peste 
plan 1.000 tone de cărbune.

Brigăzile de tineret de la 
cuptoarele Siemens Martin 
ale Combinatului siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Hu
nedoara au dat în ultimele 
20 de zile 2.000 tone de oțel 
peste plan. Ca și în trecut, 
în fruntea întrecerii se află 
brigada de oțelari condusă

de prim-topitorul Vaier Lă- 
buneț.

Tinerii de la minele de fler 
Ghelar și Teliuc, organizați 
tn brigăzi, au trimis furnale
lor tn același interval de 
timp, peste plan, 300 tone 
minereu de fier.

Tinerii din regiunea Hune
doara au obținut realizări 
de seamă și în acțiunea de 
colectare a fierului vechi. 
Numai în raioanele Alba 
și Hunedoara, tinerii au adu
nat și trimis cuptoarelor 
Martin, de la începutul lu
nii septembrie și pînă la 10 
noiembrie, peste 215.000 kg. 
de fier vechi.

Cu cincinalul îndeplinit
Anul acesta, mecanizatorii din S.M.T.-uri au făcut mai multe lucrări pe ogoare 

decît în alți ani.
La îmbunătățirea muncii mecanizatorilor, o contribuție de seamă o aduc, prin 

reparații la timp și de bună calitate, centrele mecanice S.M.T.
Pînă acum 12 centre mecanice S.M.T. din Arad, Otopeni, Botoșani, Buzău, Cluj, 

Constanța, Codlea, Iași, Roșiori de Vede, Sibiu, Tulcea și Timișoara au îndeplinit la 
toți indicii sarcinile ce le reveneau din planul cincinal. Centrele mecanice Otopeni, Arad, 
Buzău, Constanța, Timișoara și Sibiu au îndeplinit și planul producției globale pe 
anul 1955.

Ca urmare a acestor rezultate producția globală prevăzută de planul cincinal pen
tru centrele mecanice S.M.T. a fost îndeplinită în proporție de 103 la sută.

(Agerpres)

Un aj'ufor prețios în folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor

GRAFI CUL ORAR
Eram într-o zi la sediul gospodăriei colec

tive din Frumușeni, unde lucrează brigada 
pe care o conduc. Se discuta atunci despre 
planul gospodăriei. Spuneau colectiviștii 
printre altele că în anul acesta recoltele 
mari obținute la grîu, floarea-soarelui, po
rumb și la alte culturi se datoresc și execu
tării la timpul potrivit a arăturilor și îrrsă- 
mînțărilor. Recolta de grîu a fost de peste 
2.000 kilograme la hectar, la porumb de 
aproape 3.000 kilograme boabe la hectar. Și 
acest lucru s-a datorat respectării regulilor 
agrotehnice, printre care, așa cum spuneau 
colectiviștii, și executarea la timp a lucră
rilor agricole cu tractoarele S.M.T.-ului.

Noi tractoriștii sîntem datori să dăm o 
mare contribuție la realizarea unor astfel de 
recolte. N-am lăsat tractorul la jumătatea 
drumului cînd seara își vestea sosirea, n-am 
umblat fără rost și nici n-am primit cu ră
ceală îndemnurile altora. Am muncit în fie
care zi atît cît am putut, spre mulțumirea 
noastră și a colectiviștilor. Ne-am pus de alt
fel în față și un obiectiv de mare răspun
dere : realizarea unui volum de lucrări de 
1000 hantri anual cu fiecare tractor, răs- 
punzînd astfel inițiativei Eroului Muncii 
Socialiste, Vasile Voichiță. N-am pierdut 
vremea cu prea multă vorbărie și nici 
n-am întocmit cine știe ce planuri pe hîrtie. 
Am făcut însă o socoteală. Brigada noastră 
are tractoare I.A.R. Aceasta cerea de la bun 
început o bună organizare a muncii și, în 
mod special, aplicarea și respectarea grafi
cului orar, care ne dă prilej*l să folosim 
la maximum capacitatea de lucru a fiecărui 
tractor. Unii au privit cui-neîncredere anga
jamentul nostru de a realiza 1000 hantri a- 
nual cu fiecare tractor I.A.R., într-un sin
gur schimb. Noi însă eram convinși de reu
șită, bazîndu-ne pe experiența din anii tre- 
cuți în aplicarea graficului orar.

Pentru a urmări îndeaproape productivita
tea în hectare a agregatului pe timpul unei 
ture complecte, am socotit numărul de ture 
întregi care se pot executa într-o oră, ținînd

seama de timpul necesar pentru alimentarea 
suplimentară, de lungimea parcelelor, lăți
mea de lucru reală a mașinii și viteza me
die de înaintare.

Rezultatele pe care le-am obținut încă din 
primăvară ne-au fost un îndemn pentru a ne 
angaja că vom îndeplini două planuri 
anuale. De curînd, brigada noastră a trimis 
o scrisoare Eroului Muncii Socialiste, Vasile 
Voichiță, în care chemăm la întrecere brigada 
lui în cinstea celui de al Il-lea Congres al 
partidului. Răspunsul tractoriștilor din bri
gada a Vl-a de la S.M.T.-Sînnicolau Mare 
ne-a entuziasmat și mai mult. Ei ne-au co
municat că primesc chemarea la întrecere 
și că se angajează să economisească și 1500 
litri combustibil.

Numai cîteva date pot oglindi cît de mult 
ne-a ajutat aplicarea graficului orar în rea
lizarea angajamentelor noastre. Tractoristul 
Matei Nedin a îndeplinit nu de mult două 
planuri anuale, tractoristul Laurențiu Cer- 
vinski a efectuat peste 700 hantri, iar Co- 
drea Ion peste 650 hantri. Nici un tracto
rist din brigada noastră nu are mai puțin 
de 600 hantri îndepliniți.

Pentru ca să asigurăm un succes cît mal 
mare în întrecerea pe care o avem cu brigada 
lui Voichiță, am folosit în munca noastră cu
plajele, cum ar fi două cuplaje de trei semă
nători mici la un tractor, sau două cuplaje 
de cîte șase baterii de discuitoare și șase cîm- 
puri de grape la tractor.

Peste puțin timp vom sărbători realizarea 
celor 1000 hantri de către un tractorist din 
brigada noastră. Tn cinstea Congresului par
tidului nostru drag, vom reuși să dăm cîteva 
sute de hantri peste angajamentul nostru, 
animați fiind de dorința fierbinte ca prin 
munca noastră să contribuim la realizarea 
unor recolte cit mai sporite.

VICTOR ARDELEANU 
șeful brigăzii I-a de la S.M.T. 

Aradu Nou, regiunea Arad

Colaborare frățească
Tn cadrul acordului de colaborare tehnico- 

științifică dintre țara noastră și U.R.S.S. au 
sosit în Capitală specialiștii șovietici G. E. 
Kostiuk, B. V. Ruzin, P. I. Krutov, V. I. 
Malțev, L. M. Baradai, N. E. Tiporenko. Spe
cialiștii sovietici vor face un schimb de ex
periență în problemele fabricării și utilizării 
bitumului și a celochitului, panourilor de stu- 
fit pentru construcții prefabricate, precum și 
în construcția diferitelor barăci si clădiri din 
stufit.

De asemenea au sosit în țară specialiștii 
sovietici M. P. Elsukov, P. V. Fomin, A. Pele- 
hov. Ei vor face un schimb de experiență cu 
specialiștii noștri în problemele reproducției 
în zootehnie, întreținerii și îngrășării anima
lelor, mecanizării proceselor greie cu volum 
mare de muncă în zootehnie, organizării ba
zei furajere, precum și în domeniul cercetă
rilor științifice în zootehnie.

★
Tn baza acordului de colaborare tehnico- 

științifică dintre țara noastră și R. P. Chi
neză au sosit în cursul săptămînii trecute 
specialiștii chinezi Liu Guan-iui, Hun Siu- 
țin, Fan Cian-lin. Specialiștii chinezi se vor 
documenta în țara noastră în .probleme pri
vind injectarea apei și gazelor în zăcămin
tele petrolifere, preepm și în cele privind de- 
semulsionarea și desalinarea electrică a ți
țeiului. (Agerpres)

Realizări de cinste
Plini de mîndrie patriotică, muncitorii, in

ginerii 'și tehnicienii de la uzina de mașini 
și unelte agricole „7 Noiembrie“ din Craio- 
va au raportat în ziua de 11 noiembrie în
deplinirea angajamentelor luate în cinstea 
celui de al 2-lea Congres al P.M.R. fiind 
hotărîți ca pînă la 23 decembrie să obțină 
noi succese în activitatea lor.

Rodnica activitate depusă de maiștrii șf 
turnătorii comuniști: Petre Negrini, Con
stantin Trandafirescu, Ion Tănăsescu, Gh. 
Ancuța, lăcătușul Constantin Buică, forjorii 
Petre Preda și Gh. Militaru și de alți frun
tași ai întrecerii socialiste a făcut ca preve 
derile Planului de stat pe 1955 să fie înde
plinite cu 68 zile înainte de termen.

Tn cinstea Congresului partidului, anul a- 
cesta la uzina „7 Noiembrie“ s-au produs 
peste prevederile planului, mașini agricole 
în valoare de 6.000.000 lei. Constructorii de 
la uzina „7 Noiembrie“ au livrat agriculturii 
peste plan printre altele, 1 100 grape cu 
colți, 145 grape stelate, 200 tone piese de 
schimb din fontă, 40 prese de fîn, 358 tăvă
lugi dințați, 180 de vagoneți basculanți.

Indeplinindu-și înainte de termen sarcini
le primului plan cincinal, colectivul acestei 
uzine a realizat peste prevederile planului 
mai mult de 24.000 bucăți de mașini agri
cole, precum și 3.183 tone piese de schimb.

Totodată, în cinstea acestui mare eveni
ment, constructorii de mașini agricole au 
realizat acumulări bănești peste plan în va
loare de 300.000 lei, au redus prețul de cost 
pe luna octombrie cu 31 la sută în loc de 
26 la sută cît era prevăzut în angajament, 
iar rebuturile din secția turnătorie au fost 
reduse sub toleranța admisă.

Din activitatea comitetelor 
de luptă pentru pace 
din regiunea Pitești

Comitetele de luptă pentru pace din re
giunea Pitești duc o intensă activitate în 
vederea popularizării ultimelor evenimente 
internaționale. Numai în raioanele Muscel, 
Rîmnicu Vîlcea, Băbeni și Bistrița, peste 
25.000 de cetățeni au fost informați în ca
drul sfaturilor păcii și prin diferite confe
rințe despre principalele probleme care pre
ocupă opinia publică mondială. O activitate 
susținută duc și caravanele păcii. In cele 45 
de comune, vizitate în ultimul timp, peste 
10.000 de țărani muncitori au avut prilejul 
să cunoască mai bine semnificația actualei 
conferințe de la Geneva. Caravanele păcii 
în colaborare cu secțiile culturale ale sfatu
rilor populare au difuzat pînă în cele mai 
îndepărtate sate peste 1.500 de broșuri și re
viste care conțin ultimele documente ale 
Consiliului Mondial al Păcii și ale Comitetu
lui național pentru apărarea păcii din R.P.R,
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Muncitorii Fabricii de rulmenți din Moldova cunosc și iubesc Uniunea 
Sovietică și oamenii ei minunați. Ei văd pe toate mașinile la care lu
crează, mărcile uzinelor constructoare de mașini sovietice; 12 tineri au 
fost la specializare în Uniune și au povestit tuturor ce au văzut și ce 
au făcut acolo ; 24 de tineri au corespondență aproape regulată cu prie
teni comsomoliști, cunoscuți sau necunoscuți personal; cei 8 specialiști 
sovietici care au venit pe aici in ultima vreme au discutat cu mulți mun
citori și tehnicieni despre patria lor; multe din cărțile bibliotecii teh
nice, care are peste 150 de cititori activi, vorbesc despre oamenii sovietici. 
O serie de muncitori, printre care și utemistul George Stratulat, au vizi
tat cu diferite prilejuri Uniunea Sovietică; 648 de muncitori aplică dife
rite metode sovietice etc. etc.

De la director pînă la muncitorul de pe rampă care descarcă mașinile 
sovietice din vagoane, toți cunosc forța creatoare a omului sovietic.

Și toate acestea au avut și au urmări.
De la începutul anului și pînă acum fabrica și-a îndeplinit în fiecare 

lună planul, la toți indicii, culminînd în luna septembrie cu o producție 
ce depășește cu 15 la sută producția întregului semestru I al anului tre
cut. De asemenea, numai în semestrul I al acestui an s-au realizat econo
mii în valoare de 7.342.000 lei, iar sarcina de reducere a prețului de cost 
a fost îndeplinită în proporție de 134,7 la sută.

Iată faptele I Iată ce i-a ajutat pe constructorii de rulmenți ai patriei 
noastre să obțină realizările de pînă acum !

In urmă cu cîteva zile, colectivul uzinei s-a angajat ca în cinstea celui 
de al Il-lea Congres al partidului să realizeze acumulări socialiste peste 
pian în valoare de 7.000.000 lei peste cei 4.880.000 lei cit s-au angajat să 
dea pînă la sfîrșitul anului.

Fabrica de rulmenți din Moldova, deși este în stadiul de dezvoltare, 
poate fi socotită ca o importantă mlădiță a industriei noastre grele.

Avînd sprijin frățesc din partea oamenilor sovietici, întregul colectiv al 
fabricii, sub conducerea partidului, înscrie astăzi în istoria primului cinci
nal al patriei un capitol nou, în titlul căruia stă scris: „Rulmenți romî- 
nești“.

inele cu ajutorul mașini- 
din Leningrad.
în mînă carnetul, 
pe la montaj să-i

secre- 
spună 
Elena

O lecție originală de geografie
Be peste doi ani, în fiecare dimi- 

neață, Gheorghe Țurcanu se în
dreaptă spre fabrica de rulmenți. Se 
poate mîndri pe drept cuvînt că a fost 
printre primii lucrători care au muncit 
aici la montajul mașinilor în secțiile 
sculărie și strungărie. De cînd tinerii, 
care însumează peste 70 la sută din 
numărul total al muncitorilor, l-au a- 
les ca secretar al comitetului U.T.M., 
a avut timp să-i cunoască pe toți. Pe 
mulți i-a îndrăgit.

Din marginea orașului se vede tur
nul înalt al fabricii. Alături se înalță, 
masivă, noua clădire a școlii profesio
nale de ucenici. Țurcanu, care este de 
pe meleagurile acestea, știe că aici, 
unde s-a ridicat prima fabrică de rul
menți a țării noastre, era încă nu de
mult un cîmp plin de scaieți, pe care 
vînturile mai puternice de toamnă îi 
rupeau și-i rostogoleau într-un dans 
îndrăcit, îngrămădindu-i în albia nă
moloasă a unui biet pîrîiaș.

Semnalul de intrare în lucru a 
schimbului întîi l-a găsit în această 
zi, în biroul său. Iși întocmea planul 
de muncă zilnic. Nota pe rînd utemiș- 
tii pe la care avea să treacă pentru 
rezolvarea diferitelor probleme ale 
muncii de organizație și, în timp ce 
le scria numele pe hîrtia liniată a caie
tului, parcă-i vedea aevea la mașinile 
lor. Mulți tineri buni sînt în fabrică. 
Toți lucrează la mașini noi, moderne, 
fabricate de constructorii sovietici. 
Cînd se gîndește la ele, tovarășul 
Țurcanu își amintește zîmbind, de 
cele spuse acum cîtva timp de secre
tarul de partid :

— Cînd merg în fabrică, printre 
mașini, și privesc mărcile lor, parcă 
văd imaginea hărții U.R.S.S. I Atîtea 
localități, atîtea uzine I...

Secretarul comitetului U.T.M. tre- 
cînd prin toate secțiile avea să facă 
și el astăzi o incursiune geografică 
de acest fel. Băgă creionul în buzu-

nar și, îndoind caietul, porni prin fa
brică...

Secția forjă: cea mai tînără sec
ție a uzinei. Mașini puternice: cio
cane de 200 pînă la 2.000 kg.; prese 
de 800, 1200 și 2000 de tone, pentru 
instalarea cărora au fost săvîrșite a- 
devărate acte de eroism. Infruntînd 
intemperiile iernii și transportînd 
piese în.greutate unitară pînă la 100 
de tone, lipsiți încă atunci de mijloace 
mecanice de ridicat și transportat, 
muncitorii au instalat totuși înainte 
de termen coloșii de oțel fabricați la 
N.K.M.Z., în Ural.

Kogălniceanu Ion, membru al co
mitetului U.T.M., lucrează azi la cio
canul de 2000 kg. și, dacă la început 
dădea cîte 300 de inele de rulmenți 
pe zi, acum, după ce a dobîndit o 
calificare mai înaltă, el bate pînă la 
1000 inele într-un schimb.

Fără a întrerupe lucrul, Kogălni
ceanu află din spusele secretarului, că 
mai sînt cîțiva utemiști la forjă care, 
fiindcă au fost plecați în concediu, 
nu și-au preschimbat carnetele de 
U.T.M.

— Te asigur — spune el — că 
după amiază toți vor merge la comi
tetul orășenesc.

Și, cu îndemînare, introduce alt inel 
sub ciocan.

La strungărie, unde pe toate, mași
nile se poate citi „Krasnîi Proletari- 
Moskva“, Țurcanu a discutat cu Con
stantin Budacu. Aceasta pentru că tî- 
nărul care în prima jumătate a lunii 
a dat cu 198 la sută mai multe piese 
față de plan, ieri a lipsit de la învăță- 
mîntul politic de organizație.

Printre strunguri, trecînd pe la con
trolul tehnic, secretarul intră în secția 
de rectificare. Aici, în cinstea Congre
sului partidului a luat ființă un 
schimb al tineretului care rectifică 
zilnic cu peste 2000 de inele mai mult 
decît celelalte schimburi. Tănase Sil
via și Bejan Maria, două utemiste 
din schimbul întîi, care îndeplinesc în
totdeauna cîte două și trei planuri, 
au cerut să fie mutate și ele în schim
bul tineretului. Acum, Silvia și Ma
ria rectifică 
lor „Ilicia“

Strîngînd 
tarul trecu
asamblatoarei utemiste Dogan 
să vină după-amiază la comitet, pen
tru a discuta despre echipa de dansuri. 
Aici se întîlni cu tovarășul Ștefan 
Dumitrescu, directorul fabricii. Direc
torul cerceta calitatea cîtorva rulmenți. 
De altfel, aproape niciodată nu-1 gă
sești în biroul pe ușa căruia stă scris 
„Director". Dacă ai să-l cauți însă 
pe la forjă și pe aici, pe la montaj, 
secții pentru care se pare că are slă
biciune. o să-l găsești mai lesne...

In sectorul mecanic șef, tovarășul 
Țurcanu l-a găsit pe lăcătușul Ifrim 
Valentin, meșterind ceva la strungul 
venit din Krasnodar. Alături, o mare 
raboteză orizontală, fabricată de con
structorii de mașini de la uzinele „Vo- 
roșilov" din Minsk era în plină func
țiune. Cu ajutorul unui dispozitiv con
ceput de un colectiv condus de ingi
nerul comunist Ghodry Andrei, rabo- 
tezei i s-a atașat în loc de cuțit o 
piatră fină de polizor pentru rectifica
rea batiurilor de strung. Această ope
rație pe care raboteza o execută acum 
cu o mare precizie în numai 25 de 
ore, era făcută înainte manual și dura 
28Q-300 ore.

Ințelegîndu-se cu Ifrim ca brigada 
de tineret din care face parte să țină 
consfătuirea de producție după a- 
miază, tovarășul Țurcanu se îndreptă 
apoi către biroul tovarășului Moraru 
Petre, secretarul organizației de par
tid, pentru a-i cere sprijinul în rezol
varea altor sarcini mai grele.

Privind împrejur la tăblițele de pe 
mașini pe care erau înscrise numele 
orașelor Moscova, Leningrad, Vitebsc, 
Krasnodar, Kiev, Tbilisi, Harcov, Go
mei, Odesa, Voronej, Minsk și altele, 
utemistul Gheorghe Țurcanu simțea 
adevărul cuvintelor secretarului de 
partid. Mai mult chiar, el ar fi putut 
adăuga că în această fabrică parcă 
și-au dat întîlnire produsele tuturor 
uzinelor sovietice. Iată o lecție origi
nală de geografie, de geografie a prie
teniei...

In zilele următoare, ceilalți mem
bri ai brigăzii au început să lucreze 
și ei cu viteză sporită. Victoria Mai- 
can, Gheorghe Tase, Ion Dragomir 
și toți ceilalți din brigada Veronicăi 
și-au depășit cu mult normele. Noua 
metodă i-a ajutat să strunjească inele 
și mai multe. Și brigada Veronicăi 
a depășit în iulie planul lunar cu 50 
la sută, în august a făcut aproape 2 
norme lunare, iar planul pe octom
brie l-a îndeplinit în 10 zile.

La gazeta de perete toată fabrica 
citește : „Brigada de tineret condusă 
de Iacob Veronica, brigadă fruntașă 1“

Zi de zi succesele strungarilor din 
această brigadă sînt tot mai mari. Vă-

★
Pentru a fi aduse la cotele necesare 

rolele „butoiaș“ trec printr-o mașină 
de rectificat. Intre tamburul mașinii 
și piatra polizorului este introdusă cu 
mîna, cîte o rolă. După rectificare se 
îndepărtează polizorul de tambur și se 
scoate piesa gata rectificată. Mașini 
sînt multe, dar role trebuiesc și mai 
multe, deoarece cu fiecare zi produc
ția de rulmenți crește.

Inginerul utemist Kiss Andrei și-a 
propus să construiască un dispozitiv 
care să reducă numărul operațiilor și 
să automatizeze introducerea și scoa
terea rolelor din mașini. Hotărîrea 
odată luată, primul drum l-a făcut la 
biblioteca tehnică:

— Aveți documentație sovietică în 
legătură cu mașinile de rectificat role- 
butoiaș ?

— Documentație sovietică ? Sigur 
că avem ! Ne-au venit în ultimul timp 
documentații complecte pentru 72 ti
puri de rulmenți, documentație în ceea 
ce privește mașinile, dispozitivele...

Cam tot pe atunci — martie 1955 
— tînărul tehnolog Puni Gheorghe, 
care a făcut un curs de specializare 
de 6 luni în Uniunea Sovietică, la uzi
nele G.P.Z. 1, se gîndea la aceeași 
problemă: „cum să realizeze automa
tizarea rectificării rolelor ?“ Văzuse la 
Moscova că acest lucru se făcuse, dar 
cum, nu știa. Și primul său drum a 
fost tot la biblioteca tehnică:

— Aveți documentație sovietică ?
— Auzi întrebare! Cum să nu 

avem ? Incepînd cu proiectele de con
struire a fabricii noastre și pînă la 
cea mai mică mașină, avem documen
tație sovietică. Dar ce-ți trebuie?

— Ceva în legătură cu mașinile 
rectificat rolele-butoiaș.

...A trecut o lună. Kiss Andrei 
de o parte și Puni Gheorghe pe 
alta, din studierea documentației
vietice ajunseseră desigur la aceeași 
concluzie: tamburul sferic al mașinii 
trebuie să aibă un șănțuleț în spirală, 
de forma rolelor-butoiaș. Acest lucru 
nu se putea

zînd că metodele sovietice îi ajută, 
ei au trecut să aplice și metoda Vo- 
roșin. Aceasta i-a ajutat să vadă că 
buna organizare a locului de muncă 
are și ea influență asupra producției. 
In curînd, brigada va începe să preia 
mașinile din mers, după metoda An- 
toninei Jandarova.

Acum, în orele libere, tinerii se a- 
dună deseori la sediul organizației de 
bază U.T.M. unde studiază cu aten
ție broșurile ce vorbesc despre noile 
metode. Odată cu ele, brigada utemis- 
tei Veronica Iacob face cunoștință nu 
numai cu metode înaintate de muncă, 
dar și cu minunății oameni sovietici 
care le-au inițiat și aplicat cu succes.

★
nici în altă parte în țară. Ar fi trebuit 
comandate alte mașini, special con
struite, din Uniune.

— Da 1 Voi construi un dispozitiv 
pentru strunjirea tamburului, care să 
taie o spirală pe acest tambur sferic !

Așa gîndea Kiss, așa gîndea și Puni, 
în aceeași zi, la ieșirea din schimb, 

s-au îndreptat amîndoi spre biblioteca 
tehnică. De-abia aici au aflat faptul 
că amîndoi caută același lucru.

Nu s-au necăjit.
— Să lucrăm împreună I a spus 

Kiss. Tu ai fost în Uniunea Sovietică, 
eu am citit ceva documentație sovie
tică...

Au urmat apoi zile de frămîntări, 
de calcule, experiențe. In fabrică se 
găseau specialiștii sovietici de la uzi
nele „Kaganovici“ din Moscova. Cei 
doi tineri s-au dus într-o zi la tehno
logul Tulaev și i-au arătat ce lucrează.

— Gheorghi Davidovici, ajută-ne să 
dăm de capăt la dispozitivul ăsta ! i-a 
zis Puni, care-1 cunoștea de la Mos
cova, de la specializare.

Gheorghe Davidovici Tulaev a pri
vit schițele și calculele și le-a spus :

— Cred că sînteți pe drumul cel 
bun. Dar ar fi bine să încercați re
zolvarea strunjitului, pe principiul 
mesei rotative.

Au discutat mult în acea zi, iar la 
plecare Tulaev a spus

— Scrieți-mi și mie 
șit...

Alte zile și luni de
muncă. Dar la 28 septembrie cei 2 
inovatori anunțau reușita muncii lor: 
dispozitivul era gata. Cu el produc
tivitatea mașinii de rectificat role- 
butoiaș a crescut cu 400 la sută; 
conomii antecalculate: 35.000 lei...

— Măi Andrei, cred că a venit 
vremea să ne ținem de promisiunea 
dată tovarășului Tulaev.

— Să-i scriem și să-i spunem că 
sprijinul primit prin documentația 
sovietică și sfatul său prietenesc 
ne-au ajutat să desăvîrșim dispoziti-

Cîțl jucători de fotbal are Uniunea 
Sovietică ? Or fi 20—30 de milioane ! 
Da, da, atîți or fi. Tot ce-i bărbat, de 
la Serioja, nepotul meu de 5 ani — 
spune rîzînd Vladimir Petrovici — 
pînă la Mahmud Eivazov, colhoznic 
din artelul „Komsomol“ (R.S.S. A- 
zerbaidjeană) în vîrstă de 147 ani, au 
tras și trag cu piciorul în minge... Da, 
a văzut cîteva meciuri în nocturnă și 
internaționale, a jucat fotbal și Vladi
mir Petrovici, cu 25 de ani în urmă 
în echipa uzinei lui, G.P.Z.I., unde azi 
e maistru forjor. Dar a fost, ce-i drept, 
mai mult... rezervă...

★
— La revedere scumpe Vladimir Pe

trovici !
In gară, 15 tovarăși de la forjă 

stau de vorbă cu maistrul forjor din 
Moscova. De toate se miră și se bucură 
Vladimir Petrovici. In mîini ține ca
doul dăruit de forjori —- o trusă de

piele cu stilou și creion. Apoi întreabă 
cum de au aflat și Anghelache și Ma- 
tache Gheorghe și ceilalți, că el va 
trece cu trenul spre Moscova. Ii scri
sese cîteva rînduri de rămas bun șelu- 
lui secției, și îi amintise nu știu ce 
despre una din prese. Acum, în gară, 
sînt cu toții emoționați și au făcut un 
cerc mic în jurul acestui prieten drag.

— Să ne scriți vești de la meciurile 
de campionat din Uniune, Vladimir 
Petrovici 1 — îl roagă tînărul Anghe« 
lache.

— Da, da, vă scriu, dar o să le 
aflați înainte de a veni scrisoarea. Ra
dio Moscova și radio București n-o să 
vă lase să așteptați.

Dar trenul pleacă. Cu el și Vladi
mir Petrovici. îmbrățișările forjori
lor nu mai contenesc. Iar Anghelache, 
urcat pe scara vagonului, mai merge 
cîteva clipe alături de maistrul care 
l-a învățat ce înseamnă o meserie fru-, . . ,, 
moașă ca și o viață frumoasă.

Scrisori între prieteni
raft al unei etajere 
cu cărți se află

de

Pe 
de 

so-

face însă nici în fabrică,

tinerilor : 
dacă ați reu-

frămîntări, de

încăr- 
cîteva 

teancuri de plicuri, scrisori, ve
deri, felicitări. Pe toate se poate vedea 
ștampila poștei din localitatea expe
ditoare: Moscova. Utemistul Liviu 
Bolgan a stat acolo 6 luni pentru a 
se specializa la fabrica de rulmenți 
„Kaganovici“ din Moscova. Relații 
trainice s-au înfiripat acolo și în cei 
aproape trei ani cît au trecut, ele au 
continuat și s-au întărit prin scrisori. 
Prietenii lui, comsomoliști și comso- 
moliste din Moscova, întreabă des
pre locuri și oameni din țara noastră 
descriși de Bolgan și vorbesc des
pre munca și viața din orașele so
vietice. Multe scrisori i-au fost tri
mise de foștii săi tovarăși de muncă 
din locurile în care și-au petrecut con
cediile. Bolgan cunoaște acum, din 
descrierile și vederile primite, nume
roase localități ale Uniunii Sovietice, 
iar comsomoliștii cunosc și ei multe 
despre patria noastră.

★
Către oamenii sovietici au pornit 

din fabrica de rulmenți din Moldova 
și numeroase scrisori de mulțumire 
pentru cei care i-au ajutat personal 
pe constructorii de rulmenți romînești. 
Și răspunsurile n-au întîrziat să so
sească. Iată ce scrie Serghei Nico- 
laevici Merculov, de la uzinele „Kaga
novici“ din Moscova, prietenilor ro- 
mîni:

„îmi amintesc cu bucurie de zilele, 
cînd am lucrat împreună, precum și 
plimbările noastre prin grădina orașu
lui. Sprijinul pe care mi-1 cereți vă 
va fi dat și pe viitor de uzina noas
tră. El va continua prin documentația 
privind mașinile și dispozitivele noi, 
pe care uzina o va trimite cu regula
ritate. Cînd veți da de ceva greu, 
scrieți și vă voi trimite toate explica
țiile necesare... Vintilă, Barbu, Geor
gescu, ce mai fac ? Cum se descurcă 
cu munca încredințată ? Transmiteți 
lui Liviu Bolgan că Valea Konovalo
va, de la controlul tehnic, m-a pisat 
ceasuri întregi să-i povestesc despre 
el 1 Deși au trecut 3 ani de la pleca
rea lui din Moscova, Valea nu l-a ui
tat“...

★
De curînd, un grup de tineri de 

la secția tratamente termice au scris 
și ei inginerului tehnolog Mihai Iva- 
novici Karotin pentru a-1 felicita cu 
prilejul Lunii Prieteniei Romîno-So- 
vietice și, bineînțeles, pentru a-i 
părerea și sprijinul în rezolvarea 
probleme mai grele: tratamentul 
lului conic-presat.

La fabrica de rulmenți, factorul
tal are mereu de lucru : scrisori din 
U.R.S.S., scrisori către U.R.S.S. încă 
puțin și, citind adresele, va începe 
să învețe limba rusă...

cere 
unei 
ine-

J.OȘ-

Noi vizităm Moscova
1952. Am ajuns la Mos- 
Uzina „Kaganovici“ sau

Cunoștință cu experiența sovietică
rjupă ce Veronica Iacob a aflat de 

metodele de lucru ale strungarilor 
sovietici Bîkov și Bortkevici, o între
bare a început s-o frămînte: „Oare 
noi nu le putem aplica ? Oare bri
gada noastră de strungari, care a 
fost criticată pentru că este codașă, 
n-ar putea, cu ajutorul acestor me
tode, să-și recîștige faima de brigadă 
fruntașă ?“

Asta s-a întîmplat prin luna mai, 
cînd cerul, soarele, pomii, totul te în
demna la un dor nestăvilit de viață.

Peste pu{in timp, utemistul Costin 
Constantin a organizat cu brigada de 
tineret condusă de utemista facob Ve- 
ronica o consfătuire despre metodele 
strungarilor Bîkov și Bortkevici. Gin- 
durile Veronicăi au cuprins și pe cei
lalți strungari ai brigăzii de tineret. 
In zilele următoare ea putea fi vă
zută alergînd neobosită de la sculă- 
rie la ascuțitorie, apoi la strungul ei 
și din nou la ascuțitorie. Și-a pre-

iunle

cova.
fabrica de rulmenți nr. 1, cum i se 
mai spune, este într-adevăr măreață. 
Mi-a fost recomandată Natalia Mura
tovskaia, maistră la secția montaj. Ea 
va supraveghea practica mea. Ce de 
mașini I... Ce aparate !... La „Steagul 
Roșu" nici nu visam așa ceva. In sec
ția asta lucrează numai fete, care după 
lăsarea lucrului m-au asaltat cu în
trebări despre patria mea.

14 august 1952. Astăzi am învățat 
ceva nou : montajul rulmenților co
nici. N-a fost prea ușor, dar Mura
tovskaia se pare că are o răbdare de 
fier, cînd e vorba să învețe pe cineva...

8 noiembrie 1952. Ieri am fost în 
Piața Roșie. Am manifestat cu între
gul colectiv al uzinei. Pînă aproape 
în zorii zilei de azi am dansat. Am 
fost la 3 reuniuni... Toată noaptea s-au 
tras deasupra Moscovei proiectile cu

artificii... Iar votca „Moscovskaia 
și ea grozavă..,

6 decembrie 1952. Aparatele pentru 
controlul jocurilor rulmentului, le cu
nosc. Așa spun tovarășii, așa că am 
fost dat să învăț mînuirea mașinilor 
electrice automate de nituire a rul
menților cu carcasa de bronz. Tova
rășa Natalia mi-a spus că e bine să 
învăț și această operație, deoarece o 
voi întîlni la noua fabrică de rulmenți 
ce se construiește acum în R.P.R.

23 octombrie 1955. Am scris astăzi 
Nataliei Muratovskaia. Am felicitat-o 
cu prilejul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice. I-am spus că în noua noas
tră fabrică de rulmenți, mînuiesc ma
șini asemenea celor pe care am învă
țat să le mînuiesc la Moscova. A- 
cum, eu sînt dator să-i învăț pe alții...

(Din carnetul de însemnări al tt- 
nărului MARIN MIRIȚA).

iar moscoviții vizitează fabrica noastră

La acest proiector sovietic, utemista Constantin Stela verifică cotele 
cuțitelor de formă pentru strunjirea rulmenților conici. Proiectorul mărește 
imaginea piesei de 10 ori, dînd astfel posibilitatea să se realizeze un control 
de mare precizie. Foto: DUMITRU F. DUMITRU

gătit toț ce necesita 
aplicarea acestei me
tode, căci era hotărîtă 
s-o pună în practică. 
De altfel întreaga bri
gadă și-a ascuțit cuți
tele după unghiurile 
necesare, și-a pregătit 
mașinile și...

Prima care încercă 
noua metodă de tăiere 
rapidă în oțelul special 
de rulmenți fu Vero
nica Iacob. In prima 
zi, în jurul strungului 
ei se adunară nerăb
dători, toți membrii 
brigăzii și o mulțime 
de strungari curioși 
din toată secția. Vite
za strungului trebuia 
mărită. întrebările se 
încrucișau :

— Vor rezista cuți
tele ?... Strungul va 
lucra precis și cu o vi
teză mare?... Nu vor 
fi rebuturi ?

Strungul sovietic al 
Veronicăi, strung au
tomat cu patru cuțite, 
a prins în bacurile 
sale un inel pentru 
rulment. Viteza uni
versalului a ajuns la 
1200 turații pe minut.

— Gata inelul! Doar 
în 80 de secunde, în 
loc de 190! — excla
mă cu bucurie Vero 
nica peste cîteva clipe. 
Un oftat de ușurare, 
apoi îmbrățișări.

Gata 1 Siceas, harașo 1 Merge, to
varăși 1...

Patru oameni au rămas, în aștep
tare. Sînt mecanicul șef, inginerul șef 
al secției, Ion Anghelache, reglor din 
schimbul III și Vladimir Petrovici Pa
vlov. In palma lată a mecanicului 
șef, ceasul arată 0,45. Tîrziu, noaptea 
de sîmbătă spre duminică. Presa mî- 
nuită de șeful echipei de forjori, Ion 
Nichita, a pornit...

„Gripată", ea a stat înainte încre
menită aproape un ceas. Nu-i păsa 
nici că 12 bare stau roșii în cuptor, 
gata pentru a fi prefăcute în inele de 
rulmenți. Negăsindu-i „junghiul", 
Anghelache, tînărul reglor — de cî
teva luni ucenic atent al meșterului 
sovietic — s-a dus la Vladimir Pe
trovici. Și acesta a lăsat totul la o 
parte și a venit la forjă.

Acum presa merge. Dar cei patru 
oameni tot n-au plecat din jurul ei. 
După cele cinci cuvinte urmate de vir
gule și semne de exclamații — trei 
în limba romînă și două în limba 
rusă — rostite de maistrul sovietic, 
toți patru sfătuiesc despre „gripări", 
reglări de ambreiaje, manevrarea ra
țională a pieselor, și multe alte „se
crete“ ale festei mașini construite 
într-o uzină sovietică din Ural.

— Eu le cunosc bine 1 — le 
spune meșterul, dar încă puțin și o să 
le cunoașteți tot așa de bine și voi. 
Anghelache mi-a și luat 85 la sută 
din secrete. Iar cînd va ajunge la 
sută, eu am să-i strîng mîna și am 
să-i spun: tovarășe reglor al prese
lor de la forjă, te felicit pentru cali
ficare și... la revedere. Plec la Mos
cova, la presele și forjele mele !

Presa merge. Inelele cad în bazin 
unul cîte unul. Cei patru oameni au 
sfîrșit și ei sfatul scurt de producție

în acest miez de noapte. Iși strîng 
mîinile și se despart.

Vladimir Petrovici și cu inginerul 
șef o pornesc spre poarta fabricii. Me
canicul șef, cu Anghelache, reglorul 
de schimb, rămîn să vegheze munca.

Deodată, din ușă, cu fața întoarsă 
spre adîncul îndepărtat al halei se 
aude din nou glasul lui Vladimir Pe
trovici :

— Allo I tovarășe Ionel! Mîine, 
mî edim stadion, da ? Meci da ?

Anghelache îi răspunde, cît prin 
vorbe, cît cu mîinile și cu capul, că 
da, mîine la ceasurile 5 după masă 
vine să-l ia și vor merge la stadion 
să vadă un meci de fotbal.

★
Vladimir Petrovici Pavlov, în tri

bună, bate din palme satisfăcut de go
lul înscris de la 18 metri de centrul 
înaintaș al echipei Dinamo. Alături, 
în stînga, Anghelache reglorul aplau
dă și el. Discuția“ pornită de la acest 
gol înscris atît de frumos trece brusc 
de aici, de pe stadionul moldovean, 
tocmai la stadionul „Dinamo“ din 
Moscova, la echipe, meciuri, jucători... 
Care sînt cei mai buni jucători de fot
bal ; cîte locuri are stadionul; dacă 
Vladimir Petrovici a văzut vreun 
meci în nocturnă; dar meciuri inter
naționale ; cîte echipe de fotbal sînt 
în U.R.S.S.... întrebări, întrebări...

Sfîrșitul pauzei a prins pe meșterul 
Pavlov dînd răspunsurile. „Da, sînt 
mulți jucători buni în Uniune. Care-s 
cei mai buni ? Cei de la „Dinamo“- 
Moscova, bine înțeles, că pe aceștia îi 
simpatizez : portarul Iașin, Ilin, Gov- 
dunin etc. ași ai balonului rotund..."

E seară. Afară s-a lăsat dintr-o dată rece. O răcoare umedă, așa cum 
este întotdeauna toamna în Moldova. E devreme, de-abia ora 7, totuși 
pe bulevardul larg, străjuit de o parte și de alta de tei, castani bătrîni, 
e liniște^ Doar din cînd în cînd autobusele trec in viteză, stîrnind frun
zele îngălbenite și umede căzute pe asfalt, asvîrlindu-le în șanțuri. Clac- 
soanele, la care răspund de obicei cîteva lătrături de cîini plictisiți și ei 
de vremea ploioasă, și pașii rari ai unor îndrăgostiți, în sufle
tul cărora e mereu primăvară, sînt singurele zgomote care tulbură liniș
tea împrejurimilor.

Aici, la capătul bulevardului, se află unul lingă altul 6 blocuri munci
torești construite în ultimii doi ani. Sînt locuințele muncitorilor Fabricii 
de rulmenți. Această fabrică a dat un impuls nou spre viață și spre dez
voltare socialistă orașului.

Blocul 2, apartamentul I, la parter...
Comunistul Iancu Ionescu, șeful secției strungărie, citește ziarul. De la 

bucătărie, prin ușa întredeschisă pătrunde ușor sgomotul vaselor. Florica, 
fata lui, elevă în clasa a X-a a școlii medii de fete, a aprins aragazul și a 
pus mîncarea la încălzit. Mihai, flăcăul familiei, care urmează anul acesta 
clasa a Vl-a elementară, își strînge cărțile și caietele în geantă.

Bătrînul maistru lasă ziarul din mină și ca în fiecare seară își întreabă 
flăcăul:

— Ei ? Gata ? Ai terminat de învățat pentru mîine ?
— Da, tăticule! La geografie am învățat „ca pe apă". Avem o lecție 

frumoasă!
— Despre ce ?
— Despre Georgia. Știi ce frumos este descris orașul Tbilisi ? E un 

centru cultural și industrial — cu multe parcuri, grădini și livezi de porto
cali, lămîi, meri... De-aș fi eu acolo...

— De-ai fi tu acolo !... Am auzit că azi după amiază ai dat a raită prin 
livada de gutui de pe strada cealaltă.

— Eu ? !...
— Să lăsăm asta. Nu te-am prins eu!... Ce fabrică mare e în Tbilisi ?
— Fabrică mare? Nu știu... Acolo este... este industrie, dar ce fa

brică ? !... Sînt livezi...
— Ia mai slăbește-mă cu livezile. Acolo este o uzină constructoare de 

mașini. Și ce mașini!
— De unde știi, tăticule ? Ce, tu înveți geografia U.R.S.S. ?
— Sigur că învăț! Apoi murmură : dacă nu geografia toată, dar cel 

puțin localitățile cu cele mai mari uzine ale Uniunii Sovietice tot :e am 
învățat și le mai învăț.

— Păi cînd înveți ? Lucrezi la fabrică, te duci la ședințe, asta știu dar 
la școală cînd te duci ?

învăț, măi băiatule, în orele de producție. Prin mina mea au trecut 
zeci de mașini: eu le-am Instalat în fabrica nouă șl tot eu lucrez acum 

fit bile, de o precizie 
asini. Și nu numai eu,

cu ele. Din Tbilisi avem o serie de strunguri de decoii
cum n-am pomenit de cînd mă învîrtesc printre mașii.,. „u uu»iai cu, 
dar mulți muncitori din fabrica noastră cunosc Uniunea Sovietică de la 
locul lor de muncă...

o

?



Un drum ce trebuie 
continuat

Nu sînt mulți utemiști în sat. Pînă acum 
cîtva timp nu exista nici măcar organizație 
de bază. Adică exista ea pe undeva, prin 
scriptele raionului U.T.M. dar aici, în Ciu
mulești-Ganea, sat mic, legat de comuna 
Ciumulești nu se simțea că ar exista ute
miști.

Cu cîteva luni în urmă, un băiat tînăr, vioi 
și ciufulit a venit în Ciumulești-Ganea să se 
angajeze la secția gospodăriei agricole de 
stat. Pentru Onofreasa Ștefan n-a fost o 
problemă grea angajarea. Mai greu ar fi 
fost să se obișnuiască cu inactivitatea și mo
notonia satului. Și nici nu s-a obișnuit.

Uneori tinerii din sat, se strîngeau în fața 
gospodăriei, pe un plug vechi și părăsit, 
să mai discute, să mai afle ce e nou.

Odată Onofreasa Ștefan s-a oprit la vorbă 
cu ei. Despre cîte n-au discutat atunci 1 Și 
despre activitatea culturală și despre fotbal 
și despre cotizații. Onofreasa avea ziarul 
la el. Au citit împreună pînă a înserat. S-au 
despărțit însă tot străini și timizi în re’a 
țiile lor. Onofreasa a aflat însă un lucru im
portant. Că mai de mult a fost o ședință 
cu utemiștii și își mai aminteau ei că una 
din fete a fost aleasă în comitet.

Utemistul Onofreasa Ștefan a găsit-o pe 
fată și împreună au început să-i identifice 
pe utemiști Cineva își amintea că în sat ar 
fi aproape 30 de utemiști ; de găsit n-au 
găsit decît vreo 20. Au stat de vorbă cu ei 
și au stabilit să se adune într-o zi după 
muncă. In acea adunare au ales un comitet.

■ De atunci, cu ajutorul utemistului Ono
freasa Ștefan — instructor nescos din pro
ducție al comitetului raional U.T.M. Fălti
ceni, pentru organizația de bază din Ciumu
lești-Ganea și alte cîteva organizații — viața 
tinerilor din sat a luat o altă întorsătură.

*

Tntr-una din clasele școlii elementare din 
sat, directorul ajută un grup de tineri să 
pregătească o serbare. Timp au foarte pu
țin. Și doar trebuie să se pregătească bine, 
spectatorii sînt pretențioși Dar greutățile 
sint învinse. în ziua stabilită, sătenii din 
Ciumulești-Ganea au asistat la un specta
col frumos; Corul a cîntat cîteva cîntece 
care le-au mers la inimă, iar pentru dansuri 
aproape că n-au găsit cuvinte de laudă. 
Printre cei care au avut roluri principale a 
fost și Onofreasa Ștefan. A cîntat în cor 
(cîteva nopți a transcris textele cîntecelor 
și le-a împărțit printre tineri), i-a ironizat 
pe bucătari intr-un monolog și a mai recitat 
unul, a jucat îndrăcit in „Pădurețul“ și în
tr-o sîrbă.

tineri vestiți în sat ca bătăuși și scandalagii 
au încercat să-și bată joc de munca lor, să 
le strice buna dispoziție. Bineînțeles că n-au 
reușit, dar pe mulți utemiști îi frămîntă 
acum gîndul cum să facă să-i aducă și pe 
acești tineri alături de ei, In cinstea celor 
care au ajutat gospodăriei s-a dat o reuniune, 
tovărășească.

Dacă stai de vorbă cu utemiștii din sat, 
nu-ți povestesc prea multe despre rea
lizările lor. Li se pare că tot ce se în- 
tîmplă este firesc. Și faptul că au făcut o 
echipă de fotbal care în meciul cu G.A.S.- 
Șoțdănești a ieșit. învingătoare și faptul că 
au făcut un cerc de citit ziarul. Dacă vor
bești cu Onofreasa Ștefan îți va arăta doar 
ce mai au de făcut. Iată de pildă, în sat 
nu există organizație de partid. Cine trebuie 
să se ocupe atunci de munca politică prin
tre săteni ? Bineînțeles că organizația 
U.Ț.M Dar pentru aceasta au făcut încă 
destul de puțin. Dt-abia acum vor să aleagă 
cîțiva utemiști care să ducă munca de agi
tatori.

„Pădurețul“ și în-

★

adunările 
primească

generale, după ce
în U.T.M. încă 3

La una din 
au hotărît să 
tineri, utemiștii s-au gîndit ca în timpul lor 
liber să meargă pe ogoarele gospodăriei să 
ajute la strînsul grîului.

Au venit 18 tineri din sat. Băieții și fetele 
au legat snopii de grîu, pionierii au strîns 
spicele, Utemiștii Onofrei Vasile și Lala 
Dumitru au fost în frunte. Nici utemiste'e 
Eiena și Natalia Stanică nu s-au lăsat mai 
prejos. Dar ceea ce i-a bucurat pe toți a 
fost faptul că tinerele Ileana Terqiu și Dul- 
gheru Glicheria, care nu sint utemiste, au 
venit și ele la muncă voluntară. Orele a- 
cestea de muncă au rămas în amintirea ti
nerilor pentru că ele s-au împletit cu cîn- 
tece și glume, cu rîsete și voie bună. Dar 
le-a mai rămas o amintire din aceste zile. 
Suman Dumitru și Prisăcaru Gheorghe, doi

ir

In fața sfatului popular a început con
struirea căminului cultural. S-a așezat teme
lia, zidul s-a ridicat cam de o jumătate me
tru. Lîngă construcție stau stivă toate ma
terialele necesare. E bine zis că stau. Acea
sta pentru că nu se desfășoară muncă po
litică pentru mobilizarea tinerilor în această 
acțiune.

tn sat sînt mulți tineri buni. Și dacă nu 
sînt membri U.T.M., nu ei poartă vina. Ia- 
tă-1 de pildă pe Stănică Alecu. Cu el n-a 
discutat 
Strujan. 
mai tot 
talentat, 
în afară 
trebui să se ducă să stea de vorbă cu pă
rinții lui, să se ocupe mai mult de ol. E tî
năr, are doar 19 ani.

Prea puțini tineri învață și din această 
cauză n-au putut organiza în anul acesta 
un cerc politic. Nici măcar membrii corni 
tetului nu învață. De altfel cu privire la 
membrii comitetului s-ar mai putea spune 
unele lucruri. De pildă tovarășul Croitoru 
Ion este secretar al sfatului popular. Cu 
aceasta el crede că-și îndeplinește și sar
cinile ce-i revin pe linie de U.T.M.

14 școlari așteaptă să fie primiți în rîn- 
durile pionierilor. Căminul cultural așteaptă 
să fie terminat, tinerii din Ciumulești-Ganea 
așteaptă foarte mult de la viață...

Onofreasa Ștefan, Instructor nescos din 
producție al comitetului raional, se gîndește 
la toate acestea și la multe altele. Se gîn
dește cum să le dea de capăt, De bună sea
mă că va trebui să înceapă cu comitetul 
U.T.M. De multe ori nerăbdarea îl împinge 
să facă ba una, ba alta. Se oprește insă 
Știe că cel mai important lucru este să a 
jute și să determine pe cei din comitet să se 
ocupe de toate problemele. Intr-adevăr co
mitetul U.T.M. va trebui șă se ocupe și de 
agitatori, și de însămînțări, și de Stănică 
Aurel. O pot face, că doar nu sînt singuri 
In jurul lor roiesc băieți și fete, cu inițiativă 
și entuziasm.

Organizația de bază UT.M, din Ciumu 
lești-Ganea — deși mică — mai poate' face 
încă multe. Poate să dea răspuns la toate 
problemele care i se pun.

Drumul pe care a pornit este însă drumul 
cel bun.

nimeni pînă acum. Sau e unul 
Nu e chiar din Ciumulești dar 
timpul și-l petrece pe aci. E foarte 
știe să cînte atît de frumos! Dar 
de aceasta ce mai face ? Cineva ar

MARIETA VIDRAȘCU

Note bibliografice

Cu dalta și ciocanul

In fotografii: două imagini de la finala Concursului echipelor de teatru și a bri
găzilor artistice de agitație ale căminelor culturale și colțurilor roșii din G.A.C.

r—„Vocea sonoră“
j Dacă veți veni la noi la complexul) 
( „Grivița Roșie" treceți și pe la secția oțe- 1 
( tărie. Aici veți auzi o voce al cărui ecou { 
! răsună In hala turnătoriei. Să nu vă spe-) 
( riați; nu este vorba de zgomotul provo- ) 
f cat de dezbătătorul pentru forme, nu. Vo-j 
j cea „sonoră" a inginerului Buterez Ni-1 
( colae este cea care predomină toate zgo-) 
f motele din hala turnătoriei de oțel.
f Ai greșit și ai intrat cumva în ca- 1 
j mera nr. 2 unde se află biroul tovară- j 
\ șuiul inginer? Ți-ai și aprins pate în} 
(cap/ Inginerul, cu sprlncenele încruntate \ 
I începe să strige : Ieși afară, ce cauți în j 
j biroul meu.. afară... nu auzi, ieși afară ! 1 
ț Tînărul care a intrat de voie, de nevoie,' 
I iese. Aceasta însă se întîmplă în cazurile { 

mat „fericite" Sint însă cazuri cînd in-) 
I ginerul Buterez mergînd „pe teren' în j 
î hală, observă unele deficiențe. Fără să j 
ț ceară lămuriri, fără să întrebe cine-i vi-1 
j novat, începe să țipe, să înjure, șt uneori 
( chiar să lovească pe primul muncitor în- j 
j tîlnit. De nenumărate ori muncitorii de la i 
i turnătorie au fost martorii unor aseme- j 
, nea accese de furie ale inginerului Bute-) 
[rez. într-o adunare generală a organiza-\ 
| (iei de secție U.T.M., tinerii l-au criti- j 
f cat pe inginerul utemist Buterez Nico-) 
( lae pentru purtarea lui netovărășească j 
[ față de muncitori, însă el. nu a luat in j 
( considerație critica adusă și nici propu-) 
i nerile organizației U T.M de a-și schim- j 
I ba atitudinea. Ceva mai mult incă, de\ 
I atunci urmărește cu ochi răi pe utemiștii) 
(care l-au criticat în adunarea generală.
J căutîndu-le nod în papură, pentru a le j 
( adresa cuvinte înjositoare.
f De unde ai învățat dumneata tovarășe i 
| inginer să folosești asemenea metode, în j 
(relațiile cu oamenii de a căror muncă i 
I răspunzi ?
( Uite-te în jur tovarășe inginer Buterez' 
f Nicolae și vezi că viața oamenilor s-a j 
! schimbat, iar purtarea durriitale ne este j 

străină nouă azi.

) j

Corespondenți 
GH. DOBRESCU 
GHINEA MERIȘ

In ajutorul micilor cetățeni harnici
la 
să

Atențiune: are cuvîntul 
brigada artistică de agitație...

Copilul care vine pentru prima dată 
școală, cu ochii mari deschiși, pregătiți 
recepționeze zilnic mii de minuni, rămtne 
ca vrăjit cînd pătrunde în laboratorul spa
țios de științe naturale sau de fizică, în 
sala unde se găsesc planșe și hărți. Ce să 
privească mai întîi ? S-ar opri în fața aces
tei grote, unde un om miniatural încearcă 
să aprindă focul frecînd două lemne de 
mărimea unui băț de chibrit, dar îl atrage, 
pe un raft, un măr rumen din care ar gusta 
cu poftă, fără să-și dea seama că e mulaj. 
O planșă în culori . de basm înfățișează 
viața în apele mării, iar o hartă în relief îi 
descoperă tainele munților noștri. Lingă 
fiecare din aceste mici minuni, o plăcuță 
discretă anunță un nume. Dar numele acesta 
el l-a auzit în clase, pe coridoare. în curte, 
atunci cînd elevii mai mari își strigau cor 
legii. Iată aici chiar numele instructorului

de pionieri, al conducătorului de unitate... 
Oare copiii sînt în stare să facă asemenea 
lucruri ?

Da, copiii sînt în stare, atunci cînd sînt 
îndrumați cu răbdare și pricepere, să rea
lizeze lucruri deosebite. Trebuie numai să 
învețe cum s-o facă — și în această direcție 
cartea „Material didactic din hîrtie și car
ton" de /. Korșun și E Tolmaceva, apărută 
de curînd în Editura Tineretului, le va da un 
ajutor deosebit de prețios. Cartea, aparținînd 
noii colecții „în ajutorul activității practice 
a pionierilor și școlarilor", contribuie la 
dezvoltarea spiritului practic și a ingeniozi
tății copiilor, sprijinindu-i în același timp în 
înțelegerea aprofundată a diferitelor ma
terii pe. care le studiază la curs.

Indicațiile date în cartea „Material di
dactic din hîrtie și carton" lămuresc pe larg

cum, din deșeuri de hîrtie și carton, bucăți 
de placaj, șipci, clei, vopsele, argilă, rume
guș și capete de sîrmă, și cu ajutorul celor 
mai simple unelte se pot confecționa ma- 
chete și hârji în relief pentru lecțiile de geo
grafie și istorie, mulaje după legume și 
fructe pentru lecțiile de botanică etc. De la 
aranjarea colțului de lucru și pînă la ulti 
mele operații de finisare a obiectului, totul 
este explicat amplu, insisttndu-se cu inteli
gență asupra amănuntelor. Copilul. Iu- 
crlnd atent după toate indicațiile, va izbuti 
cu siguranță să-șt ducă treaba la bun sftrșit.

învățătorii, profesorii de specialitate și 
instructorii de pionieri găsesc în această 
carte un ajutor efectiv în deprinderea co
piilor cu activitatea practică, Ei o pot folosi 
în cadrul orelor de lucru manual, al adună
rilor pionierești tematice și al muncii indi
viduale cu copiii.

Ne-a arătat partidul drumul vieții... 
Spre ani de rod îmbelșugat suim...

Un grup de tineri îmbrăcați de cele mai 
multe ori în frumoase costume naționale, 
cîntă bogăția și frumusețea satului lor, ro
dul ogoarelor și livezilor, fruntașii satului 
care obțin recolte bogate. Cîntecul viu și 
tineresc, pornit din inimi, se revarsă ca un 
fluviu de bucurie nestăvilită pentru viața 
nouă a patriei noastre, pentru pace.

Brigăzile artistice de agitație ale cămine
lor culturale și colțurilor roșii din gospodă
riile agricole colective prezente la etapa fi
nală a concursului pe țară, astfel și-au în
ceput programul. Formate în majoritatea 
lor din utemști și tineri, aceste mici for
mații de artiști amatori prin cîntec și joc, 
prin scenete și cimilituri ajută mlădițelor 
vieții noastre noi să crească și să se întă
rească „uscînd“ în același timp cu focul sa
tirei tot ce se opune drumului țărănimii 
noastre muncitoare, spre belșug, spre bu
năstare

„In cinstea fruntașilor în campania însă- 
mînțărilor de toamnă, anunță prezentatorul 
brigăzii artistice de agitație din comuna Dăr 
mănești, regiunea Bacău, tov. Stoian va cînta 
„Sîrba lui Danga“.

....Pentru fruntașii din gospodăria colec
tivă veți asculta un cîntec și veți vedea un 
dans popular tătar“, anunță prezentatorul 
brigăzii artistice din gospodăria colectivă 
„Maior Constantinescu“, raionul Negru 
Vod ă-Constanța.

Fiecare brigadă pentru cinstirea fruntași
lor săi din sat în campania de însămînțări. 
în predarea cotelor, a fruntașilor în obținerea 
unor recolte bogate de porumb, grîu, sfeclă 
de zahăr, cartofi le-a închinat un cîntec, un 
dans popular, evidențiindu-i în fața tuturor

Programele brigăzilor artistice de agitație 
au fost variate, bogate în conținut: ghicitori, 
recitări, buletin meteorologic, agendă locală, 
fabule etc.

Brigada artistică de agitație din Dragodă- 
nești, regiunea Ploești, printr-un „anunț“ 
căuta un bibliotecar cu „ceva pricepere“ care 
să poată organiza recenzii, seri de lectură și 
alte manifestări pentru răspindirea cărții, 
deoarece bibliotecarul lor din comună de cînd 
i s-a dat această muncă n-a organizat nici^r 
o asemenea acțiune.

In recitarea „Uie-Păpădie“ brigada artis
tică de agitație din comuna Răcăciuni, re
giunea Bacău, a arătat de unde se trage po
recla aceasta atribuită unui țăran muncitor 
din sat care nu-și îngrijea cîmpul. Tot amî- 
nînd prășitul de azi pe mîine, cînd s-a dus 
pe cîmp după cîteva săptămîni, s-a trezit 
că în loc de porumb și cartofi, pe ogor avea 
numai burueni . păpădii, albăstrele, scaieți 
și alte buruieni,

Brigada artistică de agitație din comuna 
Dărmănești, regiunea Bacău, a satirizat pe 
țăranul muncitor Ilie Suman care rămîne în
totdeauna în urmă cu munca cîmpului — din 
iene. Colectivul brigăzii i-a alcătuit un fel 
de descîntec •

„Vino Ene pe la gene / Vino vis înaripat / 
în Țara lui pierde vară / Și fă-i lanu-imbel- 
șugat" /

Brigada artistică de agitație din comuna 
Dărmănești, regiunea Bacău, de la formarea 
ei și pînă acum a pregătit și prezentat 8 pro- 
.grame. Pînă acum au dat 30 de spectacole 
în fața țăranilor muncitori din satul lor și 
din alte comune. Brigada își întocmește pro
gramul inspirîndu-se din faptele și evenimen
tele care se petrec în sat. De exemplu, 
cooperativa din comună rămăsese în urmă cu 
planul de achiziții. Atunci, brigada „l-a în
condeiat“ pe vicepreședintele cooperativei, 
Hanganu Alexandru. La început acesta s-a 
supărat, dar după aceea a recunoscut că el 
poartă cea mai mare vină. Autocritica vice
președintelui s-a concretizat în faptul că nu 
de mult cooperativa și-a îndeplinit planul -de 
achiziții cu 250 la sută.

In urma prezentării unui program în care 
au fost evidențiați ca fruntași ai satului Bog
dan Ion, PăpUrici Vasile și alții, țăranul 
muncitor Pavel Lungu a venit la responsa
bilul brigăzii și l-a întrebat de ce l-au dat pe 
el drept codaș, iar pe cei de mai sus frun
tași. Atunci i s-a spus că ceilalți au lucrat 
bine pămîntul, și-au predat cotele, pe cînd 
Pavel Lungu nu și-a predat cotele. In cîteva 
zile după aceea, țăranul muncitor Pavel 
Lungu și-a predat în întregime cotele dato
rate statului, pe tot anul.

★
_ Brigada artistică de agitație din comuna 

o 
de

Dărmănești și-a încheiat programul cu 
scenetă aranjată după schița „Socoteala“ 
Al. Vlahuță.

— Azi satul nostru este bogat, avem 
dustrie forestieră, Moldova se dezvoltă, 
tabloul care urmează veți vedea cum a fost 
altădată în satul nostru — a spus o tînăiă 
din. brigadă.

Pe scenă au apărut eroii schiței lui Al 
Vlahuță „Socotea-a“: boierul, vătaful Cos- 
tache In realitatea satului nostru de azi nu-> 
întîlnim și nu-i vom mai întîlni nici cînd pe 
acești reprezentanți ai burghezo-moșierimii; 
țărănimea muncitoare a devenit azi stăpînă 
pe propna-i viață și muncă. Ea luptă azi sub 
conducerea partidului clasei muncitoare pen
tru o viață din ce în ce mai bună, tot ma> 
îmbelșugată pentru întregul popor.

KUHTA DARIA

in-
In

INFORMAȚII
Astăzi la amiază se va deschide la Mu

zeul de Artă al R.P.R, cu prilejul „Zilelor 
prieteniei romîno-franceze“ o expoziție de 
artă plastică franceză. Ea cuprinde peste 300 
de piese: aproximativ 200 de picturi datînd 
din secolele XV-XX. aproape 50 de sculpturi 
și numeroase obiecte de artă decorativă.

Cele mai vechi sculpturi ce vor fi prezen
tate în cadrul expoziției aparțin secolelor 
XIII și XIV. Datorită numeroaselor opere 
expuse, vizitatorii vor putea urmări evoluția 
sculpturii franceze pînă în secolul XX, care 
a culminat cu operele sculptorilor Rodin și 
Bourdelle.

Expoziția este organizată de Muzeul de 
Artă al R.P.R. în colaborare cu Institutul 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea și cu concursul colecționarilor acad, 
prof. G. Oprescu, K. H. Zambaccian, mem- 
hru corespondent al Academiei R.P.R., Const. 
Baraschi, membru corespondent al 
miei R.P.R , artist al poporului din 
Constantin Silvestri, maestru emerit 
din R.P.R., dr. Dona și alții.

★
Casa Prieteniei romîn'o-sovietice 

pentru miercuri 16 noiembrie, la ora 18,30, 
in sala din str. Batiștei conferința intitulată 
„50 de ani de la revolta marinarilor din 
„Kronstad" pe care o va expune conf. univ. 
Gh. Haupt, candidat tn științe istorice.

Dună conferință va fi prezentat filmul 
„Cartierul Vîborg“.

★
Luni, au părăsit Capitala îndreptîndu-se 

sore Berlin, rerizorul Victor Iii';, laureat al 
Premiului de Stat, și actorul Andrei Cadar- 
cea, care vor participa la o discuție interna
țională a cineaștilor cu privire la filmul 
„Ernst Thälmann, conducător al clasei sale“.

La invitația Asociației de prietenie Franța- 
Romînia, marți dimineață au părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Paris, acad. Slmion 
Stoilov, membru în prezidiul Academiei 
R.P.R., președinte al secției de matematici 
și fizică a Academiei R.P.R., pianistul Gh. 
Halmoș, artist emerit al R.P.R. și Alexandra 
Roșianu, director în Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, care vor 
participa la manifestările organizate in 
Franța cu prilejul „Zilelor prieteniei franco- 
romîne“.

Insigna G.M.A.--pe pieptul

Acade- 
R.P.R., 

al artei

anunță

(Agerpres).

fiecărui tînăr!

★

Cîte ceva din „istoricul“ brigăzilor artis
tice de agitație prezente la concurs...

DRUMUL CĂTRE GOSPODĂRIA AGRICOLĂ COLECTIVĂ
Ingineru] privea depărtările cu mîna stra- 

șină. Grupul ce-1 însoțea fixa jaloane, lua 
probe de pămînt dintr-un loc și dintr-al- 
tul.

Țăranii muncitori veniți cu vitele la pășu- 
nat își dădeau coate și rîdeau pe înfundate. 
Unul, mai curios, se apropie de grupul cer
cetătorilor, dar oricît se strădui să înțeleagă 
ceva nici că-i trecu prin minte ce vor să 
facă aceștia. Pornit însă pe calea asta, nu 
se dădu bătut, își luă vaca de curmei și se 
duse cu ea să o pască tocmai printre jaloa
nele și aparatele instalate de ingineri.

— Hei, auzi bade I Dă-te mai la o parte 
din calea aparatelor, cu vaca. Avem treabă.

— Apoi, ce vreți să faceți aici ? Pămîn
tul ăsta e al meu, să știți- Trebuie _ să 
mă-ntrebați și pe mine dacă vreau... Adică, 
cum să zic...

— Las-bade, că ți-om spune noi.
Inginerul Andrei Moca își ridică privirea 

de la aparate, se apropie mai mult de Petru 
și îi întinse un pumn de noroi.

— Asta nu-i noroi. Asta e un pămînt bun 
pentru cultura orezului, Veți putea recolta 
peste 3.000 kg. de prez la hectar. Așa să 
spui și altora. Numai că orezui cere multă 
muncă. Trebuie să vă uniți ogoarele, și să 
munciți împreună. Dacă faceți această trea
bă, la anul vă ajutăm și noi.

— Eu nu cred. Pe aici a trăit și moșul 
.............................. Și

( —Asociația simplă din Moftinu Mic, raionul Cărei, a obținut > 
3.500 kg. orez la hectar — ]

meu. Pe locurile astea tot apă a fost, 
acum dintr-o dată să cultivăm orez...

BĂTRINA CRASNA A ÎNTINERIT 
...Iarna anului 1954 nu era — cum 

spune — nici prea-prea,
se 

cpur.e — nici prea-prea, nici foarte-foarte. 
O iarnă obișnuită, cu geruri mari, cu ninsori 
și ploi lungi și cu un vînt domol, priceput 
a cînta din strunele stîlpilor de telegraf și 
neîntrecut de harnic la strînsul zăpezii pe 
la ascunzișuri.

In sala căminului cultural era însă cald 
și bine Inginerul Andrei Moca venise să 
vorbească țăranilor muncitori Oamenii nu 
știau dacă spusele inginerului fac parte din 
vreun basm frumos sau aveau să devină 
realitate.

Cînd au ieșit de Ia căminul cultural s-au 
strîns grupuri, grupuri și au început să 
vorbească. Ceea ce le rămăsese clar în min
te era faptul că aici, în comunele Moftinu 
Mic și Domănești, e punctul cel mai nordic 
din Europa potrivit pentru cultivarea orezu
lui ; că pînă acum nu s-au mai făcut vreo
dată încercări și cîmpul, pămîntul lor va 
constitui un teren de experiență. In afară 
de aceasta, inginerul și organizația de par
tid îi îndeamnă să-și unească pămînturile.

Mulți au stat pe gînduri. Dacă orezăria n-a- 
vea să reușească ? Totuși îi asigurară de 
acest lucru inginerii trimiși de partid. A tre
cut timpul cînd zvonurile chiaburilor Donca 
Paul și Kiș Luka Traian erau ascultate...

Tot gîndindu-se și răsgîndindu-se, cei din 
Moftinu Mic au aflat că la Domănești ță
rânii muncitori și-au unit 60 de hectare și 
au înființat o întovărășire. Spre primăvară, 
43 de familii în frunte cu comunistul Gh. 
Mureșan, cu Petru Orosz și cu utemistul Kiș 
Adalbert au unit laolaltă 120 de hectare de 
pămînt. Așa a luat ființă asociația de pro
ducție pentru cultivarea orezului din Mofti
nu Mic.

In primăvară, soarele parcă încerca hăr
nicia acestor oameni — ascunzîndu-se adesea 
în norii groși. Ploile cădeau aproape zilnic, 
lucrările păreau a întîrzia. Dar nu era toc
mai așa.

30 de tineri — dintre care douăzeci la 
număr utemiști — au hotărît să se războ
iască cu natura. Digurile, lucrările de ni- 
velment și toate șanțurile, s-au angajat să 
le termine la timp.

A trecut o saptămînă încheiată. Digurile 
largi ajunseseră pînă la marginea de nord 
a tarlalelor. N-a fost prea ușor să se sape 
șanțuri, canale, să se niveleze terenul pe 
unde erau numai viroage și coclauri. Dar 
omul învinge natura. Și, cum era și normal 
în timpurile noastre, cele 180 de hectare 
înțelenite de zeci de ani au început să fie 
răscolite de brăzdarele tractoarelor. N-a du
rat prea mult nici instalarea uriașului Die
sel de 160 cai putere — un adevărat ,,se- 
tilă“ din basmele bătrînești — care prin 
pompele sale avea să soarbă sute și mii de 
tone de apă, fără să se mai sature

Sub îndrumarea inginerului Andrei Moca, 
asociații au însămînțat orezul. Pistoanele 
motorului au început să bată asemenea unor 
inimi.

Nu știu de ce, în mintea oamenilor că
păta, contururi o imagine nouă : pulsul unei 
vieți noi pe acele meleaguri.

Important e că orezul a început să răsară, 
să crească.

LA ÎNTREȚINEREA CULTURII
Bătrînul grădinar Szalkai Grigore împreu

nă cu utemistul Adalbert Kiș se plimbau

printre diguri, parcele, mai dădeau cîte o 
raită pe la canalele principale și secundare 
de alimentare, apoi la cele de scurgere. Ceea 
ce nu le plăcea deloc, era faptul că, odată 
cu căderea amurgului, începea un concert 
drăcesc de broaște care nu mai contenea 
decît dimineața cînd soarele era din nou 
sus, pe cer.

Chiaburii din sat, mai ales Paul Donca 
și Kiș Luka Traian. spuneau oamenilor pe 
drumul satului: „Auziți oameni buni, ce 
cresc ăia acolo ? Broaște, nu jucărie. Parcă 
boierul nostru n-ar fi 
făcea ? Nu era el om 
știa el ce face....“

Oamenii cinstiți din 
și le închideau pliscul.

Cînd crezu de cuviință 
pregăti o soluție de piatră vînătă și o arun- 

■ că din loc în loc în apă. Mătasea broaștei 
și înseși broaștele începură să piară.

In luna iunie mohorul începu să crească 
alături de orez. Trebuia plivit. Din nou a 
revenit ca sarcină tinerilor de a pune umă
rul cu nădejde.

Utemistul Kiș Adalbert s-a sfătuit cu to
varășul secretar de partid Ludovic Vereș și 
cu inginerul Moca. A cerut apoi sprijinul 
utemiștilor din sat și al comitetului raional 
U.T.M. Cărei. 300 de tineri și pionieri s-au 
întrecut din nou la plivitul orezului

CA NICIODATĂ PÎNĂ AZI
In mijlocul orezăriei se află o cabană. Aici 

locuiește o echipă permanentă de serviciu. 
Noaptea, printre crăpături străbat în afară 
raze de lumină. înăuntru, fum de țigări 
să-1 tai cu cuțitul, gălăgie și discuții cît 
îi lumea.

Cei șase — comunistul Gheorghe Mure
șan, tinerii Kiș Adalbert și Pop Cornel, Bo
toș Elemir, Variu Cornel și Szalkai Grigore 
— au într-adevăr ce discuta.

Iată, acum vorbește utemistul Adalbert 
Kiș. In timp ce da drumul la ultimele copci 
de apă — deoarece apa a trebuit eliminată 
pentru coacerea orezului — Kiș Kalaman își 
păștea vaca în apropiere. Adalbert îl salută. 
Kalaman se făcu că-și mînă vaca — „diii, 
mahaiă 1 Mînce-te lupii, că nu te mai satură 
sfîntul...“ Apoi privi cu jind la orezul pîr- 
guit de soare.

pus 
cu

sat

orez — dacă se 
cap ? Vorba-i că

însă îi huiduiau

însă, inginerul

— De, nu-i convine acum ! Nu l-am ru
gat oare ast-primăvară să vină cu noi?, ros
ti comunistul Mureșan. Ce să-i facem ? Nu 
trebuie totuși să-l uităm. I-am povestit cum 
se trăiește în colectiv.

— Da, da ! Numai în colectivă vom putea 
să răzbim, vorbi și Botoș Elemir. Pămîntul 
îi bogat, dar cere multe brațe de muncă. 
La anul — continuă el după o mică pau
ză — cine știe ? Poate vom avea mai mult 
de 300 de hectare. Și dacă anul acesta am 
scos 3.500 kg orez la hectar, nu se poate 
să nu scoatem mai mult anul viitor.

Afară se auzi fîlfîit de aripi. Gîndurile au 
fost lăsate laoparte. Trecuse de miezul nop
ții și blestematele alea de rațe sălbatice 
iar au venit să „fure" orez.

Cei șase și-au luat năstrușnicele lor „a- 
parate“ de speriat — niște tăvi de aramă 
— pentru a pune rațele pe goană. Doar 
peste cîteva zile începe secerișul și nici un 
bob nu trebuie pierdut. Cele 420.000 kg. de 
orez prevăzute pe suprafața de 120 de hec
tare trebuie sporite, pentru a aduce un venit 
mai mare de 1.449.000 lei.

VIITOAREA GOSPODĂRIE AGRICOLĂ 
COLECTIVĂ

La anul, după dorința unanimă a țărani
lor muncitori din Moftinu Mic, peste 500 
de hectare vor fi unite în gospodăria colec
tivă. Ce se va obține atunci ? Nu-i greu de 
calculat. Semănat la timp și bine îngrijit, 
orezul va aduce cel puțin 5.000 kg. boabe 
la hectar. Aceasta înseamnă 2.500,000 kg. 
de orez sau un venit anual de 8.625.000 lei. 
In gospodăria agricolă colectivă mai există 
însă și altă posibilitate : crește-ea peștelui 
în orezprie. Peștele aduce două foloase : în 
primul 'rînd apară orezul de dăunători și în 
al doilea rînd nu trebue ca să-l hrănești. 
Crește de la 50 de grame pînă la 1—1,200 kg. 
la recoltarea orezului, în toamnă.

Cum să nu-i îndemne inima pe cei de 
aici să întemeieze o colectivă ? Vor avea 
roade bogate și oamenii vor fi fericiți. A- 
tunci se va vorbi poate și mai mult despre 
eroismul lor de fiecare zi, iar utemiștii Variu 
Ghi'ă, Cornel, Kiș Adalbert, Pintea Viorica, 
Naghi Margareta și alții — de pe acum 
fruntași ai recoltelor bogate — vor figura 
pe panouri de onoare sau vor citi despre 
munca lor articole prin ziare.

Ing. agronom AUREL PERIDE 
și ION TEOHARIADE 

corespondent al „Scìnteli tineretului“ 
pentru regiunea Baia Mare

Orașul Sibiu se bucură de 
prestigiu printre sportivi. 
Nivelul înalt al sportului de 
astăzi, la care nici nu se visa 
măcar odinioară, se datorește 
în primul rind condițiilor ma
teriale pe care statul nostru 
democrat-popular le-a pus la 
dispoziția tineretului munci
tor în scopul dezvoltării miș
cării de cultură fizică și 
sport. Cu ani in urmă, spor
tivii din orașul nostru pu
teau fi aproape numărați pe 
degete.

Astăzi însă lucrurile au cu 
totul un alt aspect. în cele 
cîteva sute de colective spor
tive ale orașului activează 
peste 30.000 tineri, care prac
tică în mod organizat dife
rite ramuri sportive; atletism, 
fotbal, handbal, box, gim
nastică etc.

Terenurile și sălile sportive, 
echipamentul și celelalte ma
teriale sportive, antrenorii și 
instructorii care stau la dis
poziția tinerilor sportivi au 
dus efectiv la dezvoltarea 
sportului de masă, la ridica
rea măiestriei sportivilor. O- 
rașul nostru se mîndrește cu 
sportivi ca tînărul boxer 
Gheorghe Negrea, campion 
al țării la categoria semi
grea, care a apărat deseori 
cu cinste culorile oatriei și cu 
mulți alți sportivi cu renume 
național.

Ce metode de muncă anu
me am folosit și ce rezultate 
am obținut ? Pentru exem
plificare mă voi referi la 
problemele complexului GMA. 
Trebuie să arăt că 70 la sută 
din tinerii orașului nostru 
sînt purtători ai insignei 
G.M.A. Această cifră, fără a 
fi impresionantă, constituie 
totuși un succes important 
al nostru.

înainte de a arăta preocu
parea comitetului orășenesc 
U.T.M. față de această nro- 
blemă aș vrea să dau mai în
tîi un amănunt nu lipsit de 
importanță: majoritatea acti
viștilor noștri sînt purtători 
ai insignei G.M.A. gradul I, 
tar restul sînt aspiranți ai 
complexului. Fiind purtători 
ai insignei și cunoscînd noi 
înșine problemele ce se ivesc 
in fața aspiranților ne-a fost 
deci mai ușor să desfășurăm 
o activitate eficientă în in
struirea organizațiilor de 
bază U.T.M. și în populariza
rea complexului.

Valeriu Beski, unul dintre

activiștii noștri, de pildă, a- 
jută colectivele gazetelor de 
perete să publice în numerele 
lor articole pe această temă, 
indică ce lozinci mobilizatoa
re trebuie scrise, ce panouri 
și fotomontaje să se confec
ționeze, care, puse la loc vi
zibil, să atragă privirile tine
retului, să le dezvolte și mai 
mult dragostea pentru prac
ticarea sportului. La stația de 
radioficare a uzinei pe care 
el o vizitează se difuzează 
reportaje sau portrete despre 
aspiranții sau purtătorii in
signei G.M.A. din uzină. Nu 
o singură dată stația vestește 
ziua concursului pentru tre
cerea normelor și chiar nu
mele celor ce urmează să se 
prezinte la concurs. De cele 
mai multe ari cei care au ob
ținut 
bune 
tivul 
n-au 
mâți 
mai multă seriozitate.

în afara instruirii practice 
pe teren, comitetul orășenesc 
U.T.M. folosește și alte pri
lejuri pentru îndrumarea or
ganizațiilor utemiste în pro
blemele sportive. Nu o dată la 
ziua secretarilor s-au dezbă
tut probleme sportive și în
deosebi aspecte ale muncii 
de antrenare a tineretului la 
cucerirea insignei G.M.A. Ac
tivul comitetului dezbate de- 
asemenea în plenarele sale 
aspecte ale muncii sportive, 
îmi amintesc, de pildă, că la 
una din plenare s-a dezbătut 
de către mulți faptul că ba
zele sportive sînt insuficiente 
și nu toate înzestrate cu piste 
G.M.A. S-a hotărît atunci 
pornirea unei acțiuni de 
muncă voluntară pentru rea- 
menajarea sau construirea 
de noi baze sportive. Astfel, 
o seamă de colective sportive 
din întreprinderi și școli — 
cum ar fi de pildă colectivul 
sportiv „Voința" — au fost 
înzestrate cu baze sportive 
complexe.

Cucerirea insignei G.M.A. 
a constituit pentru mulți din
tre tineri poarta către măies
tria sportivă. Numărul pur
tătorilor insignei G.M.A. ca
re practică astăzi organizat 
diferite discipline sportive 
crește neîncetat.

Datorită faptului că numă
rul concursurilor organizate 
pentru trecerea normelor

la concurs rezultate 
sînt felicitați de colec- 
sportiv, iar ceilalți care 
cucerit normele, îndru- 
să se pregătească cu

G.M.A. este incă insuficient, 
comitetul orășenesc a îndru
mat organizațiile de bază 
U.T.M. să antreneze la dife
rite competiții de masă, cum 
au fost Concursurile sportive 
ale tineretului, crosul „Să în- 
tlmpinăm 7 Noiembrie", în 
primul rind aspiranții com
plexului G.M.A., creindu-le 
astfel posibilitatea trecerii 
unor norme.

Și în orașul nostru o bună 
bucată de vreme sportul era 
practicat de un număr mic de 
fete. Fără a face bineînțeles 
numai o „campanie" de an
trenare a fetelor în sport, or
ganizațiile de bază U.T.M. 
și-au îndreptat mai mult a- 
ienția asupra acestei pro- 
hleme. Metodele de muncă 
pentru antrenarea fetelor la 
practicarea culturii fizice și 
a sportului au fost multiple. 
La crosul „7 Noiembrie" am 
avut o adevărată surpriză. 
Din 15337 crosiști cîți au 
participat la faza pe colec
tive, 8617 au fost fete. 
Această victorie numerică a- 
supra băieților este un suc
ces, un pas promițător pe 
drumul, antrenării fetelor în 
sport.

Aș mai vrea să adaug încă 
ctteva lucruri. Pînă la .7 No
iembrie cifra de plan G.M.A. 
a anului 1955 a fost îndepli
nită. în cinstea Congresului 
partidului, organizațiile de 
bază U.T.M. și colectivele 
soortive s-au angajat să de
pășească cifra de plan cu 15 
la sută. Sîntem convinși că 
vom îndeplini acest angaja
ment.

Garanția îndeplinirii aces
tuia este fără îndoială preo
cuparea permanentă a comi
tetului orășenesc U.T.M. față 
de această problemă, colabo- 
rînd strîns și pe mai departe 
cu comitetul orășenesc C.p.S. 
Organizarea lunii trecerii 
normelor complexului G.M.A. 
ne oferă un minunat prilej de 
a antrena un număr și mai 
mare de tineri la cucerirea 
dinstincției sportive — insig
na G.M.A. în această pri
vință noi am luat din vreme ■ 
toate măsurile pentru a asi
gura o bună desfășurare 
acestei acțiuni și sîntem ho- 
tăriți să-i acordăm toată a- 
tenția.

RiCHARD GH. WINTER 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M.-Sibiu

O expoziție
ARAD (de la corespondentul nostru). — 

Expoziția „Igiena la sate“ a Muzeului de 
Stat pentru Igienă din Dresda (R. D. Ger
mană) deschisă în sala pentru expoziții din 
Arad cu ajutorul Institutului Romîn pentru 
Relații cu Străinătatea, a trezit în rîndurile 
oamenilor muncii arădeni un deosebit inte
res. Planșele, machetele, schițele și graficele 
expuse sînt urmărite cu multă atenție.

interesanta
Numai în două săptămîni expoziția 

„Igiena la sate“ a fost vizitată de peste 
51.000 de oameni ai muncii.
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Conferința de la Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe

In ședința 
din 14 noiembrie V. M. Molotov a declarat

Pentru dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre U.R.S.S. și Norvegia

Comunicatul sovieto-norvegian

trebuie înlăturate barierele ce împiedică dezvoltarea 
normală a contactelor

nu sîntem de
ale altor țări

U. R. S. S. este
la dezvoltarea

acord cu amestecul în treburile interne

pentru acorduri între state cu 
relațiilor economice, culturale,

privire 
turistice

GENEVA (Agerpres). — După ce V. M. 
Molotov a reamintit ceea ce au hotărît șefi; 
guvernelor în problema dezvoltării contacte
lor între Est și Vest, el a declarai:

Urrnînd aceste directive, noi trebuie să a- 
cordăm în primul rînd atenție eliminării 
treptate a barierelor care împiedică contac
tul liber și comerțul pașnic între popoare. 
Propunerile delegației sovietice sînt formu
late tocmai în conformitate cu aceste prin
cipii.

Considerăm că măsurile pe care le pu
tem lua în interesul micșorării încordării 
internaționale și dezvoltării comerțului in
ternațional nestingherit corespund acestor 
scopuri. Aceste măsuri cuprind tot ceea ce 
contribuie la încetarea așa-zisului „război 
rece“, la neadmiterea propagandei în fa
voarea unui nou război, tot ceea ce a fost 
condamnat, după cum se știe, printr-o ho- 
tărîre specială a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite, precum și alte 
măsuri.

Nu este întîmplător faptul că directivele 
șefilor guvernelor indică printre măsurile 
de importanță primordială necesitatea de a 
se înlătura piedicile în dezvoltarea comer
țului pașnic între popoare. Cine nu știe oare 
că în ultimii ani unele state occidentale și 
în primul rînd Statele Unite ale Americii au 
aplicat și continuă să aplice tot felul de 
măsuri discriminatorii în comerțul cu Uniu
nea Sovietică și cu alte cîteva state? înlă
turarea acestei discriminări precum și a 
barierelor și obstacolelor care au fost ridi
cate în ultima vreme în comerțul interna
țional este o măsură necesară și avanta
joasă pentru cele două părți, atît pentru 
Est, cît și pentru Vest. Fără înlăturarea a- 
cestor bariere nu poate exista o dezvoltare 
normală a contactelor dintre Est și Vest.

Or, în proiectul celor trei miniștri această 
problemă este trecută pe ultimul plan. 
Acest lucru s-a făcut sub pretextul „comer
țului strategic“ despre care nu se spune nici 
măcar un singur cuvînt în directivele șefi
lor guvernelor.

In cel de-al 2-lea punct din directivele 
sus-menționate (punctul „b“) se vorbește 
despre realizarea unor contacte și legături 
libere reciproc avantajoase pentru țările și 
popoarele interesate. Proiectul delegației so-

vietice ține seama și de această indicație, 
cuprinsă în directivele șefilor guvernelor.

In ceea ce privește proiectul prezentat în 
numele celor trei miniștri, el nu oglindește 
nici aceste indicații din directive.

Pe de altă parte, el cuprinde o serie de 
propuneri care constituie o încercare de a- 
mestec în treburile interne ale unor state. 
Proiectul prezentat în numele celor trei mi
niștri nu numai că oglindește insistențele în 
legătură cu cutare sau cutare schimbări în 
legislația și regulile 
state. Mai mult, el 
ția de a se schimba 
state. Netemeinicia 
absolut evidentă.

S-a spus aici data trecută că conducătorii 
Uniunii Sovietice au încercat să izoleze po
porul lor de lumea exterioară.

Astfel de declarații sînt lipsite de orice 
temei. Ele nu pot justifica nici diferitele li
mitări și restricții pe care, de pildă, Statele 
Unite le-au introdus în relațiile cu U.R.S.S. 
Insă noi nu ascundem că în Uniunea So
vietică nu s-a acordat în trecut și nu se 
va acorda nici pe viitor o astfel de „liber
tate a schimbului de idei“ care ar consta 
în propaganda „liberă“ în favoarea războiu
lui, precum și în propaganda în favoarea 
unui atac atomic, pătrunsă de ură față de 
om.

După ce a declarat că nici unul din 
adepții principiilor democratice nu poate fi 
de acord nici cu faptul că unele posturi de 
radio, chiar dacă se camuflează îndărătul 
unor firme false cum ar fi „Europa liberă“ 
etc., servesc cu adevărat cauza libertății 
popoarelor, V. M. Molotov a declarat i

Noi îi însărcinasem pe experți să exami
neze propunerile prezentate aici și să în
cerce să elaboreze o hotărîre comună. Ex- 
perții au efectuat o oarecare activitate utilă, 
deși trebuie să spunem că ne-am fi putut 
aștepta la o participare mai rodnică a ex- 
perților statelor occidentale la aceste lu
crări. In cursul discutării de către experți a 
propunerilor făcute de delegația sovietică și 
a propunerilor făcute de puterile occidentale 
au fost clarificate punctele de vedere ale 
tuturor delegațiilor. Totodată s-a «tahilît că 
într-o serie de chestiuni există în esență a-

ln ședințele din 15 noiembrie

administrative ale unor 
cuprinde chiar preten- 
cursul valutei anumitor 
acestor pretenții este

celași punct de vedere. Totuși, experții nu 
au putut ajunge la o hotărîre de comun a- 
cord date fiind divergențele într-unele 
puncte importante.

Ce trebuie făcut pentru elaborarea unei 
hotărîri a conferinței în problema dezvoltă
rii contactelor între Vest si Est ?

Noi considerăm că sarcina noastră este 
de a cădea de acord la conferință în legă-t 
tură cu unele indicații principale care con
tribuie la dezvoltarea contactelor. Dintre a- 
Cvste indicații principale fac parte propune
rile care au fost prezentate de delegația so
vietică, precum și o serie de puncte cu
prinse în proiectul Franței, Marii Britanii 
și S.U.A. Vorbind despre acest din urmă 
proiect, noi, firește, nu avem în vedere 
punctele care ating ordinea internă a unui 

■ stat sau altuia, dat fiind că ele sînt de com
petența acestor state însăși.

Principiile fundamentale pe care le-am 
putea adopta în vederea dezvoltării relații
lor economice și culturale, precum și în ve
derea dezvoltării turismului ar înlesni în
cheierea de acorduri bilaterale sau multila
terale între state.

Ca o concluzie la tot ceea ce s-a spus am 
propune să se ia ca bază proiectul delegației 
sovietice în problema dezvoltării contacte
lor între Est și Vest.

Delegația sovietică ar considera de aseme
nea posibil să se ia ca bază proiectul de 
propuneri pe care primul ministru al Fran
ței, d-1 Faure, l-a prezentat la 22 iulie la 
conferința Șefilor guvernelor. Majoritatea 
dezideratelor cuprinse în acest proiect al 
delegației franceze, alcătuit din nouă puncte, 
și-ar putea găsi o oglindire în hotărîrea 
noastră finală. în afară de aceasta, noi am 
putea include în acordul nostru în această 
problemă o serie de puncte din proiectul 
celor trei puteri, prezentat Ia această con
ferință.

Delegația sovietică consideră că adopta
rea unei astfel de hotărîri ar fi un pas 
important pe calea dezvoltării 
între Est și Vest.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS trans
mite Comunicatul sovieto-norvegian, în care 
se spune printre altele:

Intre 10 și 16 noiembrie a.c. primul mi
nistru al Norvegiei, domnul Elnar Gerhard
sen a vizitat Moscova la invitația guver
nului sovietic. In timpul șederii sale în 
U.R.S.S., primul ministru va vizita orașele 
Stalingrad, Tbilisi și Leningrad, și se va 
întoarce la 22 noiembrie în Norvegia.

In timpul vizitei sale la Moscova, primul 
ministru E. Gerhardsen și ministrul comer
țului A. Skaug, care a sosit împreună cu 
el, au avut întrevederi cu personalități con
ducătoare ale statului sovietic și au dus 
tratative cu N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, membru în Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și A. I. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului 
U.R.S.S.

In timpul convorbirilor a 
sincer «chimb de păreri atît 
melor privind relațiile sovieto-norvegiene 
cît și asupra cîtorva probleme internațio
nale generale care afectează interesele ce
lor două țări.

Ambele părți și-au exprimat intenția fer
mă de a contribui la dezvoltarea relațiilor 
prietenești de bună vecinătate dintre 
U.R.S.S. și Norvegia.

Au fost discutate sub toate aspectele pro
blemele legăturilor economice dintre cele 
două țări, care constituie o premiză impor
tantă pentru întărirea colaborării pașnice șl 
a înțelegerii reciproce între popoare. Tot
odată s-a exprimat dorința de a se dez
volta mai departe comerțul sovieto-norve
gian și alte legături economice pe baza unei 
depline reciprocități. Părțile au căzut, între 
altele, de acord să favorizeze călătorii re
ciproce ale reprezentanților cercurilor de 
afaceri în vederea cunoașterii diferitelor ra
muri ale industriei și agriculturii celor 
două țări.

In timpul vizitei la Moscova a primului 
ministru Gerhardsen, la 15 noiembrie a fost 
semnat Protocolul cu privire la livrările re
ciproce de mărfuri a’e U.R.S.S. și Norve
giei pe anii 1956-1958, precum și Protoco
lul cu privire la livrările reciproce suplimen
tare de mărfuri ale U.R.S.S. și Norvegiei în 
anul 1956.

In cursul schimbului de păreri s-a recu
noscut oportunitatea stabilirii de legături 
tehnico-științifice între U.R.S.S. și Norvegia, 
și s-a prevăzut continuarea pe cale diplo
matică a tratativelor asupra acțiunilor con
crete în această direcție.

de Miniștri al

avut loc un 
asupra proble-

La propunerea părții norvegiene, cele 
două guverne au căzut de acord asupra con
stituirii unei Comisii sovieto-norvegiene de 
experți, avînd misiunea să prezinte propu
neri privitoare la repartizarea cea mai ra
țională a drepturilor la folosirea resurselor 
hidraulice ale fluviului Paats-Joki (Pasvi- 
kelv) de la frontiera dintre U.R.S.S. și Nor
vegia, avînd în vedere construirea în re
giunea de frontieră a unor hidrocentrale so
vietice și norvegiene.

A fost examinată problema colaborării cul
turale căreia guvernele celor două țări îi 
acordă o mare însemnătate.

Părțile au fost de acord că este de dorit 
adoptarea unor noi măsuri pentru a contri
bui la înțelegerea reciprocă între popoarele 
Uniunii Sovietice și Norvegiei atît pe calea 
schimbului de delegații cît și pe alte căi.

Comunicatul citează apoi ca exemplu de le
gături directe între organizațiile reprezen
tative ale celor două țări, colaborarea între 
marile uniuni ale tineretului din Uniunea So
vietică și Norvegia care proiectează să facă 
între cele două țări un schimb de reprezen
tanți ai tinerilor încadrați în învățămîntul 
practic sau teoretic.

In cadrul schimbului de păreri asupra si
tuației internaționale cele două părți și-au 
exprimat năzuința de a contribui la destin
derea continuă a încordării internaționale și 
la dezvoltarea colaborării pașnice a tuturor 
popoarelor pe baza respectării reciproce a in
dependenței și suveranității și a neamestecu
lui în treburile interne.

Convorbirile în legătură cu problemele in
ternaționale au contribuit la o înțelegere mai 
clară a pozițiilor părților și vor servi fără 
îndoială cauza îmbunătățirii relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Norvegia. S-a constatat în deo
sebi că punctele de vedere ale celor două gu
verne coincid într-o seamă de probleme care 
se discută în organele Organizației Națiu
nilor Unite.

In legătură cu întrebarea pusă de partea 
sovietică, primul ministru E. Gerhardsen a 
asigurat că guvernul norvegian nu va spri
jini politica care urmărește scopuri agresive 
și nu va acorda baze pe teritoriul Norve
giei forțelor armate străine atît timp cît Nor
vegia nu va fi supusă unui atac sau primej
diei unui atac.

Convorbirile primului ministru E. Gerhard
sen și ministrului Comerțului A. Skaug cu 
conducătorii statului sovietic au decurs în
tr-o atmosferă cordială și de înțelegere prie
tenească și după convingerea celor două 
părți, ele vor contribui la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și bună vecinătate între 
U.R.S.S. și Norvegia.

Agențiile de presa 
comunică:

MOSCOVA: Răspunzînd invitației Uniu- 
nii naționale a profesorilor din Anglia, la 14 
noiembrie a plecat cu avionul la Londra o 
delegație sindicală de profesori sovietici.

VIENA : La 10 noiembrie a. c., sub aus
piciile Academiei Muzicale, a avut loc la Vie- 
na o audiție muzicală închinată memoriei 
marelui compozitor romîn George Enescu. 
Programul prezentat a cuprins compoziții 
muzicale ale lui George Enescu, ca și piese 
interpretate de acesta imprimate pe benzi de 
magnetofon.

BUDAPESTA: Guvernul Republicii Popu
lare Ungare a oferit Republicii Populare 
Chineze utilajul complect al unei stațiuni de 
mașini agricole pentru a contribui astfel la 
dezvoltarea mișcării cooperatiste care a luat 
un mare avînt în ultimul timp în R. P. 
Chineză.

PEKIN : La 14 noiembrie, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, l-a primit în audiență pe 
Tețu Katayama, conducătorul delegației 
Asociației naționale pentru apărarea Consti
tuției Japoniei, care se află în vizită în R. 
P. Chineză.

contactelor 
Pe măsura dezvoltării 

practice a acestor contacte vom progresa, 
iar dacă va fi nevoie vom elabora chiar 
dicațiile noastre comune pe viitor.

(Sublinierile aparțin redacției)

Declarația agenției TASS
in

Noi propuneri sovietice
GENEVA 15 (Agerpres). — TASS tran

smite: în ședința din dimineața zilei de 
15 noiembrie, prezidată de 
miniștrii Afacerilor 
puteri au încheiat 
treilea punct de pe 
voltarea contactelor

H. MacMillan, 
Externe ai celor patru 
discutarea celui de al 
ordinea de zi — dez- 

dintre Est și Vest.

de declarație

In ședința din 15 noiembrie, primul a luat 
cuvîntul V. M. Molotov.

V. M. Molotov a declarat în încheerea cu
vîntării sale că delegația sovietică, ținînd 
seama de propunerile prezentate de delega
ția franceză, prezintă spre examinare confe
rinței următorul proiect modificat de propu
nere :

a celor patru puteriProiect 
în problema dezvoltării contactelor între Est și Vest

DELEGAȚIA SOVIETICĂ).
probleme concrete referitoare la dezvoltarea 
contactelor între Est și Vest care urmează 
să fie examinate direct între țările interesa
te, ținîndu-se seama de interesele și normele 
juridice ale statelor respective.

D) — In conformitate cu directiva șefilor 
guvernelor, miniștrii Afacerilor Externe ai ce
lor patru puteri declară că ar fi de dorit 
să se țină seamă de contribuția pe care ar 
putea-o aduce organele și instituțiile Organi
zației Națiunilor Unite în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U. la aplicarea măsu
rilor examinate de prezenta conferință.

Cei patru miniștri se pronunță pentru par
ticiparea în organizațiile internaționale spe
cializate (O.I.M., U.N.E.S.C.O., O.M.S. și al
tele) a tuturor statelor care doresc să cola
boreze în aceste organizații.

La propunerea lui J. F. Dulles s-a făcut o 
pauză de douăzeci de minute pentru ca mi
niștrii puterilor occidentale să poată studia 
propunerea sovietică.

După pauză a luat cuvîntul J. F. Dulles.
Eri, a spus el, delegația Franței a prezen

tat o propunere pe care S.U.A. este gata să 
o accepte dacă și delegația sovietică ar fi 
de acord cu această propunere. Dar, delega
ția sovietică, pe cît se pare, respinge în pre
zent propunerea franceză și a prezentat pro
iectul său de declarație a celor patru pu
teri.

Intrucît documentul sovietic, a declarat J. 
F. Dulles în încheiere, cuprinde ceea ce noi 
considerăm ca fiind un mare pericol pentru 
pace și înțelegerea reciprocă între popoare, 
și întrucît acest proiect nu îndeplinește, după 
cît ni se pare, directivele șefilor celor patru 
guverne, noi îl considerăm innacceptabil.

A. Pinay a susținut că delegația sovietică 
nu a apreciat în modul cuvenit aceste efor
turi ale delegației franceze și că proiectul 
sovietic respinge o mare parte din propune
rile concrete ale delegației franceze sau oco
lește fondul lor.

H. MacMillan s-a solidarizat cu poziția 
lui J. Dulles declarînd că el „ar accepta cu 
plăcere compromisul francez dacă acest com
promis ar fi acceptabil pentru delegația so
vietică“.

Mai sper încă, a spus el, că delegația so
vietică va accepta proectul francez. Dar dacă 
ea nu 1 poate accepta cred că cele mai bine 
este să se renunțe la încercarea de a elabora 
un document de comun acord și atunci do
cumentele prezentate, date publicității pen
tru întreaga lume, vor- vorbi de la sine. 
Apoi a luat cuvîntul V. M. Molotov care a 
răspuns lui J. Dulles, A. Pinay și H. Mac
Millan. ...................... .. "
terior).

După 
loc un 
miniștrii celor trei puteri occidentale și-au 
reafirmat atitudinea negativă față de pro
punerea prezentată la 15 noiembrie de dele
gația sovietică.

Cu aceasta ședința din dimineața 
15 noiembrie a luat sfîrșit.

GENEVA 15 (Agerpres). — In 
din după amiaza zilei de marți miniștri de- 
externe au reluat discutarea primului punct 
de pe ordinea de zi — Securitatea europea
nă și Germani'a. Delegația sovietică a rea
mintit propunerea sa privind reducerea efec 
tivelor forțelor armate străine în Germania.

(TEXTUL PREZENTAT DE
Călăuzindu-se de interesele întăririi păcii, 

creării unei atmosfere de încredere și dez
voltare a colaborării între popoare, miniștrii 
Afacerilor Externe au studiat, în conformi
tate cu directivele șefilor guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Republicii Franceze, Rega
tului Unit, „măsurile, inclusiv cele care pot 
fi luate de organe și instituții ale Organi
zației Națiun’lor Unite, susceptibile a) să 
ducă la înlăturarea treptată a piedicilor care 
stau în calea liberei comunicări și comerțu
lui pașnic între popoare și b) la realizarea 
unor contacte și legături libere reciproc 
avantajoase pentru țările și popoarele in
teresate.

A) — Pornind de la directivă, și dîndu-și 
seama de importanța problemelor a căror 
studiere a fost încredințată Comitetului de 
experți, miniștrii Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri au căzut de acord să supună 
guvernelor ior respective:

— de a crea condiții favorabile dezvol
tării comerțului pașnic și în acest scop să 
ia măsuri care au în vedere înlăturarea ob
stacolelor și îngrădirilor existente în dome
niul comerțului între Est și Vest pentru ca 
comercianții și organizațiile comerciaie să 
poată folosi într-o măsură mai largă posibi
litățile care le sînt oferite de schimbul între 
Est și Vest.

— de a lua măsurile care depind de ele 
pentru sprijinirea trecerii nestingherite a va
selor comerciale ale tuturor țărilor prin 
strîmtorile maritime și canalele de inpor- 
tanță internațională și pentru înlăturarea 
restricțiilor care există în prezent în dome
niul comunicațiilor maritime cu unele state.

— de a contribui la schimbul de cărți, 
ziare, reviste științifice, filme documentare 
și alte filme, precum și de emisiuni de ra
dio, potrivit acordurilor care pot avea un 
caracter bilateral sau multilateral.

B) — Miniștrii Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri sînt de părere că este de dorit 
ca relațiile dintre Est și Vest să fie înles
nite și lărgite în următoarele domenii:

a) schimbul cultural în deosebi în dome
niul publicațiilor precum și schimbul de de
legații culturale expoziții, etc.

0) schimbul științific și tehnic; participa
rea oamenilor de știință la congresele inter
naționale.

c) vizite de reprezentanți ai industriei, a- 
griculturii și comerțului.

d) schimbul între organizațiile profesio
nale științifice, tehnice și artistice.

e) schimbul de profesori și studenți precum 
și de lectori

f) schimbul de sportivi și colective spor
tive.

g) dezvoltarea turismului pe plan colectiv 
cît și pe plan individual.

In scopul dezvoltării continue a contacte
lor existente cele patru guverne pot stabili 
în caz de nevoie procedeele privind aceste 
schimburi. Schimburile trebue să se facă în 
avantajul reciproc al țărilor contractante în 
condițiile cele mai obiective și eficiente.

C) — Miniștrii Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri consideră că există o seamă de

Delegația sovietică a pus din nou problema 
încheierii unui tratat între grupările de sta
te existente în Europa.

în legătură cu punctul doi de pe ordinea 
de zi, delegația sovietică a supus un pro
iect de declarație al celor patru miniștri 
de afaceri externe în problema dezarmării.

De asemenea delegația sovietică a pre
zentat o propunere privind primul punct de 
pe ordinea de zi, securitatea europeană și 
Germania.

In legătură cu propunerea sovietică refe
ritoare la primul punct, secretarul Departa
mentului de Stat. John Foster Dulles, minis
trul de Externe al Marii Britanii, MacMillan 
și ministrul de afaceri externe al Franței, 
Antoine Pinay au spus că avînd în vedere 
importanța ei, o vor studia și își vor 
prima părerea în ședința următoare.

In cursul ședinței a avut loc o scurtă 
trerupere, în care miniștri occidentali 
studiat propunerile sovietice.

După încheierea ședinței, a avut loc o 
ședință restrînsă în cadrul căreia s a abor
dat problema elaborării comunicatului final. 
S-a hotărît ca miercuri dimineața, la ora 
10, să aibă loc o ședință a experților, în
sărcinați cu elaborarea comunicatului final. 
La ora 11,30 va avea loc o ședință a miniș
trilor, în care va fi examinată propunerea 
sovietică asupra primului punct de pe ordi
nea de zi. La ora 15,30 va avea loc o șe
dință reslrînsă pentru discutarea comunica
tului final, care va face bilanțul activității 
miniștrilor de externe.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS trans
mite o declarație a Agenției TASS: In legătură 
cu faptul că în unele ziare franceze au apă
rut știri care relatează în mod nejust con
ținutul convorbirii tovarășului N. S. Hruș- 
ciov. cu corespondenții străini în cadrul re
cepției din 12 noiembrie de la ambasada 
Norvegiei la Moscova, Agenția TASS este 
împuternicită să declare următoarele:

In timpul convorbirii mai sus amintite, 
care a avut caracterul unui schimb fugitiv 
de scurte observații cu privire la diferite 
probleme, unii corespondenți occidentali au 
făcut observații referitoare la situația din 
Franța. Li s-a spus în legătură cu aceasta 
că Franța este o țară minunată dar că, din 
păcate datorită șovăelii și nehotărîrii- în

politica ei în problemele asigurării păcii ea 
nu ocupă în prezent situația care îi revine 
de drept ca mare putere.

In legătură cu replicile corespondenților 
privitoare la alegerile parlamentare din 
Franța, care vor avea loc în decembrie, s-a 
făcut remarca că ele nu pot, de sigur, să 
schimbe orînduirea socială, deși pot influența 
în mod serios viitoarea orientare a politicii 
Franței. Dacă Franța va alege cu acest pri
lej calea luptei pentru consolidarea păcii și 
securității în Europa, aceasta va ti o con
tribuție însemnată la cauza asigurării secu
rității europene. Oamenii sovietici, ca și 
poporul iubitor de pace al Franței sînt, fi
rește interesați într-o asemenea dezvoltare a

de drept ca mare putere.

privitoare la alegerile

rește interesați într-o asemenea dezvoltare 
evenimentelor.

Francezii doresc prietenia cu poporul romîn

ex-

în-
au

PARIS 15 (Agerpres). — Cu prilejul Zi
lelor prieteniei franco-romîne, organizate sub 
auspiciile Asociației Franța-Romînia, preșe
dintele Asociației, Emile Labeyrie, guverna
tor onorific al Băncii Franței, a făcut urmă
toarea declarație corespondentului Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres“.

„Publicul parizian care a aplaudat cu en
tuziasm umorul caustic al lui Caragiale și 
a admirat voioșia populară, spontană și in
teligentă din piesa „Hanul Ancuței“ după 
operă cu același nume de Mihail Sadoveanu, 
și-a dat seama cît sînt de aproape unul de 
altul popoarele și intelectualii Franței și Ro- 
mîniei.

Asociația noastră își dă seama că senti-

TRANSMITEREA PIESEI „O SCRISOARE PIERDUTA“ INTERZISĂ LA 
RADIODIFUZIUNEA FRANCEZĂ

mentele^ frățești dintre popoarele noastre se 
dezvoltă pe zi ce trece pe baza cunoașterii 
în Franța a celor realizate prin munca sus
ținută, inteligentă, voioasăi plină de încre
dere desfășurată în Romînia nouă.

Cum vor arăta toate acestea în curînd, 
cînd, după cum sperăm, toate barierele arti
ficiale care împiedică încă dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre, vor fi dărîmate, 
iar ele se vor putea dezvolta normal !

In pragul desfășurării Zilelor prieteniei, 
sînt fericit ca, în numele Asociației Franța- 
Romînia, să exprim poporului romîn această 
speranță arzătoare a prieteniei noastre fră
țești“.

PARIS 15 (Agerpres). — Ziarul „l’Huma- 
nite ‘ relatează că piesa „O scrisoare pier
dută" a lui I. L. Caragiale, care se joacă în 
Franța de peste o lună pe scena teatrului

„Theatre de Poche“, urma să fie transmisă la 
posturile de radio franceze (R.T.F.). Direc
ția societății de radiodifuziune din Franța a 
interzis însă transmiterea piesei, deși ea fu
sese deja anunțată.

înainte de închiderea conferinței

(textul cuvîntării va fi publicat ul-

cuvîntarea lui V. M. Molotov a avut 
schimb de păreri în cadrul căruia

zileî de

ședința

..Scintela tineretului“
Pag. 4-a 16 noiembrie 1955

Conferința se încheie astăzi. In fața 
caselor de bilete ale Agențiilor de cale fe
rată și navigație aeriană, de la Geneva, 
afluența cererilor este în creștere. In /în
dur ile numeroșilor ziariști care au parti
cipat la conferința miniștrilor de ex
terne, se pare că au început pregătirile 
de plecare. Un afiș la casa presei anunlă 
că simbătă serviciul acesteia își va în
ceta și el activitatea. încă de acum cîteva 
zile, după ce s-a anunțat că în ședința 
de miercuri va fi adoptat comunicatul 
final, mulți ziariști au început să se în
trebe asupra conținutului acestuia. Unii, 
cunoscuți după faptul că-și încep de obi
cei corespondențele după bine cunoscuta 
formulă, „aflăm de la cercurile bine in
formate", au și transmis agențiilor și 
ziarelor respective primele pronosticuri...

Împreună cu atți prieteni care cunosc 
că pripeala nu poate fi în nici un caz un 
bun sfetnic, să așteptăm mai întîi desfă
șurarea ședinței de miercuri și atunci ci
tirea comunicatului ne va ajuta să apre
ciem cu mai multă limpezime rezultatele 
obținute și situația creată in urma con
ferinței.

Actuala confertnță a fost urmărită de 
milioane de oameni din lumea întreagă, 
împărtășim dorința lor de a afla Care 
sînt rezultatele finale ale conferinței, în 
ce puncte s-a ajuns la un acord și ce va 
trebui să se facă de acum înainte pentru 
ca „spiritul Genevei" să se întărească. 
Opinia publică mondială dorește ca 
începutul bun pe care l-a marcat confe
rința din iulie a șefilor de guverne să fie 
continuat tot pe calea tratativelor, prin 
discuții sincere între puterile respective, 
prin discuții bazate pe respectul reciproc 
și pe neamestecul în afacerile interne ale 
altor state Fără a anticipa asupra re
zultatelor actualei conferințe, putem to
tuși spune că și de data aceasta s-a do
vedit încă odată faptul incontestabil că 
numai tratativele pot duce la o apropiere 
a punctelor de vedere deosebite ce există 
între state, in toate chestiunile litigioase.

PRIN TELEFON, DE LA
CORESPONDENTUL NOSTRU

î

La actuala conferință a miniștrilor de 
externe s-a vădit odată în plus că atunci 
cind există dorința reciprocă de a se 
ajunge la un acord, există și se pot găsi 
posibilități pentru aceasta, chiar dacă felul 
de a vedea soluționarea litigiilor respec
tive este diferit. Dimpotrivă, cind sinceri
tatea lipsește, cind unii nu vor să țină 
cont și de interesele altui stat calea spre 
un acord nu poate fi găsită. Faptul acesta 
a fost dovedit și de discuțiile care au 
avut loc în ultimile două zile cu privire 
la punctul trei de pe ordinea de zi — dez
voltarea contactelor între Est și Vest. 
Aceste discuții au arătat că datorită efor
turilor Uniunii Sovietice de a se ajunge 
la o apropiere a pozițiilor s-ar fi putut 
obține rezultate pozitive imediate.

Modul cum a fost însă pusă de la 
început chestiunea de către puterile occi
dentale, nu putea bineînțeles duce la re
zultate favorabile. După cum se știe, pu
terile occidentale au pus în problema 
dezvoltării contactelor asemenea condiții, 
care au drept scop nu numai schimbarea 
unor dispoziții ale statului sovietic, dar 
chiar și asemenea tentative deplasate ca 
aceea de a obține o schimbare a cursului 
manetei Este clar că Uniunea Sovietică 
nu putea fi de acord cu asemenea măsuri 
care ar consacra de fapt amestecul unor 
state în afacerile interne ale altor țări.

In legătură cu așa numitul schimb de 
idei, proiectele pute'ilor apusene preconi
zează o asemenea încurajare a „libertă
ții" care să dea frîu liber propagandei la 
război, îndemnurilor la un atac atomic 
la , care continuă să se dedea elementele 
iresponsabile prin intermediul unor ziare 
și posturilor de radio, de genul acelora 
ce afișează firma falsă și mincinoasă de 
..Europa liberă".

Pe de altă parte, nu se poate neglija

faptul că deși îmbunătățirea relațiilor 
economice și comerciale între state con
stituie o bază sigură pentru dezvoltarea 
contactelor în general, puterile occiden
tale au căutat la conferință să minimali
zeze însemnătatea problemei și nu s-au 
arătat dornice să contribuie la crearea 
unor relații comerciale normale, la înlă
turarea barierelor care stau în calea nor
malizării relațiilor economice între state. 
Or, fără aceasta nu poate fi concepută 
dezvoltarea contactelor între state.

Se știe că în urma primelor schimburi 
de vederi în chestiunea contactelor dele
gația sovietică a declarat că s-ar putea 
realiza un acord privind unele puncte 
esențiale din propunerile sovietice și oro- 
punerile occidentale, bine înțeles acele 
propuneri occidentale care nu au ca scop 
amestecul în afacerile interne ale Uni
unii Sovietice și ale altor state.

Acționînd în spiritul dorinței de colabo
rare și înțelegere reciprocă, delegația 
sovietică a prezentat astăzi o nouă pro
punere, care avînd drept bază directivei* 
conferinței șefilor de guverne, cuprinde 
tocmai punctele de apropiere dintre pro
punerile sovietice din 31 octombrie, pro
punerile primului ministru francez Faure 
la conferința din iulie și schim.bul de 
păreri ce a avut loc la actuala conferință. 
Propunerile sovietice iau în considerare 
propunerile acceptabile din proiectul fran
cez prezentate cu o zi înainte de către 
dl. Pinay. Prin urmare propunerile dele
gației sovietice în problema contactelor 
dintre Est și Vest, pot sluji ca bază de 
coordonare a diferitelor sugestii făcute 
pînă acum. Totuși, după cum a reieșit în 
ședința de marți delegațiile apusene au 
considerat propunerile sovietice inaccep
tabile.

Opinia publică mondială cere cu tărie 
ca „spiritul Genevei" să se întărească și 
să triumfe cu adevărat.

V CÎMPEANU
Geneva, 15 noiembrie.
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In țară
Astăzi, în 6 orașe din țară, sînt progra* 

mate noi jocuri contînd pentru campionatul 
categoriei A la fotbal. In Capitală pe sta
dionul Republicii echipa bucureșteană Pro
gresul va juca cu echipa Știința Timișoara. 
Partida va începe la ora 14,30 și va fi pre
cedată la ora 12,30 de întîlnirea echipelor 
de tineret ale celor două colective. Fruntașa 
clasamentului, echipa Dinamo București, se 
va deplasa la Reghin unde va întîlni echipa 
Avîntul, iar Flacăra Ploești va juca pe te
ren propriu cu Locomotiva Constanța.

Celelalte meciuri se vor disputa astfel: 
Locomotiva Tg. Mureș — Dinamo Orașul 
Stalin ; Știința Cluj—Flamura Roșie Arad; 
Locomotiva Timișoara—C.C.A. Meciul din
tre echipele Știința Cluj și Flamura Roșie 
Arad va avea loc la Oradea.

★
Ziarul „Sportul popular“ publică un comu

nicat al comisiei centrale de fotbal în legă
tură cu modul de desfășurare a campionatu
lui republican de fotbal pe anul 1956.

In categoria A vor activa în cursul anu
lui viitor un număr de 13 echipe: primele 10 
clasate în campionatul din 1955 și cele 3 
echipe cîștigătoare din campionatul catego
riei B, respectiv Locomotiva București, Pro
gresul Oradea și Dinamo Bacău.

Categoria B va avea numai două serii de 
13 și respectiv 14 echipe.

Se înființează campionatul categoriei C. 
la care vor participa 51 de echipe împărțite 
în 4 serii după criterii geografice. Se des
ființează campionatul echipelor de tineret, 
organizîndu-se în schimb campionatul repu
blican de juniori cu participarea a 91 de 
echipe (10 serii) alcătuite pe lingă forma
țiile de categorie A, B și C.

★

In cadrul finalei celui de al 8-lea cam
pionat de șah al R.P.R., marți s-au disputai 
partidele întrerupte din primele trei runde.

Fără să mai reia jocul, Drimer a cedat la 
Crețulescu și Costea la Reicher.

Maestrul Ciocîltea și-a valorificat avan
tajul de un pion pe care-1 avea la întrerupere 
în partida cu Gică Alexandrescu și la mu
tarea 55-a a înscris prima sa victorie în 
acest campionat. Manevre îndelungate au 
caracterizat continuarea partidei Rusenescu- 
Urseanu, în care ultimul a cîștigat la mu
tarea 85-a, Troianescu l-a învins pe Costea 
și G. Alexandrescu pe Crețulescu.

Partidele Drimer-Ciocîltea, Voiculescu-Sa- 
marian și Seimeanu—I. Szabo s-au termi
nat remiză.

După trei runde, în clasament conduce 
maestrul Emanoil Reicher cu 2*/2 puncte. 
Cîte 2 puncte au mai mulți participanți prin
tre care Ciocîltea, Urseanu, Troianescu, Ghi- 
țescu, Gunsberger etc.

Astăzi, îmcepînd de la ora 9, se desfășoară 
runda a 4-a.

Pesfe hotare
Zilele acestea au avut loc la Berlin con

vorbiri între reprezentanții comitetelor olim
pice ale R. D. Germane și R. F. Germane în 
problema alcătuirii unei echipe unice a Ger
maniei care să participe la Jocurile Olim
pice din anul 1956.

După cum reiese din comunicatul dat pu
blicității duminică, s-a căzut de acord asu
pra alcătuirii unei echipe a întregii Germanii 
în vederea Jocurilor Olimpice de iarnă, cit 
și asupra numărului de sportivi care vor lua 
parte la fiecare disciplină sportivă in parte.

★

în orașul Sunderland s-a disputat luni în
tîlnirea internațională de fotbal dintre echi
pa Dinamo Moscova și fruntașa clasamen
tului primei ligi de fotbal a Angliei, echipa 
Sunderland.

In ciuda ploii și a cetii, jocul s-a desfășu
rat într-un ritm rapid. Fotbaliștii sovietici 
au obținut o frumoasă victorie cu scorul de 
1—0 prin punctul înscris de Ilin cu trei mi
nute înainte de terminarea meciului.

înainte de a se reîntoarce în patrie, 
echipa Dinamo va mai susține o întîlnire 
la Luxemburg.

Spectacolele de azi
TEATRE: COPPELIA - Teatrul de Operă șl Ba

let al R.P.R.; LILIACUL - Teatrul de stat de 
operetă; CITADELA SFARIMATA - Teatrul Na. 
țional „1. L. Caragiale" (sala Studio); DON 
CARLOS — Teatrul Municipal; LA ORA 6 — Tea
trul Armatei (sala Magheru); HOȚII — Teatrul 
Tineretului; MINCINOSUL — Studioul actoru*ul 
de film „C. Nottara"; JOCUL DRAGOSTEI ȘI AL 
1NTIMPLARI1 (orele 20) — Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești; CĂLĂTORIE PE NOTE - An
samblul de Estradă al R.P.R.; ARENA CURAJU
LUI Circul de Stat.

CINEMATOGRAFE : — MACLOVIA — Pat-la, 
Gh. Doja; INTR.O PRIMAVARA LA BUDA
PESTA — București. Al. Popov, Donca Simo; 
MUZICA ȘI DRAGOSTE - Magheru, Libertății; 
PENTRU 14 VIEȚI - Republica; BORIS GODU- 
NOV - I. C. Frimu; BANCNOTA DE l.fWO.%0 
LIRE STERLINE — Filimon Sirbu, înfrățirea in. 
tre popoare, Al. Sahia; POVESTE DESPRE U- 
RIAȘUL PĂDURII - Maxim Gorki, T. Viadimi. 
rescu; NESTERKA CEL ISTEȚ - Elena Parei , 
8 Martie; FANFAN LA TULIPE — Lumina; LEA- 
NA - Central, Moșilor; MELODIA PIERDUTA — 
Victoria; TĂUNUL — Tineretului, Munca; ACTUA. 
LITATEA IN IMAGINI. PANTA PRIMEJDIOASA. 
UNIVERSITATEA LOMONOSOV ÎMPLINEȘTE 200 
ANI; NUIELUȘA DE ALUN Timpuri Noi; NUNTA
- Vasile Roaită; LILIACUL - Cultural; SOL
DATUL IVAN BROVKIN - Unirea: CAI AL. 
BASTRE - C. David; ARLBERG EXPRESS șl 
BUCUREȘTI, ORAȘ ÎNFLORIT - Flacăra; ZVA- 
PAIATA - Carpați, Popular; BUN VENIT. D.I.E 
MARSHALI. - Arta; SPRE ȚĂRMURI NOI — 
Miorița; ROMEO ȘI JULIETTA - 23 August; SU
FLETE ÎMPIETRITE - llie Pintllie; N.A DAN
SAT DECTT O VARA — M. Eminescu; FANTO
MELE PĂRĂSESC PISCURILE - 1 Mai; IN
ZORI DE ZI - Volga; NU DEPARTE DE VAR. 
ȘOVIA - 8 Mai, Aurel Vlalcu; PRINȚESA MARY
- N Bălcescu; FRUMUSEȚEA DIAVOLULUI — 
Rahova, Boleslaw Bierut ; CĂDEREA EMIRATU
LUI - Gh. Coșbuc; NECUNOSCUTA DIN TAXI 
Olga Banele.
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