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Citiți în pag. l!-a

Probleme 
actuale 

pe șantierele 
tineretului

(Insemnări după un 
raid-anahetă)

PAȘI
Inginerul Liviu Macoveanu din cadrul Institutului de cercetări 

științifice pentru protecția muncii de pe lingă C.C.S. a realizat 
un dispozitiv electronic care oprește mașina în momentul în care 
muncitorul este expus accidentelor.

In fotografie: muncitorul Nicolae Bordei de îa fabrica 
Quadrat din Capitală, lucrind la valțul de plastifiat amestecul 
de cauciuc pentru cal and rare la care se afla instalat dispozitivul 
electronic.

Să realizăm economii 
egale cu prețul de cost 

al unor importante 
produse finite

Din economii: o șalupă 
pină la 7 Noiembrie

Angajamentul tinerilor de la șantierul 
naval

Dezvoltarea cooperării internaționale
in

prevestitori de belșug
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru).
Angajamentul tinerilor de la 

uzinele „Progresul“, care au re
luat inițiativa pornită tn anul 
1953, a trezit un interes. deosebit 
și tn rtndurile tineretului de la 
șantierul naval Galați.

Intr-o consfătuire, dezbăttnd
...Vorbea Ion Munhoci, preșe

dintele sfatului popular al comu
nei Unțești, Vorbea domol, fără 
să se avinie, poate că spunea lu
cruri îndeobște cunoscute de ță
ranii adunați în număr ma-re — 
<le n-aveai unde prăpădi un ac — 
în sala căminului cultural.

— De la taică-miu o știu — 
spunea el — că țăranii din Hup. 
ca, satul de peste deal, de ani și 
ani lucrează pămîntul în tarla, 
fără haturi; că de, ce aduc hatu
rile ? Numai cuiburi de dăunători 
care storc rodul muncii noastre.

Asistența era numai ochi și 
urechi. Cîțiva țărani cu tîmplele 
argintate se frâmîntau în bănci. 
Da.r iată că unul dintre ei, se ri
dică și luă cuvîntul. Era Dumitru 
Bănceanu.

— Dacă am putea face și noi 
aidoma celor din Hupca, ar fi 
cum nu se poate mai bine. Nu 
odată m-ați văzut, tovarăși, 
stînd descumpănit în mijlocul sa
tului, nehotărît încotro s-o apuc. 
Știți, am 4 hectare și jumătate, 
dar o parcelă o am tocmai în ra
ionul Murgeni la Băsești, cale de 
45 km. de aici, iar alte două prin 
Unțești. Grîul dăduse în pîrgă și 
într-o parte și într-alta. Greu mă 
hotărâm unde să încep treaba mai 
întii, cum să mă împart ca să fie 
mai bine. Cel puțin terenul de la 
Băsești nu-1 mai folosesc de vreo 
cîțiva ani și, dacă-mi fac soco
teala, cam 20 de zile pierd cu dru
murile pe Ia cele trei parcele ale 
mele...

După Dumitru Bănceanu au mai 
luat cuviniul și alți oameni, care 
au povestit tot despre necazul 
împărțirii pămîntului în mai mul
te locuri. In ziua aceea, țăranii 
muncitori din Unțești hotăriră să 
treacă la tarlalizarea și arondarea 
pămînturilor.

De la adunarea care a avut loc 
la căminul cultural au trecut mai 
bine de două luni. Ceea ce s-a 
făcut în acest răstimp, ne-o arată 
limpede interesul țăranilor față 
de noua acțiune întreprinsă în 
folosul lor. Comisia stabilită să 
coordoneze munca de tarlalizare 
și arondare a pornit îndată la 
treabă. A trecut din casă în casă 
pe la toți țăranii muncitori — 
individuali și întovărășiți — în
tocmind listele cu suprafețele ce 
vor a le însămînța cu păioase de 
toamnă. Apoi a început măsura
rea terenului pe locul cel mai in
dicat pentru cultura păioaselor. 
In acele zile te minunai văzînd 
cu cită hărnicie lucrau tinerii loan 
Vrabie, secretarul organizației de 
bază U.T.M. a comunei și Con
stantin Bălan, ambii tehnicieni la 
punctul agricol. La delimitarea 
tarlalelor au fost antrenați și alți 
tineri, ca Ion Zaharia, Ion Trifan, 
Constantin Cernat și alții. Că 
munca gospodarilor harnici din 
sat a fost spornică o arată clar 
cifrele. Cele 1700 hectare măsu
rate și formarea celor patru tar- 
iale au fost terminate cu 10 zile 
înainte de termenul stabilit.

★
Inițiativa țăranilor muncitori 

din comuna Unțești nu este un 
caz izolat. In întreg raionul Bîr
lad, din regiunea Iași, s-a pornit 
ide mai bine de două luni de zile 
munca de organizare a teritoriu- 
iui agricol, cu ajutorul comasării 
proprietăților. Acesta este rezul
tatul experienței căpătate de ță
ranii muncitori din raionul Bu-

Din experiența raionului 
Bîrlad pe drumul 

tarlalizării și arondării

Acțiunea de tarlalizare și a- 
rondare se desfășoară cu aceeași 
intensitate în toate comunele ra
ionului Bîrlad. In comuna Zor- 
leni au fost măsurate 800 hectare 
împărțite în patru tarlale, în co
muna Banca c-au măsurat 300 
hectare împărțite în trei tarlale. 
Pe întreg raionul au fost măsu
rate peste 14.714 hectare și deli
mitate aproximativ 150 tarlale.

Rezultatele .bune obținute pînă 
acum se datoresc în primul rînd 
muncii politice ce o desfășoară or
ganele și organizațiile de partid 
și U.T.M. încă acum două luni, 
la începutul acțiunii, Comitetul 
raional U.T.M. Bîrlad a convocat 
într-o ședință de instructaj toți 
secretarii organizațiilor de bază 
și comitetelor comunale. Prin 
glasul lor, importanța tarlali
zării și arondării a fost cu
noscută în rîndul tuturor ute- 
miștilor și tinerilor. Numeroși 
tineri ca : Lidia Neghina și Necu- 
lae Pușcașu din comuna Puești, 
Victoria Ivașcu și Constantin 
Balmuș din comuna Zorleni, Zoi- 
ca Cucoș și Enache Zaharia din 
Banca și alții au mers alături de 
comuniști, de deputați și respon
sabilele comisiilor de femei, să 
vorbească țăranilor muncitori 
despre foloasele imense ale tar-

>jor, regiunea Galați, care au tre
cut la tarlalizare și arondare încă 
din anii 1948—1951. Rezultatele 
muncii lor sînt dintre cele mai 
•bune. Le-au văzut doar cu ochii 
,lor cei 300 de țărani muncitori 
care au vizitat de curînd raionul 
,Bujor. Le-a văzut și Vasile Mo- 
canu din Puești, care s-a dumi
rit ce înseamnă tarlalizarea... în
seamnă — spunea el — desfiin
țarea haturilor, respectarea aso- 
lamentuLui, rinduiala plantelor 
•premergătoare, înseamnă, mai a- 
les, o producție îndestulată. A- 
ceasita o pot spune și tinerii 
Gheorghe A.lbu, Ion Voicu și încă 
mulți alții din aceeași comună.

După vizita făcută în raionul 
Bujor, țăranii muncitori din Pu
ești, cu sprijinul organelor de par
tid și de ?tat au luat primele 
măsuri în vederea tarlalizării și 
arondării. Ce foloase va aduce a- 
ceastă acțiune o poate spune ori
care țăran muncitor din comună, 
dar mai cu seamă, Gheorghe __ r._ _______ _____  _ .
Bmmbelea, din satul Gîltești, care lalizării și arondării pămîntului. 
are 5,17 hectare fărâmițate nu
mai în... 16 parcele, pe raza co
munei Bogdănița, cam la 34 km. 
depărtare de sat. O poate spune 
și Vasile Huminic, care are 5,47 
hectare, împrăștiate pe II parcele 
în 3 comune, sau tinerii Pintilie 
Hecuibei și Moiraru Hecubei, care 
aveau de asemenea locurile îm
părțite în multe parcele pe raza 
altor comune.

Măsurarea terenului și fixarea 
«tarlalelor în comuna Puești s-a 
ifăcut destul de repede, deoarece 
«țăranii muncitori vor să pășească 
chiar din toamna aceasta la mun
ca în tarlale. Pînă acum au fost 
stabilite 9 tarlale. Meritul succe
selor dobîndite pînă în prezent 
revine tovarășilor Dumitru 
Pușcașu, secretarul organizației 
de partid, Gheorghe Vlaicu, 
președintele întovărășirii, Petre 
Virna, secretarul organizației 
U.T.M., Gheorghe Moisă, ute- 
mîst, tehnician agricol și altor 
oameni de nădejde din comuni

Intr-una din zile am asistat la 
o discuție deosebit de interesantă 
ce a avut loc la sediul organiza
ției de partid din Puești. Se adu
naseră cîțiva oameni și calculau 
cît teren va cîștiga comuna prin 
desființarea haturilor. Mult timp 
n-a trecut și am auzit : 33 hec
tare de pămînt. Asta înseamnă în 
medie 36 tone de grîu sau 65 
tone de porumb.

Dar nu numai acesta este a- 
/vantajul. O bună parte din pă- 
mîntul arabil al comunei este a- 
șezat pe deal. Arătura făcută din 
deal în vale aducea distrugerea 
stratului roditor al pămîntului. 
Prin «tarlalizare arătura se va 
face de-a latul dealurilor, lucru 
care va îmbunătăți pămîntul. 
Dacă privim această problemă pe 
întreg raionul Bîrlad. situația 
este și mai concludentă. Dacă cele 
7000 hectare de terenuri degra
date nu vor mai fi lucrate în pan
tă, ele vor da o producție medie 
de 700 vagoane grîu.

Sute de tineri au ajutat la pune
rea la punct a registrelor agri
cole, la întocmirea listelor cu su
prafețele ce se vor însămînța cu 
■păioase de toamnă, la măsurarea 
terenurilor și delimitarea tarlale
lor. Alături de cei mai înaintați 
-țărani muncitori, tinerii din raio
nul Bîrlad dau astfel viață unei 
indicații importante a celui de al 
II-lea Congres al partidului, ceea 
ce va contribui la sporirea conti
nuă a producției agricole, la creș
terea veniturilor țărănimii mun
citoare.

I. AGH1NEI 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Iași

Printre producțiile mari obținute la hectar în anul acesta de 
gospodăria agricolă colectivă „Desrobirea muncii" din comuna 
Galicea Mare, din raionul Băilești, se numără și cultura sfeclei 
de zahăr. Vestea aceasta precum și zilele prielnice de muncă 

sporesc și mai mult încrederea colectivistelor Milica 
Pîrvu, Anița C. Elena, Janca Lepădatu și Ana Cojo- 
caru în munca gospodăriei colective ale cărei roade 
le culeg acum de pe cîmp.O

Primele înfăptuiri 
la „Progresul**

4dn curtea și în secțiile uzi
nei „Progresul" Brăila au apă
rut lozinci ale comitetului 
U.T.M., în care tinerii sînt 
chemați să lupte pentru res
pectarea angajamentelor luate.

-K De la luarea angajamen
tului, tinerii oțelari de la cup
torul electric al tineretului au 
elaborat un număr de 19 șarje 
rapide. Tot în această perioadă 
ei au economisit electrozi de 
grafit în valoare de aproape 
3400 lei.

■K Valoarea economiilor rea
lizate de schimbul tineretului 
la cuptorul Martin de la uzi
nele „Progresul'-Brăila se ci
frează pînă în prezent la su
ma de 6900 lei.

-K Printr-o mai judicioasă 
prelucrare a materialelor, nu
mai tinerii din secția forje a 
marii uzine brăilene au econo
misit de la pornirea inițiativei
material din care se pot con-J 
fecționa 26 axe de concasor j

1

angajamentele tinerilor brăi- 
leni, la secția tineretului, ute
mistul Tănase Enache a arătat că 
tn cinstea zilei de 7 Noiembrie 
secția tineretului va putea realiza 
economii de materiale și piese de 
schimb în valoare de 8000 lei.

Comitetul organizației de 
U.T.M. a popularizat pe 
tier acțiunea din secția 
retului și a îndrumat 
organizațiile U.T.M. din
ții să țină asemenea consfă
tuiri. Astfel, timp de mai multe 
zile, tn sectoare au avut loc adu
nări unde tinerii și-au spus cu- 
vîntul. De pildă, cei din secția 
construcții-confecționate s-au an
gajat să realizeze economii tn va
loare de 15.000 lei, cei de la între
ținerea mecanică economii în va-

bază 
șan- 
tine- 
toate 
sec-

Galați
loare de 25.000 lei, cei de la me- 
canică-montaj economii in valoa
re de 12.000 lei etc.

După aceste adunări, pentru 
îndeplinirea angajamentelor 
făcut o ședinjă cu birourile 
ganizafiilor de secție U.T.M.. 
șefii de ateliere, de sectoare 
contabilii de sectoare.

La mitingul ce a avut loc 
ziua de 24 septembrie, Neagu 
Gheorghe, secretarul comitetului 
U.T.M. de pe șantier, a arătat că 
suma economiilor pe care s-au 
angajat să le realizeze pe între
prindere echivalează cu prețul de 
cost al unei șalupe. Tinerii au sa
lutat tn unanimitate acest anga
jament, manifestindu-și hotărirea 
de a-l realiza și depăși ptnă la 7 
Noiembrie.
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zat felul in care tinerii de la { 
secțiile forje și oțelărie luptă j 
pentru îndeplinirea angaja- j 
mentului luat.

9c De la luarea angajamen- ] 
tului de a realiza economii in ; 
valoare de 40.000 iei tinerii din | 
brigada utemistului Bogoi Fă- j 
nică nu au luat de la magazia I 
uzinei nici un cuțit de strung, j 
Ei au lucrat în această pe-J 
rloadă cu cuțite recondiționate l 
în orele libere. Contravaloarea | 
celor peste 100 cuțite de | 
strung astfel economisite se j 
află consemnată în contul de ) 
economii al brigăzii.

Uzinele de utilaj miner din Petroșani sînt înzestrate cu ma
șini perfecționate, de Înaltă tehnicitate. Ca să poți lucra la 
mașina specială de tăiat roți dințate, de pildă e necesar să 
dobindești o înaltă calificare. Minuind cu pricepere această 
mașină utemistul losif Conea izbutește să-și realizeze plănui 
zilnic in proporție de 125 la sută.

Cea de a doua baterie a uzinei 
de semicccs din Calan a intrat 

în funcție
de a doua baterie a uzinei de semicocs din Calan a 
în funcțiune. După o perioadă scurtă de încălzire și 
la unele din cuptoarele bateriei s-a constatat că tempe-

Sosirea în Capitală a directorului 
general al U.N.E.S.C.O., 

d-nul Luther Evans
Marți dimineața a sosit în Ca

pitală dl. Luther Evans directorul 
general al U.N.E.S.C.O., însoțit 
de dl. Jean Chevalier, șeful Divi
ziei Relațiilor cu statele membre.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții 
au fost întîmpiniați de I. Pas, 
prim locțiitor al ministrului Cul
turii, Al. Lăzăreanu, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Constantin Dinculescu, locțiitor al 
ministrului Im-vățămî.ntului, Al. 
Buican și dr. I. Bogdan, vice
președinți ai I.R.R.C.S., prof, 
univ. N. Sălăgeanu, rectorul uni
versității „C. i. Parjion** din

Primirea domnului Luther Evans, directorul 
general al U.N.E.S.C.O., de către ministrul 

Afacerilor Externe

București, G. Macovescu, directo
rul general al Cinematografiei 
din Ministerul Culturii, Boris Ca- 
ragea, președintele Uniunii Arti
știlor Plastici, luliu Topor, direc
tor general adjunct al Radiodifu
ziunii, I. Nistor, secretar general 
al Comisiei naționale R.P.R. pen
tru U.N.E.S.C.O., P. Silard, direc
tor ad-interim în Ministerul Afa
cerilor Externe, scriitorul Aurel 
Baranga, reprezentanți ai presei.

A fost de față S. Pavlov, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

La 25 septembrie a.c. ministrul 
Afacerilor Externe. Grigore Preo. 
teaca, a primit în audiență pe 
dl. Luther H. Evans, director ge
neral 
vizită

Dl. 
bleme
R.P.R. la activitatea 
precum și probleme 
desfășurarea celei de

al UNESCO care face o 
oficială în țara noastră. 
Evans a expus unele pro- 

legate de participarea 
UNESCO, 
legate de 
a 9-a se-

siuni a Conferinței Generale 
UNESCO care va avea loc între 
5 noiembrie—5 decembrie 1956 la 
New Delhi.

Dl. Evans a fost însoțit de dl. 
Jean E. Chevalier, șeful Diviziei 
Relațiilor cu statele membre.

In cinstea oaspeților, ministrul 
Afacerilor Externe a oferit un 
dejun.

(Agerpres)

Cea 
intrat 
uscare, 
ratura este optimă pentru intrarea lor, in producție. Cocsarii 
care deservesc noua baterie au terminat pregătirile pentru în
ceperea activității, in noaptea de 24-25 septembrie, primele 
4 cuptoare ale bateriei au început să producă.

Muncitorii Miron Bretean și Teodor. Trușan supraveghează 
atent desfășurarea procesului de producție. Schimbul de cocsari 
condus de tehnicianul Anton Costescu controlează mereu mer
sul cuptoarelor. După o oră și ceva de la încărcarea cuptoarelor 
au apărut primele granule de semicocs, prima producție de 
semicocs a celei de a doua baterii a uzinei din Calan.

In cursul zilei de 25 septembrie primele zeci de tone de semi
cocs au fost încărcate în vagoane și expediate uzinei cocso- 
chimice a Combinatului siderurgic din Hunedoara pentru a fi 
transformat tn cocs pentru furnale. In prezent cele 4 cuptoare 
funcționează din plin.

Recenta se
siune a Consi
liului F.M.T.D., 
care a avut loc 

la Sofia, a avut prilejul să salute 
dezvoltarea continuă a colabo
rării între tineri și organizațiile 
lor naționale și internaționale.

Că acest fapt este o necesitate 
a vremurilor noastre se poate 
constata luînd în considerație in
teresele tineretului de astăzi, ce. 
rințele actualei situații interna
ționale, stadiul mișcării de tine
ret și îndeosebi existența simul
tană a diferite organizații interna
ționale care reunesc sau influen
țează un număr însemnat de ti
neri. Realitatea arată că dacă în 
mai multe țări, cum ar fi de pil
dă Romînia, tineretul a realizat 
unitatea și se poate consacra in 
întregime nobilelor sarcini de 
construire a patriei sale, de educa
ție și dezvoltare morală și fizică, 
în numeroase alte țări tinerii sînt 
fărâmițați in numeroase organi
zații, adesea divergente.

Aspirațiile, problemele esențiale 
ale tinerilor sînt comune. Indife
rent de continentul cărora apar
țin, de rasa din care fac parte, 
de organizația lor, tinerii aspiră 
spre o viață mai bună, spre pro
gres, spre pace și dezarmare, in
dependență națională și prietenie 
cu toate popoarele lumii. Și nu 
este tntlmplător că pînă și orga
nizații care în activitatea lor nu 
apără cu fermitate aceste năzuin
țe, se referă la ele adeseori în 
programele și propaganda lor. 
Acest lucru este valabil pe scară 
mondială. Cititorii „Scînteii tine
retului" cunosc desigur bine voin
ța unită a tinerilor din Franța de 
a pune capăt războiului odios dus 
împotriva poporului algerian, lup
ta tinerilor din țările Orientului 
Apropiat și Mijlociu împotriva 
presiunilor și intervențiilor străi
ne, activitatea tinerilor din țările 
Asiei de sud-est pentru dezvolta
rea țărilor lor devenite de curînd 
independente etc.

Recunoașterea existenței unor 
organizații diferite ale tineretului 
și a necesității de a le ajuta să-și 
unească eforturile lor în ches
tiuni de interes comun preocupa 
de mulți ani F.M.T.D. Tineretul 
romîn cunoaște importanța pe care 
a avut-o în această privință cel 
de-al IlI-lea Congres Mondial al 
Tineretului, care a avut loc la 
București în vara anului 1953. Se 
poate deja afirma că pregătirea 
celui de-al IV-lea Congres al 
F.M.T.D., convocat pentru vara 
anului 1957 va juca un rol consi
derabil pentru a permite o con
lucrare a organizațiilor de tine
ret In multe puncte comune. Este 
neîndoios că un rol important în 
realizarea unei rodnice cooperări 
internaționale a tineretului lumii 
fi are F.M.T.D., organizațiile sale 
membre.

de ]acque« Denis
secretar general al F.M.T.D.

Deja, în aceas
tă direcție efor
turile F..M.T.D. 
și ale aderenților 

rezultate aprecia-săi au dus la rezultate aprecia
bile. Acestea au fost subliniate și 
la Consiliul F.M.T.D. de la Sofia. 
Iată numai cîteva din numeroase
le și remarcabilele fapte ce au 
fost citate la Consiliu și care ilus
trează că cooperarea tinde să de
vină tot mai rapidă: noile legături 
stabilite din inițiativa F.M.T.D. 
cu organizații internaționale, legă
turile stabilite cu numeroase or
ganizații care exprimă interesele 
naționale ale tineretului diferite
lor țări din Asia, Africa și Ame
rica Latină, constituirea unui co
mitet internațional pentru pregă
tirea celui de-al VI-lea Festival 
cu participarea diferitelor orga
nizații etc.

Simpla enumerare a exemplelor 
ar depăși cadrul acestui articol. 
Nu vom menționa decit cîteva fap
te petrecute pe scară internațio
nală (neuitînd în nici un caz că 
ele reflectă profundele schimbări 
survenite în țările respective, lu
cru hotăritor pentru atitudinea 
nouă a organizațiilor internațio
nale și că ele sînt o consecință a 
progreselor realizate pe calea în
cetării „războiului rece").

In ultima perioadă s-a putut 
constata un progres în ceea ce 
privește relațiile F.M.T.D. cu cele
lalte organizații internaționale ale 
tineretului, de la o oarecare ostili
tate reciprocă, la o atitudine mai 
constructivă — dacă ne referim 
la unele dintre ele. Au fost și 
cazuri cînd s-a putut realiza și o 
cooperare limitată. Referindu-ne 
ia schimburile de delegați, acestea 
au avut loc cu prilejul unor anu
mite evenimente ca de pildă, între 
YMCA (Asociația Tinerilor Creș
tini) și F.M.T.D. — respectiv cu 
prilejul centenarului YMCA la 
Paris și a celei de a zecea ani
versări a F.M.T.D. la Budapesta, 
sau cu ocazia reuniuriilor organe
lor conducătoare, ca în cazul or
ganizației ISMON, sau cu prile
jul taberelor și seminariilor ca, 
de pildă, în cazul Adunării Mon
diale a Tineretului Musulman. Un 
caz interesant de conlucrare l-a 
constituit recentul șantier de cons
trucții al F.M.T.D. și al SC1 la 
Bonnat, în Franța, pentru reali
zarea unui centru de vacanță al 
ucenicilor. Două intîlniri foarte 
interesante au avut loc la Geneva 
între delegații din conducerea 
F.M.T.D. și ai organizațiilor creș
tine internaționale.

Deosebit de însemnate au fost 
noile fapte survenite în relațiiie 
între F.M.T.D. și .WAY (Adunarea 
Mondială a Tineretului). Duaă 
lungi ani de tăcere, apoi de re
fuz, această organizație a accep
tat propunerea noastră pentru o 
întilnire comună. Aceasta a avut 
loc la Paris. în luna mai. între 
delegați ai celor două cornițele e-

(Continuare in pag. 3-a)

Paltin ȘANTIER CINEMATOGRAFIC
!

încheierea
intre R.P.R. și R.P F. Iugoslavia
și 24 septembrie au a-
București lucrările de-
Republicii Populare
R.P.F. Iugoslavia în

unei convenții fito-sonitare

Intre 17 
vut loc la 
legațiilor 
Romîne și 
vederea încheierii unei convenții 
privitoare la protecția plantelor 
agricole și forestiere împotriva 
dăunătorilor și agențiior pato
geni.

Convenția a fost semnată la 25

septembrie Ia Ministerul Afaceri
lor Externe. Din partea romînă 
convenția a fost semnată de ing. 
Jean Keis, directorul general în 
Ministerul Agriculturii, iar din 
partea iugoslavă de ing. Arboliub 
Todorovici, directorul general al 
Direcției Federale pentru protec
ția plantelor al R.P.F. Iugosla
via.

Noi producții ale studiourilor chineze
Cu prilejul aniversării a 7 ani 

de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze pe ecranele a 
trei cinematografe din Capitală 
vor fi prezentate in premieră noi 
producții ale studiourilor cine
matografice chineze.

InceDÎnd de la 28 septembrie la 
cinematograful „Central" va 
rula filmul artistic „Hazen și

I Giamiia", o producție a studiou-
1 rilor cinematografice din Șanhai.

La 1 octombrie la cinematograful 
„Magheru** va avea loc premiera 
filmului artistic „Pui de tigru**.

De la 29 septembrie pe ecranul 
cinematografului „Timpuri Noi“ 
vor rula două film? documentare: 
„Cîntece și dansuri** și „Sărbă
torirea zilei eliberării naționale — 
1955“, precum și filmul de desene 
animate „Pensula fermecată**;' 
producții ale studiourilor cine
matografice din China Populară.

Paltinul — o așezare de vile 
destinată forestierilor de pe 
parchetele Dornei — reprezin
tă pentru un turist obișnuit re
velația unei oaze galbene, a 
unui miez auriu, care pătează 
valurile de pădure verde cu ră
dăcinile aflate in apele harnice 
ale Negrei, Negrișoarei și Bis
triței.

Pentru un cineast care are 
deliciul de a vedea ciclopic un 
peisaj, cu retina singurului ochi 
al aparatului de filmare, îm
prejurimile Paltinului se înfă
țișează ca un decor uriaș și de- 
săvirșit al .celui mai, iscusit ar
hitect și pictor scenograf — na
tura.

De două luni, Paltinul a de
venit — păstrind desigur pro
porțiile — o adevărată cetate 
a filmului. Cu pitorescul său rar, 
cu cerul, apele iuți și costi
șele sale, explozie a unor tu
tori crude de verde, argintiu și 
albastru, dar mai ales cu ma
sivitatea pădurilor de brazi și 
molizi, el â fost ales drept ca
dru pentru exterioarele filmului 
în producție „Rîpa Dracului", 
după scenariul scriitorului Dra- 
goș Vicol.

Șerpii, altminteri destul de 
blajini, s-au pitit sensibili prin 
cotloanele Negrei, jigniți de 
concurența cablurilor electrice. 
Fluierașii locali, vestiți prin 
tot nordul Moldovei, au amuțit 
odată cu faima ușor răspîndită 
a benzilor de magnetofon cu 
„mecca mambo" (din prețioasa 
colecție a mașinii de sunet), 
după cum oamenii puțin vor
băreți care descind în fiecare 
seară de la punctele forestiere 
din pădure, par a fi și mai tă
cuți, in contrast cu ceata de gă
lăgioși (nu am spus palavragii) 
de la cinematografie, ceea ce 
nu îi împiedică să fie foarte să-

apele iuti și costi-

ritori cînd trebuie să ajute echi
pa de filmare cu figurație, cos
tume, sau pur și simplu cu pă
reri.

Totuși, pentru această încăl
care a liniștei și stărilor de lu
cru autohtone, firea nu se lasă 
intimidată și, capricioasă ca o 
femeie care-și cunoaște bine 
farmecele, joacă renghiuri celor 
care se grăbesc să o filmeze 
nudă. Fiecare strănut al cerului 
este urmat de o revărsare furi
bundă de perdele de ploaie ca
re, înăinte de a mușca pămân
tul, se sfișie între ele intr-o 
dănțuire lăptoasă și fantastică. 
Guturaiul are aici baze foarte 
solide și se vindecă mai greu 

erizipelul.
o asemenea vreme, cînd 
gospodarilor sînt invitați 
tolăni în case, pe preșuri

declt
Pe 

cîinii 
a se -..........
uscate, producția filmului nu 
bate pasul pe loc. Cum drama
turgia scenariului cere secvențe 
întunecate de furtună, operato
rul Wilfried Olt și asistehții săi 
țăcănesc zeci de metri de peli
culă filrnînd năvala norilor grei 
in timp ce Suru, operatorul de 
sunet, abia prididește să înre
gistreze bubuiturile trăznetelor 
cu cite șapte ecouri. Alteori, 
desmințind parcă scurtimea 
ploilor de vară, norii poposesc 
imobili și încruntați cile trei 
zile după furtună. Nu plouă, 
dar e întuneric și vîntul iși face 
de cap. Nu se poale filma. In
sensibilă rămine doar mașina 
de sunet. Suru fixează micro
fonul prin pășunile înalte bin- 
tuite de șuier, asigurind pentru 
sincron triluri dintre cele mai 
chinuite.

Pe o asemenea mișelie, în 
speranța unei raze de soare, 
autobusul cu actori, regizori, 
operatori ti electricieni a stat

cocoțat zile întregi pe vîrful 
dealului Păltiniș, pe ale cărui 
intortocheri grațioase de șosea 
trebuia filmată goana pe moto
cicletă a eroului filmului, Tu
dor Badale și prima sa întilni
re cu Anica, fata care-i va de
veni logodnică. Un pădurar is
teț și ironic a ținut să le comu
nice că norii nu se vor lăsa in
timidați „de obrajii boiți roco
co" ai actorilor (aluzie neaștep
tată șl lipsită de finețe la ma
chiajul cu fond de ten). Nu-i 
vorbă, ce înseamnă „să-ți bo- 
iești obrajii rococo" de dimi
neață pînă seara, a simțit-o 
chiar pădurarul de lingă Dor
na, mai ales după ce a făcut 
figurație vreo trei zile.

Echipa încăpățînată s-a 
cramponat însă de meterezul 
Păltinișului, cînd din vale a 
apărut pe șosea, ca un antipod 
al soarelui, o mogildeață nea
gră. In mașină au inceput pro
nosticurile; e vițel.;, e curcă... 
e meteorit care se mai invirte... 
Pădurarul s-a pronunțat com
petent, prețăluind arătarea: e 
pui de urs — și întreaga echi
pă, curioasă, s-a apropiat nu 
fără teamă pentru a-l examina 
mai îndeaproape. Ofensat de 
această imprudentă nepolitețe, 
ursul, blazat și plictisit, le-a de
monstrat cu toată precizia că 
nu are coadă...

Totuși scena cu motocicleta 
s-a filmat.

De două luni regizorul Jean 
Mihail, împreună cu actorii, 
dintre care cităm pe Toma Di- 
mitriu (Florinte Damian), Da
na Comnea (Anica Nedelea) și 
N. Mavrodin (Tudor Badale), 
își canalizează eforturile lor 
creatoare de-a lungul a sute de 
metri de peliculă.

Cei care asistă la filmările

de zi sau de noapte (spectatori 
de ocazie cite ace pe crengile 
brazilor) s-au convins că mun
ca pe platou nu este tot una 
cu ceea ce se face la firma ..Fo
tografia populară" din Vatra 
Dornei, fiind martorii prolixei 
stăruințe cu care se cizelează 
fiecare detaliu de interpretare 
sau compoziție de cadru, ca si 
ai nervilor consumați cu fel de 
fel de incidente neprevăzute.

1 nchipuiți-vă numai plăcerea 
cu care o armată de actori și 
figuranți au așteptat sub lumi
na furioasă a proiectoarelor pi- 
nă cînd interpretul unui rol epi
sodic a putut pronunța corect 
cuvintele „ba da", după ce a- 
proape un ceas rostise incori
gibil „ba aa". Sau exasperarea 
regizorului care trebuie să în
trerupă filmarea din pricină că 
la geamurile unei case cuprinse 
în cadru au apărut capetele cu
rioase ale unor cumetre pogori- 
te parcă din pod, sau fiindcă 
foarte aproape de microfon s-au 
trezit tropăind și nechezind ab
solut fără nici un motiv niște 
cai ai nimănui (cunoscut proce
deu al acestor patrupede de 
a-și puncta prezența).

Să privim acum prin lentile
le aparatului cu care operează 
Wilfried Otl. Spațiul mobilat de 
vilele din Paltin in fața cărora 
ne aflăm, e adunat pe un drept
unghi de sticlă cit o șchioapă 
ce reprezintă la o scară foarte 
redusă un cadru din filmul care 
peste cîteva luni va fi proiectat 
pe ecrane. Încercăm o plăcere 
lipsită de modestie știindu ne 
cei dinții spectatori și ne-am 
vrea fotografiați lingă aparatul 
aburcat pe practicabile, cu mu-

E MANDRiC
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Antrenare spre șantier împreună cu organizațiile sindicale Să nu tolerăm necinstea I

stabilitate pe șantier
O problemă centrală este extin- dori să se facă constructori. Dar 

derea antrenării de noi brigadieri iată că sînt comune ca Lungani 
pentru ca realizările de pe șantie- din regiunea Iași : deși aici sînt 
rele tineretului să fie la înălțimea 7 sate și peste 400 tineri, din care 
sarcinilor pe-care partidul ni le-a ’ ".................
încredințat.

In această acțiune au fost de- 
puse multe străduințe pozitive din 
partea organizațiilor U.T.M. Pen
tru șantierul national de la Go
vora — de pildă — comitetul re
gional U.T.M. Pitești a trimis 
1015 brigadieri. Numai comitetul 
raional U.T.M. Drăgănești a. mo
bilizat 201 brigadieri într-o pe
rioadă de două ■ luni și jumătate.

Un exemplu printre comitetele 
raionale U.T.M. care au organi
zat bine munca de antrenare a ti
neretului spre șantiere, este comi
tetul raional U.T.M. Tg. Frumoo 
din regiunea Iași. Aici, în sate, 
în cadrul adunărilor generale 
U.T.M. a fost prelucrat întii ape- 

■ Iul Comitetului Central al orga
nizației noastre. Apoi, tinerii care 
au dorit să plece pe șantier au 
primit aprobarea tovarășilor lor în 
cadrul unor ședințe anume orga
nizate. De la comitetul raional, 
spre șantier, viitorii constructori

7 sate și peste 400 tineri, din care 
j85 utemiști, totuși nici un tînăr 
n-a tost antrenat pe șantier.

E bine ca tinerii să fie trimiși 
pe șantiere sărbătorește. cu o în
curajare tovărășească. Tot atît de 
însemnat e însă felul cum sînt 
primiți pe șantier.

Aici, ei ar trebui să fie întot
deauna îrrtîmpinați cu dragoste de 
brigadierii deja sosiți, de condu
cerea șantierului și reprezentanții 
organizațiilor politice, să-i aștep
te un cîntec, o masă caldă, un 
pat pregătit. Pentru aceasta tre
buie îmbunătățit contactul dintre 
comitetele regionale U.T.M. și 
șantiere. Tovarășii de la șantiere 
să fie anunțați cînd vin briga
dieri, pentru a-i putea întîmpina 
și a pregăti cele necesare.

Dar iată că uneori se întîmplă 
ca la Hunedoara; aici, tinerii so. 
siți fără un însoțitor activist al 
organizației noastre, fără să fie 

nu \u “fosF trimiși 'răziețh ct în-' organizați tn brigăzi, fărăjă se 
tr-o brigadă compactă, veselă și ’ ’ 
bine organizată. Nici astăzi pri
mul secretar și activiștii comite
tului raional, ca și secretarii or
ganizațiilor U.T.M. din comune, 
nu-și uită tovarășii Ei vizitează 
periodic șantierul Prut-Iași.

Tn general, pe țară, U.TM. a 
recrutat numărul stabilit de ti
neri pe șantiere: Tinerii, dovedin- 
du-și entuziasmul; au venit ade
sea în număr mai mare decît era 
prevăzut- Prin aceasta s-a văzut 
limpede capacitatea de mobilizare 
a organizației noastre.

Numai1 că, dintr-o serie de cau
ze, o parte din tineri nu au ră
mas pe șantiere.

O cauză este aceea că nu peste 
tot la antrenarea tinerilor o-au 
aplicat instrucțiunile CC. al 
U.TM.

In unele regiuni, ca de exemplu

ia legătura cu organizația U.T.M. 
a șantierului, stat primiți tn 
primul rtad la trustul 4 Construc
ții, și ei iau tntîi contact cu func
ționari administrativi și nu cu or. 
ganele de U.T.M. și cu șantierul 
propriu zis. La ghișeu, imediat 
„li se pune în vedere": „Trebuie 
să stați un stagiu de un an pe 
șantier", fără a lămuri situația, 
fără a arăta care sînt relațiile 
muncitorilor cu șantierul, per
spectivele lor. De aceea fluctuația 
începe încă de la trust, unii ti
neri plecînd înapoi acasă.

Nu așa, mecanic și îngust, tre
buie privită problema stagiului de 
brigadier. Tinerii trebuie să fie 
tntîi convinși că este și în intere
sul lor și al lucrărilor de con-

Oradea, o serie de activiști au 
preferat, în loc să ducă o serioasă 
muncă politică cu tinerii, să le 
facă promisiuni lipsite de răs
pundere.

In alte locuri, în loc ca pe 
șantiere să fie antrenați tineri din 
cei mai • buni, unele cadre de 
U.T.M., au recrutat brigadierii la 
întîmplare. S-a ajuns astfel pînă 
la situații ca aceea de la» șan
tierul fabricii de zahăr; Llvezi- 
regiunea Craiova, unde au fost 
aduși ca „brigadieri" bărbați 
și femei în vîrstă, care ar pu
tea fi bunicii ținerilor noștri. 
Cum s-ar putea cere unui ase
menea „brigadier"... să meargă în 
coloană și să cînte ?l Pe bună 
dreptate acești tovarăși sînt acum 
deja în cadrul celorlalți muncitori 
avînd și dormitoare separate.

De o mare Importanță în crea
rea unei atmosfere entuziaste și 
în sporirea răspunderii fată de 
regiunea natală în rîndurile noi
lor brigadieri, este trimiterea lor 
pe șantiere în mod organizat și 
sărbătoresc, pe brigăzi complecte, 
alcătuite încă de la comitetul ra
ional sau regional U.T.M. Multe 
organe U.T.M. nu respectă insa 
această cerință. Comitetul regio
nal U.T.M. Galați trehuia să tri
mită de curînd un lot de 150 ti
neri pe șantierul orașului. In loc 
de aceasta, a trimis 15 oameni, 
răzleți, .

In acțiunea de recrutare a bri
gadierilor mult prea puțină aten
ție se dă marilor rezerve ale sa
tului. Fiecare raion, are zeci și 
zeci de comune. In fiecare sat, 
mult mai mulți decît 1-2 tineri ar

strucție să rămînă aici mai mult 
timp. Trebuie în primul rind să 
creăm condiții optime de viață 
pentru ca ei să fie interesați să 
rămînă pe șantier. Felul cum 
sînt organizați în brigăzi, cum 
sînt repartizați pe locul de mun
că, toate acestea trebuie astfel or
ganizate, ca noii constructori să 
tțea.un bun randament și salariul 
lor *să fie corespunzător.

Tot în legătură cu felul cum 
stnt primiți uneori brigadierii, 
trebuie să arătăm că tovarășii de 
la șantierul din Hunedoara și in 
special de la trust au mers pe 
linia de a nu angaja individual 
tinerii, a nu-i considera ca anga- 
jații întreprinderii.

Pagină realizată de: 
F. CERBU, NICOLAE 
UAK, GHEORGHE 
GHEORGHE, ION NAS- 
TASE. _________

„Scînteia tineretului*'
Pag. 2-a 26 septembrie 1956

Conducerea Trustului 4 a pre
tins că brigadierii nu sînt munci
tori obișnuiți, care trebuie an
gajați in procesul de producție ca 
orice muncitor salariat. întreprin
derile de construcții scuturîndu-se 
astfel de răspundere fa(ă de a- 
cești mun'citorl, au făcut, Ca ur
mare, ca și unii din Tineri să ma
nifeste ușurință față de muncă,

Acolo unde, sub conducerea or
ganizației de partid, există o bună 
colaborare între organizația 
U.T.M. și organizația sindicală, 
acolo se văd curînd și rezultatele.

La Govora, acest lucru este vi
zibil. Comitetul de 
dere a instalat în 
re difuzoare, stația 
amplificare este pună la dispo
ziția brigadierilor. Tot aici, co
mitetul de întreprindere a luat 
măsuri, în colaborare cu organiza
ția noastră, să creeze comitete de 
secție sindicală ale brigadierilor.

Pe alte șantiere însă, această 
colaborare lasă de dorit. La Hune
doara nu s-a organizat nici un

întreprin- 
dormitoa- 
de radio-

gura posibilități mult mai mari 
de îmbunătățire a condițiilor de 
trai, de asistență medicală, o mai 
mare eficacitate în organizarea 
întrecerilor socialiste, în care sin
dicatul are un cuvînt esențial de 
spus.

In general, viața tinerilor, dis
ciplina, prezența la lucru, educa
ția noii generații în ansamblu, nu 
este o .1..."
U.T.M., ci o chestiune care inte. 
resează tot aparatul nostru li
stat, toate organele politice. Co
mitetele sindicale de pe șantiere 
pot da un mare ajutor tovărășesc

fel de viață sindicală în cadrul 
brigăzilor.

Există o concepție nejustă în 
rîndurile unora din activiștii de 
la sindicat. Mergînd pe firul tre
cutului, cînd pe șantiere lucrau 
voluntari, ei spun: „noi nu ne 
amestecăm; e o problemă speci
fică de tineret l“. Dar în momen
tul de față brigadierii sînt mun
citori obișnuiți.

Ce fac unii activiști de U.T.M.? 
Ei fac altă greșeală : spun că 
dacă organizația sindicală respec
tivă nu i-a ajutat „ș-o lăsătn, că 
tot nu ne ajută". Se complac cu _____ __ ___ .
toții în această stare de lucruri, ja îndeplinirea sarcinilor pe care 
pe cînd o bună conlucrare ar asi- le are în față tineretul

chestiune exclusiv de

de

ace-

La Jilava se construiește un mare combinat al cauciucului. 
Aici, au venit să-și dea contribuția tineri muncitori din toate 
colțurile tării E o mîndrie să fii brigadier pe șantierele tinere
tului.

în fotografie: aspecte de pe șantierul tineretului de la Ji-

lie ’It 11
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ei nesimțindu-se legați de șantier 
și de îndatoririle pe care trebuie 
să le aibă un muncitor salariat. __

Pe șantiere, pentru ca tinerii 
să intre de la început, așa cum 
au dorit, în atmosfera de muncă 
și întrecere, e necesar ca ei să fie 
neîntîrziat echipați, organizați în 
brigăzi și repartizați la locuri de 
muncă precise.

Pe unele șantiere, chiar așa 
s-a fățut. Nu tot astfel, din pă
cate, la Galați. Aci, la început, 
cînd au sosit primii brigadieri nu 
a fost clar ce vor trebui să facă, 
nu li s-a asigurat munca, nu li 
s-a spus ce normă au de îndepli
nit și cî.t vor cîștiga.

Problema asigurării locurilor 
de muncă pentru brigadieri rămî- 
ne o problemă esențială. Tovară
șul director Liveanu de la Trus
tul 4 și-a demonstrat foarte con
vingător atitudinea: atunci cînd a 
recrutat muncitori vîrstnici, el a 
creat fronturi de lucru care să 
satisfacă cerințele de cîștig ale 
acestora; dar cînd au venit bri
gadierii, considerînd că „ei au 
brigăzile lor, au organizația lor", 
că „dacă vor pleca, vom aduce 
alții", nu a adoptat aceeași pozi
ție.

Bineînțeles că, în asemenea 
condiții, începutul muncii nu e 
încurajator.

Acum, pe unele șantiere — mai 
puțin la Hunedoara, mai mult la 
Uricani — se caută să se deschi
dă anumite fronturi de lucru mai 
stabile care să se predea cu pro- 
ces-verbal. Aceasta va duce de
sigur la încurajarea tinerilor și la 
creșterea răspunderii lor față de 
muncă.

Mobilizarea tineretului pe șan
tiere e o problemă de mare pers
pectivă. Existînd grijă pentru li
chidarea lipsurilor semnalate, fă- 
cîndu-se din recrutarea corespun
zătoare și stabilizarea brigadieri
lor o chestiune de prestigiu a or
ganizației noastre ca și a orga
nelor Ministerului Construcțiilor, 
planul de stat al marilor lucrări 
încredințate tineretului va putea 
fi cu succes îndeplinit.

Se pune pe bună dreptate în
trebarea : „de ce ps unele șantiere 
Se fac mobilizări peste mobilizări, . 
și totuși efectivul nu e com
plect?" S-a făcut o comparație in
tre ele și niște saci 
Răspunsul. II găsim 
blema mobilizării pe 
condițiile, de viață și 
gurate brigadierilor.

Să vedem puțin ce tl 
pină pe, tlnăr 
tier ?

Aici trebuie 
tabără curată, 
cu straturi de 
cu un loc de careu bine amenajai, 
cu o agitație vizuală de bun gust 
și antrenantă, cu dormitoare cu
rate Șl luminoase.

Astăzi, la Govora, de pildă, 
condițiile de cazare sînt corespun
zătoare. La Năvoduri, de aseme
nea, s-au făcut eforturi însemnate 
In această privință. Ziarul nostru 
a publicat de curînd un amplu re- 
portâj In care se povestea cum se 
străduiesc tinerii de aici să facă 
din tabăra lor un cămin plăcut.

Pe unele șantiere, însă, 
sini multe rămlneri tn urmă. La 
construcția fabricii de zahăr Li
vezi-Craiova, a fost dat drept lo
cuință brigadierilor un bloc con
struit pentru familiștii care vor 
lucra tn fabrică. Blocul a fost dat 
însă tn folosință fără să fie ter
minat complect. Aici e foarte 
mult curent, se găsesc uși și fe
restre necomplecte. Trebuie ur-

fără fund, 
leglnd pro- 
șantiere de 
muncă asi-

tntlm-
La sosirea pe șan-

să se găsească o 
proaspăt văruită, 

flori între cabane.

mai

? Șantierul
| școală
ide calificare
•

•-----_ — -
i construcții.
£ Io fîo la*
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Unul din obiectivele 
frunte care stau în fața 
tierelor tineretului este și 
la de a fi o adevărată școală 
de calificare pentru 
fetele care muncesc

băieții și 
la marile

1 septem- 
fixat asu- 
precise de

La Galați, de la 
brie, tovarășii s-au 
pra unor locuri 
muncă, lin număr de 38 de ti
neri sint azi calificați aici ca 
dulgheri, zidari etc., iar celor 
care încă nu sînt în calificare 
li s-a dat de construit un bloc, 
începind de la săpături. Aici 
li s-a explicat ce au de făcut, 
cit vor ciștiga, și li s-a arătat 
că odată cu construcția vor 
învăța și ei o meserie. Foarte 
pozitiv e faptul că de acești 
tineri se ocupă un maistru.

Pretutindeni pe șantiere tre
buie grăbit ritmul calificării. 
Acum, e bine ca aceasta să se 
facă mai ales direct practic, la 
locul de muncă, astfel incît 0- 
dată cu venirea iernii cit mai 
mulți brigadieri să poată trece 

. la lucrările de 
ț cer o specializare.
. ..........

t
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interior, care *

Acum ctteva zile la redacția 
ziarului nostru a sosit o scrisoare 
a brigadierului C. Cojocaru de pe 
șantierul de la Uricani. El ne 
scria ce și-au cumpărat briga
dierii din primul salariu: un prie
ten a luat pantofi pentru mama, 
altul — un ceas de 
mină; altul a depus la 
C.E.C. 230 lei.

Pe șantierele națio
nale brigadierii pri
mesc salarii 
muncă.

Din vina insă 
nor elemente necinsti
te, pe unele șantiere 
și-au făcut loc prac
tici ce trebuie lichidate.

Unul din tovarășii 
care au participat la 
acest raid-anchetă, po
vestește :

„Cînd am ajuns du
minică dimineață pe 
șantier, la Govora, 
printre primele lucruri 
făcute am verificai 
o foaie de acord, ca 
să-mi dau seama dacă lucrările 
au fost just plătite. Am con
statat că o mare cantitate de 
lucru nu a fost retribuită: 6 
tone ciment transportat pe dis
tanța de 90 metri, 4 metri 
cubi de dulapi transportați pe 
distanța de 250 metri și altele, 
pe 0 singură foaie de acord. Am 
înirebat normatorul. El le-a recu
noscut ca lucrări executate, dara 
spus că „probabil a scăpat un ra
port"...

O situație și mai de neadmis 
există pe șantierul 202 al trustu
lui C.H. Conducerea acestui șan
tier a încălcat grav dispozițiunile 
și legile de organizare a muncii.

începind de la 1 septembrie 
— declară unul din participanții 
la raidul-anchetă — nu există pe 
șantier absolut nici un fel de evi
dență a lucrărilor executate și de 
către cine au fost executate. Nici 
pontaj, nici foaie de acord, nici 
un fel de evidență. Ihteresîndu-ne 
cum se face totuși retribuția oa
menilor, a reieșit că la sflrșitul 
unei perioade, a unei luni de e- 
xemplu, fondul de salarii rezultat

pe baza executării volumului to
tal de lucrări este împărțit după 
cum crede de cuviință conducerea 
șantierului.

O brigadă fruntașă, lucrtnd tn 
luna august la descărcat ciment, 
a obținui un ctștig minim.

urma discuțiilor, conducerea a 
hotărtt să i se mai „dea" 1.000 
lei. Este firească întrebarea bri
gadierilor : „de unde s-au dat 
acești 1.000 lei ?"

Un alt nărav dăinuie la Livezi. 
Anumite persoane, care trebuie 
deferite justiției, au făcut să 
apară nume fictive pe statele de 
salarii ale muncitorilor de pe 
șantier. Spre exemplu, Constanței 
Popescu, care a lucrat 5 zile pe 
șantier, pentru că se afla în favo
rurile normatorului, i s-a plătit 
întreaga lună august.

Desigur, acestea sint doar 
practicile necinstite ale unor in
divizi răzleți. Totuși, asemenea 
practici pot aduce un mare rău.

încălcarea principiului cointe
resării materiale subminează in
teresul pentru muncă al construc
torilor, disciplina și ii îndepăr
tează de șantier.

Există legi precise pentru con-, 
strucții. Ordinul 58 al Ministeru
lui Construcțiilor să fie făcut cu
noscut tuturor . constructorilor. 
Toate dispozițiunile cuprinse aici 
tn ceea ce privește organizarea 
și salarizarea trebuie strict 
respectate de către normatori și 
conducerea șantierelor.Romantism, educație,

și... i-a ..încondeiat'" într-un mo
nolog. Aceasta a avut urmări.

S-ar putea vorbi, de asemenea, 
despre focurile de tabăra orga
nizate la Năvodari, despre pa
nourile de onoare, despre gaze
tele de perete din dormitoare, cît 
și despre unele jocuri distractive 
care au luat naștere pe șantier. 
Cert este că în privința educării, 
oamenilor, cadrele de conducere, 
și in special tov. Vasile Ispas, 
secretarul comitetului U.T.M., 
muncesc cu pricepere și drag.

De asemenea, la Galați coman
damentul și respectiv organizația 
U.T.M. au întrebuințat unele me
tode bune în organizarea timpu
lui liber al brigadierilor. Acum 
vor avea loc de două-trei ori pe 
săp’.ămînă vizionări de filme. Âu 
fost organizate joi ale tineretu
lui. reuniuni tovărășești, specta
cole ale unor echipe artistice.

S-a îmbunătățit aprovizionarea 
cu materiale cultural-sportive. Cu 
ajutorul C.C.S., o parte din aceste 
mijloace materiale strict necesare 
muncii educative au și fost re
partizate la Hunedoara și în alte 
jocuri.

La Livezf, pînă de curînd, cum 
se distrau brigadierii ? Luau acor
deonul și jucau toată noaptea „pe- 
rinița". Dimineața greu se mai 
dădea cineva jos din pat. In re
giunea Hunedoara, din lipsă de 
grijă din partea comitetului re
gional U.T.M., sînt șantiere unde 
nu a fost trimisă nici o echipă ar- ■ 
tistică timp de trei luni de 
zile, nici un instructor cultu
ral sau sportiv care, să-i ajute pe 
tineri în organizarea muncii de e- 
ducație. Activiștii care au fost acolo 
nu s-au gîndit să se ocupe ta mod 1 
concret de organizarea unor con- ; 
ferințe educative, tehnice, pe pro. , 
bleme de igienă sau despre mo- : 
rală.

făcut

Pe șantierele tineretului, tinerii 
vin din sate și din orașe cu 
gîndul că vor primi educație, că 
vor trăi o viață plăcută. Dar 
este orgapizat în majoritatea șan
tierelor acest fucru ?

Pe unele șantiere s-au 
progrese remarcabile.

în această privință este grăitor 
felul în care au muncit comite
tul U.T.M. și comandamentul șan
tierului național de la Năvodari.

In fiecare joi seara, brigada de 
agitație formată din cei mai ta- 
lentați artiști amatori de pe șan
tier pregătește aici cîte un pro
gram artistic legat de viața și 
munca constructorilor.

Țineri ca Nicolae Neagu sau 
Vasile Cumpără, veniseră pe șan
tier cu unele apucături nesănă
toase, și foloseau un limbaj vul
gar, cît mai „șmecheresc".

Intr-o zi Insă, Mana Pușcașu 
— o fetișcană plină de umor din 
brigada de agitație — i-a auzit

Sînt condiții pentru o viată mai bună
gent îndeplinită sarcina ca tn spa
tele blocului să se instaleze un 
spălător cu SO de locuri, cu com
partimente separate pentru fete 
și băieți.

La Hunedoara și Uricani există 
posibilități pentru sporirea efec
tivelor intr-un termen scurt. Ce 
se intîmplă insă cu condițiile ? 
Dormitoare neîngrijite, cear
ceafuri neschimbate...

tn 20 de zile — nu mai mult— 
pe șantierele din regiunea Hune
doara se pot face multe tn ceea 
ce pripește amenajarea unor con
strucții, curățirea dormitoarelor și 
repararea lor. Pentru aceasta, din 
partea organizațiilor U.T.M. și a 
întreprinderilor de construcții tre
buie străduință.

Problema echipamentului și ca- 
zarmamentului este la fel de în
semnată. Prin lege, brigadierilor 
li se asigură o îmbrăcăminte co
respunzătoare. Acum, in preajma 
anotimpului rece, se cere Insă 
mai multă operativitate din, par
tea organelor administrative in 
distribuirea echipamentului și ca- 
zarmamentuiui de iarnă. La Uri
cani s-au dat deja tinerilor cile 
două pături și s-a făcut foc tn 
unele încăperi. Și aici Insă, ca și 
la Iași, pe șantierul conductei de 
apă, cu tot timpul defavorabil, nu

1
s-au distribuit încă pufoaicele.

In ceea ce privește șl îmbrăcă
mintea, dar mai ales bocancii, 
pentru a li se asigura durabilita
tea tn condițiile existente, trebuie 
ca organele Ministerului Con
strucțiilor să găsească posibilita
tea dotării șantierelor cu ateliere 
și material de reparații.

Alături de grija administrației, 
desigur că o mare contribuție la 
asigurarea unor bune condiții de 
viață trebuie s-o aibă lămurirea 
brigadierilor asupra faptului că 
păstrind igiena, avlnd grijă de 
mobilier și de îmbrăcăminte, tși 
apără propria lor sănătate. Nu 
am prea văzut această preocupare 
nici la Hunedoara și Uricani, 
nici la Livezi-Craiova.

Situația cantinelor poate fi mult 
îmbunătățită, urmlndu-se exem
plul șantierelor mai bine gospo
dărite, ca Govora și altele.

La Hunedoara s-au mărit por
țiile, și in ultimul timp se dă și 
un supliment. Totuși nu e satis
făcătoare calitatea mâncării, felul 
cum e gătită. Toți se pltng că nu 
au un bucătar ca lumea, că nu se 
asigură condiții pentru a aduce 
un bucătar „de categoria intlia". 
De asemenea, aici nu e controlată 
utilizarea alimentelor, pentru a Se 
vedea dacă nu slnt tnstrăinate.

Ar fi bine ca șeful serviciului 
care se ocupă cu cantinele din 
trust să stea ctteva zile pe șan
tier, pentru a se ocupa de deser
virea civilizată a brigadierilor, 
de datarea cantinei cu fețe de 
masă etc.
Un fenomen care trebuie curmat 

e umflarea prețului meselor. Ma
sa la Livezi costă 7 lei, cînd din 
situația contabilității reiese că

prețul ei în realitate este de 5,96 
lei. La Hunedoara, de asemenea. 
7 lei, ta un preț de cost de 5,50 
lei pe zi.

Dacă In loc de cantină, s-ar 
numi restaurant de lux „Athenee- 
Palace" nimeni nu s-ar 
Dimpotrivă li s-ar părea 
ieftin...

Afară de aceasta, pe unele șan-, 
tiere administrația însăși încarcă'

disciplina
Slaba muncă cultural-educativă 

se datorește deseori slăbiciunilor 
vieții de U.T.M. In unele locuri 
există confuzii în privința rela
țiilor dintre comitetul organizației 
U.T.M. și comandamentul briga
dierilor. Poate că e necesar eă se 
spună încă odată că, sub condu
cerea organizației de partid, orga
nizația U.T.M. este aceea care are 
ca sarcină antrenarea in muncă 
și educarea tineretului. Comanda
mentul brigadierilor e un orga
nism specific de conducere și or
ganizare in producție a tinerilor 
brigadieri de pe șantiere și el 
trebuie să fie subordonat comite
tului U.T.M.

Trebuie organizat pretutindeni 
învățămîntul politic al U.T.M. or- 
ganizîndu-se mai ales cercuri 
de cunoaștere a frumuseților și 
bogățiilor patriei.

însăși munca organizatorică e 
necesar să fie îmbunătățită. Abia 
în urmă cu o lună de zile s-au 
constituit organizații de bază 
U.T.M. pe șantierul Imt-Iași 
Aicf ău fost primiți doar patru 
brigadieri in rîndurile utemiștilor. 
cînd procentul celor neutemiști se 
ridică la 70 la sută.

Toate aceste lipsuri au contri
buit la existența unor manifestări 
de indisciplină pe șantier.

S-au constatat cazuri cînd, din 
200—300 de brigadieri, la Hune
doara și la Uricani circa 50 de 
brigadieri lipseau zilnic din pro
ducție. Actele de indisciplină sînt 
favorizate acolo și de defecțiuni 
de evidență a muncii brigadieri
lor.

Intre întărirea disciplinei, îm. 
bunătățirea activității cultural- 
sportive și întărirea vieții interne 
de U.T.M. pe șantiere există o 
strînsă legătură. Ea trebuie cu
noscută de fiecare activist.

tn mod samavolnic prețul mesei 
unora din brigadieri, pentru a-și 
acoperi lipsurile provocate de unii 
debitori' neconștiincioși.

...Să îmbunătățim continuu pre
ocuparea pentru condițiile de trai 
ale brigadierilor. Atunci tinerii 
vor îndrăgi și mai mult viața de 
șantier.

mira. J 
chiar»

!’ Cei ce se preocupă de activita
tea șantierelor tineretului nu pot 
uita nici o clipă că mobilizarea, 

| asigurarea condițiilor, calificarea, 
3 — toate acestea sînt mijloace, și 
î că scopul — scopul este construe- 
t’ ția însăși.

Noi trebuie să depunem stră- 
• duințele necesare pentru a obține 
’ toate condițiile cuvenite pentru 
4 brigadieri. Nu trebuie să uităm 
| insă că brigadierii au norme de 
t’ îndeplinit, că pentru aceasta merg 

pe șantiere.

i Organizațiile U.T.M. trebuie să 
îndrume comandamentele de pe 
șantiere astfel ca brigadierii să în- 

ideplinească normele. De pildă, la
Iași, munca brigadierilor dă roade 
bune. Planul în cursul lunii au- 

, gust a fost realizat in proporție 
j de 115 la sută. Multe acte de 
| eroism stnt săvirșite de brigadieri 
4 pe șantiere. Ei au îmbunătățit 
l uneltele de lucru. La excavații

Brigadierii — 
și cei din jur

Nu vrem să trecem cu vederea 
un aspect important al vieții de 
constructor. Este vorba de rela
țiile brigadierilor cu inginerii și 
tehnicienii, cu ceilalți salariați 
care muncesc pe șantiere și cu lo
cuitorii din jurul șantierelor.

In această privință s-au obținut 
multe realizări. Și mai frumoase 
sint amintirile din activitatea tre
cutelor șantiere naționale.

Și totuși, mai există încă pro
bleme.

Unii tehnicieni, la Hunedoara, 
de pildă, consideră că față de bri
gadieri pot adopta atitudini ca
zone în ceea ce privește suprave
gherea, urmărirea procesului de 
producție și a rezultatelor. Co
mandamentul și organizația 
U.T.M. nu pot admite acest lucru. 
Sint tehnicieni și ingineri care se 
apropie tovărășește de brigadieri. 
Trebuie subliniată necesitatea ca 
fiecare tehnician ca și tovarășii 
din conducerea șantierului să aibă 
o asemenea atitudine, să-i ajute 
pe tineri efectiv în muncă, astfel 
îneît să ob(ină rezultate bune, iar 
posibilitățile lor de cîștig să fie 
mulțumitoare.

La Livezi nu s-au luat măsuri 
pentru strîngerea legăturilor cu 
ceilalți muncitori. Și aceasta e o 
îndatorire însemnată.

La rîndul lor, brigadierii mai au 
de lichidat multe lipsuri. In re
lațiile lor cu cetățenii din împre
jurimile șantierelor au apărut 
unele aspecte neplăcute. Astfel 
la șantierul 2Q2 al T.C.H. au avut 
loc scandaluri. Va trebui să ne 
ocupăm foarte serios de problema 
aceasta. Să facem să existe legă
turi prietenești, tovărășești între 
tinerii brigadieri și tineretul din 
satele vecine. Să se facă schim
buri de vizite între săteni și bri
gadierii de pe șantiere, schimburi 
de echipe artistice, hore comuna 
etc. Pe șantierul național Agnita- 
Botorca, ca și pe multe alte șan
tiere naționale, mii de țărani 
muncitori ajutau munca brigadie
rilor ji exista între ei înțelegere 
tovărășească.

Așa poate fi, așa trebuie să fie 
și acum. Pentru aceasta e însă ne
cesară preocuparea.

Scopul: construcțiaI
sînt brigadieri care au făcut 
9 metri cubi într-o zi.

întrecerea socialistă pe șantiere, 
deși stimulată de chemări ca cea 
de la Năvodari, nu a fost totuși 
pină in prezent tn centrul aten
ției organizațiilor U.T.M. Acum 
această lipsă trebuie lichidată.

!n muncă, in asigurarea condi
țiilor, in activitatea educativă, 
multe organizații U.T.M., mulți 
activiști utemiști, au depus stră
duințe mari, cu bune rezultate. 
Dacă în această pagină am ana
lizat mal mult lipsurile, acearta 
e tocmai pentru a face și mai 
mult loc pe viitor înfăptuirilor.

Mișcarea brigadierilor are, pers
pective mari. Acum, condițiile 
climaterice mai sint favorabi e 
pentru construcții. Ele să fie fo
losite la maximum.

Cit mai mulți tineri patrioți spre 
șantierele tineretului, cit mai rod
nică munca tinerilor brigadieri — 
iată sarcinile noastre:



In preajma deschiderii noului an în învăță m în tul po litic al U. T. M.

S-au pregătit temeinic
Membrii acestor colective și-auIn centrul atenției organizații- Membrii acestor colective și-au 

lor de bază U.T.M. stau acum pre- desfășurat activitatea sub îndru- 
gătirile pentru deschiderea noului marea unui tovarăș din biroul or- 
an de învățămînt politic al U.T.M. „ ' ~ - ■ ■
In legătură cu această problemă, procedeu a dus la rezultate bune. 

Numărul celor care au cerut să fie 
înscriși la fnvățămintul politic 
s-a dublat fată de anul trecut.

După ce au discutat cu fiecare 
tînăr in parte, unele organizații 
de secții au desbătut această pro
blemă și in adunări deschise de 
U.T.M. Pentru a preintîmpma 
ușurința și superficialitatea unor 
tovarăși din aceste colective, s-a 
organizat un control temeinic a- 
supra muncii colectivelor de re
crutare a cursanților.

Personal am mers prin secții și 
am controlat acest lucru. Atunci 
cînd am văzut, de pildă, că pro
pagandista Diaconescu Maria „re
crutează" o parte din tineri fără a 
discuta cu ei, am luat măsuri 
pentru îndreptarea situației.

In recrutarea cursanților ee 
ppațe vorbi și despre alte aspecte: 
Un exemplu : zilele trecute au ve
nit în întreprindere 12 tineri noi, 
neinscriși la învăță,mîntul politic. 
Comitetul U.T.M. nu a trecut cu 
vederea acest fapt. Tinerii au fost 
chemați la sediul organizației și 
după ce s-a discutat cu ei s-au 
înccris în învățămîntul politic. 
După terminarea recrutării cursan- 
ților, 16 tineri au plecat din între-

ganizației de secție P.M;R. Acest

corespondentul ziarului notru 
pentru regiunea Bacău a discutat 
cu tovarășul Gheorghe Stoica, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. de la l.M.S. Roman, des
pre stadiul în care se găsesc to
varășii de acolo cu aceste pre
gătiri.

întrebare: Ce-a făcut comitetul 
U.T.M. ca să asigure propagan
diști corespunzători cercurilor și 
cui surilor poli-tice U.T.M. ?

Răspuns: După închiderea
cursurilor politice de anul trecut, 
organizațiile de secție au anali
zat în adunări generale cum a de- 
curs anul de învățămînt. Comiietul 
U.T.M. a ținut seamă de lipsurile 
care au existat și a luat măsuri 
penlru a evita repetarea lor. Una 
din greșelile noastre de anul tre
cut a fost aceea că s-au recrutat 
ca propagandiști unii ingineri 
și tehnicieni care aveau de predat 
și lecții la școala profesională. 
Aceștia fiind ocupați și în pro
ducție și la școală nu mergeau la 
cabinetul de partid la instructaj 
și nici lecțiile nu le țineau regu
lat. Anul acesta. în recrutarea ce
lor 10 propagandiști, noi am ți
nut sea-ma ca ei să nu mai aibă 
și alte sarcini și să fie tovarăși prinderea noastră, transferîndu-se 
stabili in int-eprindere

6 din cei 10 propagandiști au 
fost instruiți la cursul cu propa
gandiștii organizat de comite ui 
regional U.T.M. Ceilalți urmează 
la cursul pregătitor al cabinetului 
de partid orășenesc.

Printre propagandiști avem in
gineri, controlori tehnici, slrun. 
gări și turnători. Majoritatea au 
absolvit școala medie iar restul 
sînt absolvenți ai școlilor profe
sionalei Cu fiecare propagandist 
comitetul U.T.M. a discutat temei
nic asupra sarcinilor ce-i revin. 
Noi vom deschide două cercuri 
pentru cunoașterea bogățiilor și 
frumuseților patriei, 6 cursuri se
rale și două cercuri de studiere 
a Istoriei P.M.R.

întrebare : Care este situația 
recrutării cursanților și care slnt 
ulttn.ele măsuri pe care le-ați 
întreprins pentru deschiderea 
cursurilor ?

Răspuns; Aici ar fi de spus 
mai multe lucruri. La noi recru
tarea cursanților a durat mai bine 
de două săptămîtli. Acum, treaba 
o putem considera încheiată. A- 
nul acesta vor învăța în cursurile 
politice aproape 340 de tineri. 
Din aceștia 65 s-au înscris in în. 
vă.ămîniul de partid; ei slnt mem
bri ai comitetului U.T.M. și ai 
birourilor organizațiilor de sec
ție.

Recrutarea cursanților nu a 
fost o treabă ușoară. îndrumați 
de comitetul de partid noi am for
mat în cele. II organizații de 
secții, colective care s-au ocupat 
cu această acțiune, formate din 
secretarii organizațiilor de sec
ție, propagandiști și alți tovarăși 
pregătiți, care au discutat indivi
dual cu tinerii asupra necesității 
studiului.

la șantierul laminorului de țevi. 
Noi am luat legătură cu mem
brii comitetului organizației 
U.T.M. a șantierului informîndu-i 
la ce cursuri n-au înscris acești

tineri la noi. Acolo ei au fost ast
fel luați In evidența organizației 
și înscriși la cursurile respective.

Este cazul să amintim aici ceva, 
lespre popularizarea anului de 
învățămînt. Pe lingă discuțiile ce 
s-au purtat în adunările generale 
noi am popularizat anul de învă
țămînt folosind agitația vizuală. 
In toate secțiile au apărut lozinci 
despre anul de învățămînt poli
tic iar la gazeta de perete s-au 
scris mai multe articole.

Acum eu pregătesc o conferință 
despre noul an de învățămînt po
litic în uzina noastră care va fi 
citită Ia stația de radioficare tn 
ajunul deschiderii anului de învă
țămînt.

Pentru fiecare cerc noi am sta
bili: zilele de curs și s-a intensi
ficat munca pentru mărirea nu
mărului de abonamente la „Sein, 
teia tineretiftui" și „Tînărul leni
nist". Mai sînt și alte măsuri pe 
care le-am luat cum ar fi, de 
pildă, asigurarea rechizitelor etc.

Avînd sprijinul organizației de 
partid, noi am stabilit ca joia să 
fie declarată ziua învățămîntului 
politic U.T.M., In care oă se sus
pende alte activități obștești. Ute- 
miștii și tinerii știu că in cadrul 
învățămîntului politic de anul a- 
cesta vor învăța și cîntece, poezii, 
vor merge în excursii sau vor par
ticipa la interesante lecturi lite
rare. Acesta este un motiv tn 
plus pentru ca ei să aștepte cu 
nerăbdare deschiderea noului an 
de învățămînt politic.

C. ANDREESCU

Din nou propagandist
Adunarea organizației de secție 

U.T.M. nr. 2 de la Fabrica de 
piese de schimb C.F.R. Galați, 
care s-a ținut la mijlocul lunii 
august, a ales trei propagandiști 
pentru noul an de învățămînt. 
Printre ei se numără și Toma Tu
doran. strungar fruntaș în pro
ducție, tnîndria tinerilor munci
tori din secția de strungărie a îa- 
bricii.

Printre cei care au susținut cu 
entuziasm propunerea ca Toma 
Tudoran că fie reales ca propagan
dist se află și foștii lui cursanți 
care au studiat anul trecut în 
cercul nr. 2 de politică curentă. 
Ei îl cunoșteau cel mai bine pe 
propagandistul lor de anul trecut.

înlocuind prezentarea schema
tică a teoriei marxist-Icnmiste 
printr-o muncă de propagandă 
vie, prin expuneri strins legate de 
sarcinile concrete ale economiei, 
informind cursanții asupra eveni-, 
mentelor interne și internaționale, 
asupra hotărîrilor partidului și 
guvernului, propagandistul a reu
șit să trezească interesul tinerilor, 
să provoace în cadrul cercului 
discuții interesante, pline de con
ținut, îndrumate cu multă inteli
gentă spre dezbaterea probleme; 
lor ce le ridică munca lor de zi 
cu zi.

Ca rezultat al muncii de pro
pagandă dusă în cadrul cercului, 
mulți cursanți, pe lingă faptul că 
își însușeau noi cunoștințe, mun
ceau mai bine in producție, or
ganizau mai bine locul de muncă.

Frumusețea Oltului a îneîntat generații. L-au cîntat poeții și l-au descris cu meșteșug reporterii. 
Valea Oltului este unul din cele mai pitorești locuri ale patriei noastre.

Foto: RADU COST1N

Pescarii

Dezvoltarea cooperării internaționala
— încetai ■ 
F.M. T.D.

a tineretului
activității

Utesnistul Toma Tudoran se 
dovedioe a fi nu numai un bun 
propagandist, dar se străduia în 
permanență să rămină fruntaș în 
producție astfel ca toți acei care 
lucrau laolaltă cu dînsul în 
secție — inclusiv tinerii din cer
cul său — să-i poată urma e- 
xemplul.

Ca o confirmare a rezultatelor 
pozitive obținute tntr-un timp re
lativ scurt în munca de propa
gandă, cu ocazia alegerilor pen
tru birourile organizațiilor de 
secții, doi din cursanțij cercului pe 
care l-a condus — Sava Jenică și 
Marin Mlhalache — au fost aleși 
în biroul organizației U.T.M. din 
secția strungărie.

Toma Tudoran a dat în același 
timp importanța cuvenită instru
irii sale. Consultîndu-se la cabi
netul de partid în problemele care 
nu-i erau suficient lămurite, stu
diind atent documentele ce
lui de al Il-lea Congres al P.MR., 
tînărul propagandist cerea ajuto
rul comitetului U.T.M. pe fabrică 
pentru a-i pune la dispoziție o 
serie de date legate de problemele 
concrete ale producției, astfel că 
la discuțiile cu tinerii din cerc 
venea totdeauna bine pregătit.

Prin munca lui el și-a cîștigat 
prețuirea și simpatia utemiștilor 
de la strungărie care l-au propus 
să fie din nou propagandistul lor

La Tatomir lucrează una din
tre cele trei brigăzi complexe de 
pescuit din Delta Dunării. Șeful, 
brigăzii este Filip N'aumenco. El. 
împreună cu „băieții'', pe care-l 
conduce au dat in ultimele luni 
multe mii de kilograme 
peste plan.

„Băieții" slnt vîrstnicl 
neri. Feodor D. Sirnionov 
ră aproape 60 de ani. iar 
sie îgnatenco. cel mai tînăr pes
car din brigadă, mai are clțiua 
ani ca să împlinească un sfert 
de veac. în ciuda diferenței de 
vîrstă, între membrii brigăzii e- 
xistă o luptă pasionantă pentru 
a smulge apelor Deltei cit mai 
mult pește.

în ultima instanță tot cifrele 
vorbesc despre munca pescarilor 
căci, la urma urmelor, iscusința 
în ale pescuitului se măsoară 
după cantitatea de pește descăr
cată în barcă. „Lupul de mare" 
Feodor Sirnionov i-a întrecut 
insă pe toți El a început pescui
tul tn luna septembrie avînd 
în condică înregistrată cant'tn- 
tea de aproape 3500 kg. pește 
prins pe o lună în urmă. în or
dine. vin apoi lacob și Feodor 
Filomenco. Vasile Ismallciuc. tî
nărul Dionisie îgnatenco și mul
ți alții care au pescuit peste 
3 000 kg. pește lunar, ceea ce în
seamnă mai hirte de 100 de kilo
grame pescuit zilnic .

E greu de cuprins în cîteva 
rlnduri munca celor 40 de pes
cari iscusiți ai brigăzii comple
xe de la Tatomir. Fiecare oră, 
fiecare zi. înscrie pagini minu
nate în viața pescarilor din Del
ta ~

Din regiunea 
Constanța

Dunării.

pește

îi ti- 
numă- 
Dioni-

vefi vedea sute și sute de cotele 
așezate intr-un stil arhitectonic 
aparte. Rasa Pekin, căci cel 
5000 de boboci de rață jac 
parte din această rasă, au nevoie 
de o grijă deosebită. Printre în
grijitoarele gospodăriei care-s 
mai harnice și pricepute este și 
utemista Elena Lungu. In anul 
acesta au fost livrate unităților 
comerciale de stat peste 10.000 de 
boboci de rată. In afară de a- 
ceasta gospodăria avicolă furni
zează un număr mare de bo
boci de rață pentru producția 
mare de 
Pekin.

ouă pe care o dă rasa

Corespondent
ANTONIA STROIE

CombinatulLa
de psșîe din Tulcea

Conservele de pește care se gă
sesc tn magazinele alimentare din 
tară slnt produse in bună parte 
și de muncitorii și tehnicienii 
Combinatului de pește din Tulcea. 
Nu rareori vei găsi și peste ho
tare produsele combinatului din 
Tulcea

Pentru orice vizitator, combina-

tul prezintă un interes deosebit, 
datorită faptului că procesul de. 
producție este aproape in între
gime automatizat.

In ultima vreme, azi au sosit 
noi mașini moderne din R.D 
Germană: U R S S . mașini pro
duse in țara noastră, ceea ce face 
să crească mult productivitatea 
muncii și să se reducă conside
rabil prețul de cost. In ultimele 
luni au mai fost instalate in com
binat noi benzi rulante pentru 
transportul cutiilor de conserve, 
compresoare primite din U.R.S N 
și altele.

Vei intilni printre alții la Com
binatul de pește din Tulcea. pe 
utemista T. Copacio, care lucrea
ză la n mașină germană de în
chis cutii, sau vei face cunoștință 
cu Constantin Cazacu, care prin 
inovația sa. aplicată cu mult suc
ces, aduce economii de peste 
50.000 lei lunar.

Un fapt statornicit aci este și 
acela că cei mai mulți muncitori 
au depășiri zilnice de 30-40 la 
sută peste plan, făclndu-se cunos 
cute numele lui 
Maria Mischi și 
Ana Ivanov.

Paulina Lisov 
cel al utemistei

Corespondent
ION RAZVAN

Palfin-șanfier cinematografic
Corespondent

JEAN LENUȘ

(Urmare din pag. l-a)

trele savante ce ni le-am com
pus pentru a intimida zecile de 
privitori nechemafi; care in mo
mentul acesta ar putea fi conso
lați doar dacă s-ar uita la ste
le prin telescbăpele vreunui Ob
servator astronomic.

In scenariul regizoral cadrul 
e notat lapidar: „Alee prin fafa 
vilelor (exterior, noapte, efect 
de lună)"

Indicațiile de interpretare la 
fel de sumare: „Tudor Badale 
șt Anica Nedelea trec încet, u- 
nul lingă altul, pe aleea din 
fata ferestrei lui Florinte Da
mian. 4 metri".

La proiecție, acest moment, 
încadrat in întregul filmului, va 
lua exact clteva secunde. Pa
tru metri de peliculă clteva se
cunde in timp, o verigă, o boa
bă din mătanie. Poartă numă
rul 142, din cele 467 de secven
țe ale scenariului. Dar ca nu
mărul 142 să poată fi dat la 
spate, au intrat In viteză toate 
compartimentele echipei, de 
cele mai multe ori nebănuite 
de spectator. Asta înseamnă 
nervi și becuri electrice de mare 
voltaj, privirea încordată a re
gizorului de cite zece ochi pu
tere și evantaie pentru gontrea 
stolurilor de muște care dau 
ocol operatorilor, repetiții după 
repetiții și necazul bucătăresei 
care fierbe șt scade odată cu 
ciorba din cratife așteptind inu
til echipa furată de filmarea ca-

drului 142, degetele machieuze- 
lor sădind straturi de fond de 
ten și lopefile azv'trlind de pe 
șosea mormanele de glod, pe 
fata păinintului mahmur după 
atîta ploaie.

Cine va bănui, urmărind pe 
ecran gestul tandru cu care Tu
dor iși conduce iubita, emoția 
fiecărui electrician de la cele 
șapte sau opt proiectoare, care 
crește in sine după comanda 
„motor" cu simțăminlul de co- 
creator, in realitate un șurub 
anonim al întregului meca
nism ? Omul și proiectorul — 
sau omul șt două proiectoa
re — dacă punem la socoteală 
că băieții și-au ras craniile că- 
zăcește, lustruindu-le asemenea 
unor blende veritabile. Sau mul
țumirea garderobierei, convin-■ 
să că dunga pantalonilor lui 
Badale pe care a dichisit-o do
uă ceasuri este inegalabilă ?

Să zicem că acestea ar fi 
bucurii și necazuri mici. Dar 
iată-ne intrafi In sfera artisti
cului, a preocupărilor care gra
vitează in jurul scenariului, re 
giei și interpretării. Vreți poate 
să cunoașteți care este actorul 
cel mal mulțumit de rolul său 2 
7/ denunțăm : e Toma Dimitriu, 
interpretul Iul Florinte Damlan. 
șeful unei echipe de forestieri

și adolescent Intîrziat. Deși e 
roul principal este Tudor Ba
dale, pe care scriitorul Dragoș 
Vicol l-a vrut un prototip de om 
înaintat, Florinte este un perso
naj mai interesant, care se ridi
că deasupra tiparelor și liniari
tății. El este alcătuit dintr-o 
esen(ă tare, are un tempera 
meni viguros și nestăpinit, tră
iește drama unei iubiri Urzii, e 
înapoiat uneori, fiind însă ca
pabil să-și cure/e cu severitate 
zgura din suflet. Pentru Toma 
Dimitriu — oricine iși dă sea
ma — rolul 
șansele lui la 
fiind sigure.

Dacă regia .
cumentează 2 Hotărî!! Cel mai 
creator și eficace procedeu: 
contactul cu fiii pădurilor din 
Paltin, tăietori, pădurari și plu
tași, cărora filmul le este închi
nat. De la ei împrumută acto
rii acea notă de asprime, de du
ritate care le este caracteristică, 
dominantă în desfășurarea e- 
venimentelor din film. Și ceea 
ce mai învață surtucarii din 
București, este să soarbă pînă 
în rărunchi aerul înmiresmat, 
purtat de vînt șl distilat de ră
coarea nopților cu brumă, pri
mind revărsările perdelelor de 
ploaie ca pe niște minglieri de 
fată mare.

este „mănușe", 
public și critică

și actorii se do

No. msniae școlare
Tnvățămîntul profesional tehnic 

va avea în noul an școlar noi 
programe șf manuale școlare.

Pînă acum au fost alcătuite 
400 planuri de tnvățămînt pentru 
școlile profesionale de ucenici, 
școlile tehnice și tehnice de mai
ștri. precum și programe școlare 
de cultură generală și tehnologia 
specialității.

Printre acestea se numără pro
gramele pentru matematică, fizi
că tehnică, educație politică, cer
cul literar, protecția muncii, eco
nomie politică, educație fizică, 
tehnologia materialelor, desen 
tehnic, organizare, norme, preț de 
cost și instruire practică.

De asemenea Ministerul Invă- 
țămîn ului. a pregătit editarea a 
40 titluri de manuale școlare ne
cesare invățămintului profesional 
tehnic.

In îmoârâtia 
păsârior

V-ați găsit vreodată în mijlocul 
5000 de păsări fi acestea săa

fie boboci de rată ? Probabil că 
nu. Cei puțin așa cred, pentru că 
nu găsești la tot pasul o aseme
nea gospodărie, care să aibă ati- 
tea păsări in ogradă. Dacă totuși 
slntefi curioși să vedeți această 
împărăție a bobocilor de rafă, și 
să le auziți măcăttul. care-i des
tul de „muzical", bineînțeles dacă 
slntefi obișnuiți cu asemenea con
certe. poftifi la gospodăria avi
colă din comuna ,23 August", ra
ionul Negru Vodă

Vă veți minuna, nu alta. Și veți 
afla lucruri interesante. Veți cons
tata, din scripte, că se consumă 
mii de kilograme de nutreț și

O. N. T.-CARPAȚI organizează: 
București-Sudap estet cu autocarul

O.N.T Carpați anunță organi- menea, Grădina zoologică, caste- 
zarea unei noi călătorii turis'.ice Iul de la Esztergom , se vor face 
în grup, cu autocaiul. la Buda- plimbări cu vaporul 
oef-'ta.

Durata călătoriei, inclusiv dru
mul, va fi de 8 zile, dintre care 5 
zile în R. Pt. Ungară. Traseul că
lătoriei va fi următorul : Bucu
rești-Orașul Sțalin-Sibiu-Cluj-Ora- 
dea. Piispokladany-Szalnok-Buda- 
pesta.

Primul grup de 50 de persoane 
va pleca pe data de 15 oclomuiie 
a.c, ora 7 dimineața din calea 
Victoriei nr. 100, avînd următorul 
itinerar și program :

Ziua I-a: plecarea din Bucu
rești, ora 7 dimineața ; prînzul la 
Sibiu ; cina la Cluj ; cazarea la 
Hotel Cluj.

Ziua a Il-a: dejunul Ia Cluj, 
pachet cu hrană rece pentru prînz 
la Cluj ; cina la Budapesta.

Zilele 111-VI: turul orașului Bu
dapesta, vizitarea Palatului Par
lamentului, a Bastionului pescari
lor, a podurilor de peste Dunăre, 
a insulei Margareta, a Trenului 
pionierilor. Se va vizita, de ase-

,____  ... . pe Dunăre.
■ ee vor vizita muzeele și galeriile 

de pictură,, precum și centrul in
dustrial

Ziua a Vil-a: micul dejun la 
Budapesta.
R. P. Ungare, cina la Cluj, ca
zarea la Hotel Cluj.

Ziua a VlII-a: dejunul la 
Cluj, prînzul la Orașul Stalin.

La Budapesta, cazarea va fi a- 
sigurată la hotel. Costul unui bi
let va fi.de 1.400 lei de persoană, 
inclusiv transportul, cazarea. în
treținerea complectă, ghid etc.

înscrierile pentru excursia din 
15 octombrie, au început ieri si se 
încheie la 1 octombrie la O.N.T.- 
Carpați, str. Aristide Briand nr. 
1, București.

Formalitățile de viză sînt ace
leași ca și pentru celelalte călă
torii turistice organizate de 
O.N.T. Carpați. Pentru „banii, de 
buzunar" se va depune suma de 
lei 93,60, în schimbul căreia fie
care turist va primi 183 forinți.

Sz’.alînvaros.

prînzul pe teritoriul

(Urmare din pag. l-a) 

xecutive. Au fost făcute propuneri 
pentru realizarea unor anumite 
activități comune. In ceea ce-1 
privește, Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. le-a acceptat Și. sperăm 
că WAY adoptînd o poziție ase
mănătoare, va permite realizarea 
activităților propuse. Comunicatul 
final al întîlnirii a oglindit spiri
tul prietenesc care a domnit la 
întîlnire și utilitatea unei noi a- 
semenea acțiuni.

In cadrul întrunirii Comitetu
lui Internațional de pregătire al 
celui de-al Vl-Iea Festival s-a 
aflat că diferite organizații inter
naționale își anuntă participarea 
la anumite părți din program, 
care sînt de competența lor. Prin
tre acestea sînt comitetul de coor
donare al șantierelor tineretului 
de pe lingă U.N.E.S.C-0, Crucea 
Roșie a Tineretului, Federația In
ternațională de Filatelie. Societa
tea de dansuri și baluri etc._

Aceste progrese îmbucurătoare 
pe calea înțelegerii și cooperării 
nu trebuie desigur să ne facă să 
uităm că nu este vorba decît de 
primii pași.

Consiliul F.M.T.D a cerut con
ducerii Federației să facă eforturi 
și mai mari. Îndeosebi In ceea ce 
privește cooperarea cu Uniunea 
Internațională a Tineretului Socia
list, care nu a răspuns încă nu
meroaselor cereri ale F.M T.D. 
pentru relații amicale și spre care 
trebuie iăcuți pași și mai nu
meroși.

Nu trebuie să ascundem faptul 
că în calea colaborării continuă să 
existe obstacole. Unele dintre ee 
sînt legate de situația internațio
nală generală, de care, in mod 
evident, mișcarea de tineret nu 
?-a rupt niciodată și nu se va pu
tea îndepărta nici cînd. Fiecare 
poate vedea astăzi — și amintim 
aici de recentele evenimente le
gate de Canalul de Suez, de ceea 
ce se intîmplă în Germania occi
dentală în legătură cu reînarma- 
rea. de poziția unor cercuri ostile 
cu privire la un acord asupra 
dezarmării și interzicerii armelor 
de distrugere tn masă — că for
țele care sînt interesate tntr-un 
„război rece" și in punerea sub 
tutelă a popoarelor, nu renun.ă 
pur și simplu la proiectele lor. 
Dar nu ele sînt cele mai puter
nice I...

In anumite organizații ale ti
neretului există de asemenea ele
mente dușmănoase unei colaborări. 
Acest lucru explică neîndoielnic 
unele atitudini Avem dreptul de 
a spera că eforturilor F.M.T.D.- 
uluî le vor corespunde în viitor 
strădanii asemănătoare ale altor 
organizații, căci pentru a co
labora trebuie neapărat să fie cel 
puțin doi.

In orice caz, Consiliul F.M.T.D. 
a procedat just cînd a reafirmat 
preocuparea sa de a face totul 
pentru ca in ce ne privește, să nu 
existe nici un obstacol, nici o ati
tudine susceptibilă de a aduce 
prejudicii cooperării și înțelege
rii reciproce, lată de ce la Consiliu 
s-a acordat o atenție mare exami
nării greșelilor care s-au putut 
produce, lată de ce s a hotărî! să 
aibă loc noi demersuri pe lingă 
alte organizații internaționale, ca 
și pe lingă anumite organizații 
scandinave și pe lingă Uniunea 
Tineretului Popular al Iugoslaviei 
în vederea normalizării relațiilor 
și unei cooperări în interesul ti
neretului.

Existența unei puternice mișcări 
a tineretului deyiiocratic, reprezen
tată prin F.M.T.D. și organizațiile 
sale membre, este o condiție a 
dezvoltării cooperării internațio
nale a tineretului. Cele arătate mai 
înainte dovedesc că această miș
care a adus o contribuție însem
nată în această direcție Se pot în
trezări de asemenea perspectivele 
strălucite ale unei activități utile. 
In situația prezentă, țînd parti
zanii încordării atmosferei inter
naționale și ai colonialismului sînt 
din ce în ce mai izolați, nimeni 
nu va putea uita rolul imens ju
cat de diferitele organizații cu 
caracter pozitiv — și între ele,

F.M.T.D. — pentru realizarea 
schimburilor internaționale întrț, 
tineri. In aceasta constă marele 
merit, care caracterizează bilajj: 
țul celor II ani de activitate Jlt; 
F.M.T.D. Acest trecut ne dă drep
tul — îndeosebi cînd există ex'.:)Jș 
riența obținută și dorința fernjă 
de a corija ceea ce es‘e încă Inșg;; 
ficient, slab, depășit de dezvolta* 
rea mișcării — să contăm că ro
lul F.M.T.D. va deveni, și mai im
portant pentru binele mișcării tF 
ncretuiui. Să ne gindira, de. pil
dă, la toate acele forțe noi care 
se dezvoltă în țările Asiei si Afri.- 
cii și a căror prezența alături <fe 
noi este ilustrată de afilierea a 
numeroase organizații la F.M.T.D, 
acceptată de Consiliu la Sofia (in
tre care Uniunea Tinerelului R?- 
publicii Sudanului independent) 
și de prezența observatorilor sec
ției tineretului a Partidului Con; 
greșului National tndim și ai 
Consiliului Suprem pentru buni; 
starea tineretului și dezvoltării 
sportive a Egiptului.

Este neîndoielnic că ziua de lO 
noiembrie, Ziua Mondială a-Tine
retului. și cea de-a 11 a aniver; 
sare a F.M.T.D., vor gări pe mem
brii săi însuflețiți de noi iniția
tive menite să pună în aplicare 
hotărîri'e Consiliului: întărirea 
activității F. M. T. D in apă
rarea drepturilor tinerilor, priete
nia și pacea, pentru a dezvolta co
laborarea intre toate forțele tine
retului.

Tocmai în acest sens, au fost 
lansate idei foarte interesante în 
cursul discuțiilor Consiliului 
După cum se știe, la Consiliu ■ ș 
decis convocarea celui de-al IV- 
lea Congres al F.MT.D., care va 
întocmi bilanțul activității F.M.T.D. 
și va defini noile sarcini. Arest 
congres va permite să se facă și 
mai cunoscut tineretului progra
mul de activitate al F.M.T.D și 
rolul său de coordonator, de organ, 
de legătură și schimb de exne- 
riență. caracterul său de organi
zație deschisă tuturor, poziția sa 
favorabilă colaborării și înțelege-, 
rii. între acțiunile și inițarivele 
F.M.T.D. s-a propus să fie e- 
laborat de Congres un program, 
de colaborare foarte practic care 
va putea fi dezbătut înainte. în 
cursul viitoarelor luni, de către 
toate organizațiile de tineret. S-a 
arătat că ideea unui viitor Congres. 
Mondial al Tineretului ar putea 
deveni o mare inițiativă comună a 
diferitelor forțe, printre care și 
F.M.T.D S-a propus să se orga
nizeze intr-una din zile un cen
tru sau forum, la care să se con
frunte problemele tineretului din 
diferitele mișcări. S-a subi’niat 
apoi că cel de-ai Vl-lea Festival 
— aceasta pe linia intensificării 
schimburilor internaționale, pro
blemă care suscită un interes una
nim printre tineri — ar putea să 
dea ocazie și altor demersuri uni
tare de mare importantă.

Pentru a merge de la bun În
ceput pe acest drum, organizațiile 
afiliate la F M.T.D. au o mate răs
pundere. Tineretul romîn și orga
nizația sa, Uniunea Tineretu
lui Muncitor, au făcut muie 
pentru a dezvolta Cooperarea in
ternațională a tineretului Nimeni 
nu poate uita Congresul și Festi
valul de la București l Anul aces
ta. tineretul romîn a primit tabă- 
ra-seminar a tineretului muncitor 
și a ucenicilor sub patronajul 
F.M.T.D.. a invitat numeroase 
delegații și grupuri de turiști, 
și-a trimis reprezentanți în stră
inătate, iar Congresul U.T.M. a- 
fost o puternică demonstrație a 
prieteniei între tinerii din nume
roase țări, ca și un tablou con
vingător al înaltului nivel al or: 
ganizării și realizărilor tineretu
lui din R.P R.

Permiteți-mi să închei acest ar* 
ticol exprimind convingerea ea 
viitoarea perioadă va fi martora 
unor noi contribuții ale tinere
tului romîn la această operă de 
pace, viață și bucurie 1 !.

Poimîine — 
concurs artistic!

75 de ani 
de la nașterea 

lui Lu Sin

Literatura și arta marelui 
popor chinez constituie un 
adevărat tezaur pe care am 
început să-l cunoaștem de-a- 
bia de curind și din păcate, 
încă, In prea mică măsură De 
aceea nici numele lui Lu Sin 
— deși nu complect necunos 
cut cititorului nostru — nu-i 
spune prea mult. In Republi
ca Populară Chineză însă, a- 
cesta este unul din numele 
amintite cu cea mai adîncă 
venerație. Lu Sin — spune Mao 
Țze-dun — „a foșt cel mai 
mare și cel mai curajos ste
gar al noii armate culturale. 
A fost comandantul suprem al 
revoluției. culturale din China. 
Lu Sin n-a fost numai un 
mare literat, ci și un mare 
gînditor și revoluționar... Lu 
Sin a 
ferm, 
cărat 
țional 
rității 
asaltul pe frontul literaturii, 
împotriva pozițiilor dușmanu
lui".

Ca să Înțelegi pe deplin ce 
a însemnat Lu Sin 
poporului chinez ar trebui să 
cunoști întreaga lui activitate 
și operă literară, cunoscînd în 
același timp complexitatea 
neobișnuită a condițiilor din 
perioada în care a creat. E 
deajuns să. amintim că a scrie 
în limba vorbită de popor, a 
transcrie în această limbă ve
chile capodopere ale literaturii 
chineze — lucru pe. care l-a

fost cel mai drept, mai 
mai devotat, mai înfjă- 
și mai mare erou na- 
care, în numele majo- 
poporului, a început

în viata

GORKI AL CHINEI
făcut Lu Sin — era conside
rat de reprezentanții culturii 
oficiale un sacrilegiu I

In aceste împrejurări, Inte
lectualul cinstit, îndurerat de 
ceea ce se petrecea în patria 
sa, nu putea decît să se con
sacre luptei. Lu Sin a luptat 
pe toate căile și mai ales prin 
scrisul său, întîi împotriva re
gimului dinastiei manciuriene. 
apoi, după prăbușirea impe
riului în 1911 și întemeierea 
republicii — eveniment care 
nu a adus o îmbunătățire 
a stării maselor — împotriva 
„șarlatanilor revoluției", a in
telectualilor trădători, capitu
larzi. Mai tîrziu. Lu Sin se 
va afla în fruntea marii miș
cări antifeudale șl antiimperia- 
liste din 1919 cunoscută sub 
numele de „evenimentele de 
la 4 mai“. Treptat, lupta sa 
își găsește un fundament teo
retic în învățătura marxist- 
leninistă la a cărei populari
zare în China a contribuit tra- 
ducînd și editînd pe cont pro
priu lucrări de Marx, Engels, 
de Plehanov... La formarea 
concepțiilor sale contribuise 
de altfel și opera revoluționa
rilor democrați ruși, umanis
mul marii literaturi ruse — în 
care vedea ,,un conducător și 
un prieten", tinăra literatură 
sovietică din care a cunoscut 
și a tradus pe Gorki, Furma
nov, Fadeev. Șoholov etc Un 
amănunt emoționant pentru 
noi: în vasta operă de tradu
cător a lui Lu Sin, alături de

scritorii ruși amintiți și de 
Ibsen sau Balzac se află și 
primele scrieri romtneștl tăl
măcite în limba chineză — pa
gini din creația lui M, Sado- 
veanu.

Lucrările literare ale lui Lu 
Sin — apărute tn traducere — 
nuvele, povestiri (în afară de 
acestea el a mai creat remar
cabile poeme în proză, eseuri, 
studii de istorie și critică lite
rară) ne introduc într-o rea
litate puțin cunoscută, stranie 
uneori pentru noi Dar chiar 
dacă e greu să apreciezi, de

pildă, răul pricinuit poporului 
chinez de preceptele confu- 
cianiste, combătute cu vehe
mentă în „Jurnalul unui ne
bun", sau alte aspecte determi
nate de specificul istoric al 
Chinei, simți și înțelegi pro
testul scriitorului, pledoaria 
lui pentru o altă orindujre. 
mai bună, pentru dreptul la o 
viață demnă a milioanelor 
de anonimi asemenea eroului 
strălucitei sale lucrări „Ade 
virata poveste a lui Ah Q“

Publicăm act una din poves
tirile scriitorului.

Judecata
Visez că stau tntr-o clasă și scriu o compunere. Mă adresez 

învățătorului șl-l întreb cum să rezolv o problemă.
— Grea problemă! spune învățătorul și se uită la mine pe 

deasupra ochelarilor. Am să-fi spun o poveste. Intr-o familie 
s-a născut un băiat șl bucuria părinților era de nedescris Ctnd 
copilul a împlinit o lună, l-au arătat, după datină, musafirilor 
Firește, părinții așteptau să audă numai preziceri bune pentru 
băiatul lor.

„Va veni un timp ctnd băiatul va fi bogat", spuse unul din 
mosafiri și fu răsplătit cu mulțumiri.

„Va veni un timp ctnd băiatul va deveni funcționar". spuse 
altul și auzi drept răspuns cuvinte de adtncă recunoștință.

„Va veni un timp și băiatul va muri", spuse al treilea și 
fu bătut fără milă de cei de față.

Cel care vorbise de moarte pomenise de un lucru Inevitabil 
Ceilalți care vorbiseră despre bogăție și onoruri poate că au 
mințit. Dar cel care a mințit a fost răsplătit cu mulțumiri, iar 
cel care a vorbit despre un lucru inevitabil a fost bătut. Iar tu.,

— Nu vreau să-l mint pe oameni, dar nici să fiu bătut. Ce 
trebuie deci să spun, tnvăfătorule ?

— Trebuie să vorbești cam așa: ,.Ah, ce copiii Uitatl-vă la 
el! Vai cit e de... Ah, aht... Ah, ah, ah...".

Poimîine dimineața, publicul 
bucureștean va fi martorul unui 
nou concurs al artiștilor amatori: 
finala echipelor de teatru și ope
retă ale sindicatelor, care se va 
desfășura între 28 septembrie șL 
7 octombrie, în sala C.C.S. din 
strada Lipscani.

Tn vederea acestui concurs s-au 
selecționat cele mai bune echipe 
din regiunile țării, printre care se 
numără cele din Bacău, Cluj. Pi
tești, orașul București etc. N-au 
putut fi se’ecționate pentru îi-4* 
nală, echipe de teatru din regiu
nile Suceava și Galați.

Alături de ce’e 24 echine de 
teatru se vor mai prezenta la con
curs 7 formațiuni de operetă, din
tre care trei în limba maghiară 
— „Szekely Lakodalom" Nunta 
secuiască’* — Regiunea Au'ono- 
mă Maghiară), „Mezes kaiâcs" 
(♦.Turtă dulce“—Oradea). „Bcczi, 
boezi tarka*4 („Vițeiușul bălfat" - 
Orașul Stalin) și una tn limba 
germană — „Vînt de libertate" de 
Dunaevski. De remarcat, că for
mațiunile de operetă sînt înzes
trate cu cosiumația, decorul și re
cuzita necesare unor spectacole 
de ținută.

Echipele ce pe vor dovedi frun
tașe la acest concurs, vor da, în 
această perioadă, spectacole și pe 
scenele unor teatre din Capitală.

Intre 28 septembrie și 4 octom- 
brie inclusiv, vor evolua pe scenă, 
echipele de teatru, urmînd ca 
cele de operetă să-și dea con
cursul în zilele de 5—6 și 7 oo, 
tombrie.

„Scînteia tineretului"
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PROBLEMĂ SUEZULUI TREBUIE REZOLVATĂ 
RESPECTiNDU-SE SUVERANITATEA EGIPTULUI

Apelul Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii

VIENA 25 (Agerpres). — La 24 septembrie Prezidiul Consiliului 
Mondial al Păcii a dat publicității textul următorului apel :

Opinia publică este adine îngrijorată de consecințele posibile ale 
conflictului legat de administrarea și folosirea Canalului de Suez.

Consiliul Mondial al Păcii consideră că această îngrijorare este 
întemeiată, deoarece evoluția conflictului poate primejdui pacea.

El avertizează toate guvernele interesate și in special acelea 
care iau măsuri in stare să transforme acest conflict intr-o ciocnire. 
Cei care nu ezită să provoace această ciocnire trebuie să știe că ea 
ya duce, în diferite regiuni ale lumii, la acțiuni militare care se 
pot extinde și transforma într-un adevărat război, primejduind 
soarta a zeci de milioane de oameni.

Consiliul Mondial al Păcii declară că numai pe calea tratativelor 
se poate ajunge la o rezolvare care să asigure libertatea circulației 
prin canal a navelor tuturor statelor fără nici un fel de descriminare 
și să garanteze in același timp drepturile suverane ale Egiptului.

Dacă tratativele în viitoarele săptămini nu vor duce la rezultate 
pozitive, aceasta nu poate constitui în nici un caz o justificare 
pentru folosirea forței, dar va impune necesitatea de a se recurge 
la contribuția Organizației Națiunilor Unite care, prin spiritul Car
tei sale, este chemată să aplaneze conflictele care amenință pacea.

Consiliul Mondial al Păcii cere tuturor guvernelor să folosească 
întreaga lor influență pentru ca acest conflict să fie rezolvat pe 
cale pașnică.

In numele Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, 
FREDERIC JOLIOT-CURIE

Paris, 24 septembrie 1956.

Egiptul cere convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
La 24 septembrie delegația Egip
tului la O.N.U. a remis președin
telui Consiliului de Securitate o 
scrisoare ta care cere convocarea 
de urgență a Consiliului de Secu
ritate pentru examinarea proble
mei privind „acțiunile împotriva

Egiptului din partea anumitor pu
teri, în special din partea Franței 
și Angliei, acțiuni care reprezintă 
o amenințare pentru pace și . secu
ritatea internațională și constituie 
o serioasă încălcare a Cartei

1r-- Tineretul sovietic
[își exprimă solidaritatea] r .. . . - .

1
fI
i

l
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cu tineretul egiptean ] 
Comitetul organizațiilor de j 

tineret din U.RvS.S, în numele j 
milioanelor de tinere și tineri j 
sovietici își exprimă solidari-J 
tatea cu tineretul egiptean j 
care a luat atitudine în apă-j 
rarea hotărîrii legitime a gu-j 
vernului egiptean cu privire la } 
naționalizarea Companiei Ca- j 
naiului de Suez.

Tineretul sovietic consideră j 
că naționalizarea Canalului j 
de Suez corespunde interese- j 
lor vitale ale poporului egip-j 
tean. Tinerii și tinerele dinJ 
Uniunea Sovietică sprijină cui 
căldură tînara generație din j 
Egipt în lupta ei dreaptă îm-j 
potriva colonialismului, pentru j 
libertatea și independența pa-j 
triei. ]

Tineretul sovietic este de j 
părere că pentru soluționarea 1 
problemei Suezului există nu-j 
mai o singura cale — calea j 
tratativelor și a reglementării I 
pașnice în spiritul principiilor} 
Cartei O.N.U. J

*
Tineri ciprioți condamnați | 

la închisoare pe viață j 
Agenția France Presse reia-] 

tează că autoritățile britanice) 
de ocupație din Cipru au con-l 
damnat la închisoare pe viață j 
pe tinerii patrioți ciprioți An-J 
dreas Hadjierasimu și Gre-j 
gorios Louka. j

în același timp într-o serie j 
de localități continuă opera-} 
țiunile de ,,curățire". In ora-j 
șele Kirenya, Limassol și în j 
alte localități au fost efec-j 
tuate percheziții. J

O.N.U.".

In ciuda sabotajului 
circulația pe Canal decurge normal

CAIRO 25 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei, la 24 sep
tembrie au trecut prin Canalul de 
Suez 44 de nave. Acesta este cel 
mai mare număr de nave care au 
trecut pe canal într-o singură zi

din momentul organizării sabota
jului de către piloții străini.

Reprezentantul administrației e- 
giptene a Canalului de Suez a de- 
clarat că pe canal se folosește în 
prezent un nou sistem mai bun 
de pilotare a caravanelor de nave.

Declarația Ministerului Afacerilor Externe 
al Indoneziei

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ministerul Afa
cerilor Externe al Indoneziei a dai 
publicității o declarație în legă
tură cu apelul adresat de Sac- 
troamidjojo, primul ministru al 
Indoneziei, conducătorilor celor 29 
de țări care au participat la con
ferința de la Bandung, in legătură

cu reglementarea pașnică a pro
blemei Canalului de Suez.

In declarație se spune că gu
vernul Indoneziei consideră de 
datoria sa să depună eforturi pen
tru „a menține spiritul Bandun- 
gului în deosebi în condițiile ac
tuale, cînd pacea este periclitată".

O măsură arbitrară a poliției franceze
PARIS 25 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță că în 
zorii zilei de 25 septembrie ziarul 
„L’Humanită" a fost confiscat din 
ordinul prefectului de poliție al 
Parisului și al Ministerului de In
terne. France Presse arată că, mo
tivul acestei măsuri nu a fost co
municat în mod oficial, dar că s-a 
dorit probabil împiedicarea apa

riției unui articol asupra Algeriei 
de Leon Feix, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Francez.

Poliția judiciară a fost însăr 
cinată cu operația de confiscare a 
ziarului. In mesagerii, au fost 
confiscate zeci de mii de exem
plare și s-au trimis dispoziții în 
provincie pentru confiscarea exem
plarelor ajunse la destinație.

Reducerea sâptâmînii de lucru 
în R. Cehoslovaca a devenit lege

PRAGA (Agerpres). — TASS 
transmite: La 24 septembrie se- 
siunea Adunării Naționale a Ceho
slovaciei și-a încheiat lucrările.

Sesiunea a aprobat activitatea 
prezidiului Adunării Naționale și 
hotărîri.le pe care le-a adoptat.

Adunarea Națională a adoptat 
legea cu privire la reducerea săp-

tămînii de lucru de la 48 la 46 
de ore, fără reducerea salariilor, 
legea cu privire la instituțiile de 
învățămînt superior și a aprobai 
proiectul de lege cu privire la 
aviația civilă.

La sesiune au asistat în calitate 
de oaspeți membrii delegației par
lamentare iugoslave.

fOMENTARUILl Problema
Suezului la O.N.U.

Al VIII-Iea Congres 
al Partidului Comunist Chinez

Ședința din 24 septembrie
PEKIN 25 (Agerpres). — 

CHINA NOUA transmite: Ședin
ța din 24 septembrie a Congresu
lui al VIII-Iea al Partidului Co
munist Chinez a început cu cu
vîntarea lui Țai Cian, prim se
cretar al Comitetului pentru pro
blemele muncii în rîndul femeilor 
de pe lingă Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez. Sub
liniind că femeile din China au 
adus o mare contribuție la cauza 
revoluției, ea a spus că de la 
constituirea Republicii Populare 
Chineze, partidul și guvernul au 
promovat numeroase femei în 
munci de conducere. La sfirșitul 
anului 1955, numărul activistelor 
a fost de peste 764.000. Aceasta 
reprezintă 14,5 la sută din numă
rul total al activiștilor din țară. 
In cursul revoluției socialiste, din 
rindurile femeilor chineze s-au 
ridicat zeci de mii de activiste 
noi.

Apoi Congresul a fost salutat 
de Buhali, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Algeria, Tcrrasas, 
președintele Partidului Comunist 
din Mexic; M. Nielsen, reprezen
tantul comuniștilor din Danemar
ca ; de reprezentantul Partidului 
Comunist din Paraguay; Saad 
Niam, secretarul general al Parti
dului Comunist din Ecuador și 
de reprezentantul comuniștilor 
bolivieni.

Urmează la cuvînt Țzea To-fu, 
șeful cancelariei a IV-a a Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, care și-a consacrat 
cuvîntarea unor probleme privind 
dezvoltarea industriei ușoare.

S-a dat apoi cuvîntul lui Tzian 
Hua (organizația de partid din 
provincia Cijețzian). El a vorbit 
despre greșelile devierii de dreap
ta săvîrșite în provincie în cursul 
cooperativizării agriculturii.

După o pauză a luat cuvîntul 
Li Fu-ciun, locțiitor al premieru
lui Consiliului de Stat și președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării, care a vorbit despre pro
blemele planificării.

Crearea și întărirea orînduirii 
dictaturii democratice a poporu
lui, condusă de clasa muncitoare, 
a spus el, naționalizarea ramuri
lor de importanță vitală ale eco
nomiei, îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor cu privire la înfăptui
rea transformărilor democratice, 
refacerea și dezvoltarea rapidă a 
economiei naționale în care si
tuația predominantă o ocupă sec
torul socialist al economiei și în
deosebi elaborarea liniei generale 
a partidului în perioada de tre
cere, precum și exemplul gospo
dăriei planificate în U.R.S.S. și 
ajutorul uriaș acordat construcției 
economice din China de către 
Uniunea Sovietică și alte țări 
frățești — toate acestea au creat 
condiții favorabile pentru desfă
șurarea în China a gospodăriei 
planificate.

In perioada 1951—1952, a spus 
Li Fu-ciun, s-a început elabora
rea cifrelor anuale de control ale 
planului general al economiei na
ționale iar începînd din 1953, noi 
am trecut la înfăptuirea primului 
plan cincinal. Planul prevedea un 
ritm relativ lent al transformării 
socialiste însă datorită faptului 
că Comitetul Central al partidu
lui a condus just activitatea pen
tru grăbirea transformărilor so
cialiste, munca practica nu a 
fost încătușată de vechile preve
deri ale planului.

Referindu-se la actuala situație 
economică din China, Li Fu-ciun 
a arătat că în transformările so
cialiste a fost repurtată deja o

victorie hotărîtoare. Construcția 
socialistă se află într-un nou a- 
vînt. Vorbitorul a subliniat nece 
sitatea întăririi rolului conducător 
în activitatea economică a prin
cipalilor indici de plan stabiliți 
de stat și avind o mare însemnă
tate pentru economia națională

Apoi Congresul a fost salutat 
de reprezentantul Partidului Co
munist din Uruguay și de Gund- 
mundsson, șeful delegației Parti
dului unității din Islanda.

Se dă citire de asemenea tele
gramelor de salut adresate Con
gresului de partidele comuniste 
din Venezuela, Luxemburg și 
Triest.

După aceea, a luat cuvîntul Lin 
Siue-fîn, șeful Secției pentru in
dustrie și transporturi a C.C. al 
P.C. Chinez, care s-a oprit asu
pra unor probleme privind mun
ca de partid în întreprinderile in
dustriale de stat.

In ultimii ani, întreprinderile 
industriale de stat au obținut 
mari succese, a spus el, totuși din 
cauză că conducerea întreprinde
rilor industriale moderne mari 
este o muncă nouă pentru China, 
în acest domeniu au fost săvîr- 
șite unele greșeli. Astfel trebuie 
să se acorde o atenție deosebită 
tendinței de a ignora conducerea 
de partid, precum și spre stilul 
de muncă subiectivist și birocra
tic care constă în ruperea de 
realitate, de mase. De aceea, in
tensificarea conducerii de partid 
în întreprinderi și aplicarea con
secventă a „liniei maselor", tra
sată de partid, are o însemnăta
te deosebit de mare pentru Îmbu
nătățirea activității întreprinderi
lor industriale.

In ce privește problema inten
sificării conducerii de partid în 
întreprinderile industriale de 
stat, C.C. al P.C. Chinez a adop
tat deja hotărîrea cu privire la 
introducerea sistemului conduce
rii unipersonale exercitate de di
rectorul uzinei, sub conducerea 
comitetului de partid, adică siste
mul de conducere care îmbină 
conducerea colectivă de partid cu 
răspunderea personală.

Vorbitorul a chemat organiza
țiile de partid și pe toți activiștii 
din întreprinderi să se sprijine în 
munca lor și mai larg pe mase.

La tribună s-a urcat Hu lao- 
ban, secretar al C.C. al Noii U- 
niuni Democrate a Tineretului din 
China (N.U.D.T.C.). El a spus 
că în cei opt ani de cînd există 
această organizație, rindurile ei 
au crescut pînă la 20 de milioane 
de membri. In prezent. Noua 
Uniune Democrată a Tineretului 
din China reunește aproape 17%

din tineretul țării. La sate, tn în
treprinderi, in instituțiile de învă- 
țămint. in instituții de stat și uni
tățile Armatei populare de elibe
rare există 700.000 de organizații 
de bază ale N.U.D.T.C. In cei opt 
ani. 2.150.000 de membri ai 
N.U.D.T.C. au intrat în rindurile 
Partidului Comunist Chinez. Noua 
Uniune Democrată a Tinerelului 
din China esie o rezervă de nă
dejde a partidului

In prezent, a continuat vorbi 
torul, cînd țara a repurtat o vic
torie hotoritoare în domeniul 
transformărilor socialiste, schim
barea denumirii Noii Uniuni De
mocrate a Tinerelului din China 
în Uniunea Tineretulm Comunist 
corespunde îniru totul dorințelor 
maselor largi ale tineretului.

Vorbind despre educația tinere
tului. Hu lao-ban a subliniat că 
tineretul trebuie să aibă nu nu
mai o concepție comunistă asupra 
lumii, o voi-nță și un caraoter lerm 
și să fie sănătos din punct de ve
dere fizic, ci totodată să aibă 
un nivel cultural și tehnic ridicat, 
precum și cunoștințe științifice. 
In prezent, instituțiile superioare 
și medii de învățămînt sini frec
ventate de peste 5 milioane de oa
meni. iar școlile elementare — de 
57 milioane.

O mare parte a tineretului, a 
opus Hu lao-ban, nu s-a eliberat 
încă de analfabe.ism, iar nivelul 
tehnjc al tinerilor muncitori în 
producție, de regulă, încă nu co
respunde cerințelor. De aceea, 
concomitent cu extinderea planifi
cată a rețelei de instituții de în
vățămînt trebuie să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării ta- 
vățămintului in afara orelor de 
lucru.

Partidul Comunist Chinez, a de
clarat în încheiere Hu lao-ban, 
conduce cu Încredere poporul spre 
un viitor măreț. Educarea unor 
oameni noi de tip socialist repre
zintă, la fel ca și dezvoltarea noii 
economii socialiste, sarcina prin
cipală a partidului in perioada de 
trecere, iar acewe sarcini sînt 
strins legate între ele

In ședința din 24 septembrie, 
ultimul a luat cuvîntul tovarășul 
Țzia-Țziun, secretar al Comitetu
lui de partid al districtului Cian- 
ciji, provincia Șansi. In prezent, 
a declarat el, din cei 76.000 dc 
moșieri și chiaburi din district, 
96,9% au fost primiți in coope
rative. Aceste realizări ta dome
niul reeducării elementelor moșie
rești și chiaburești, a subliniat 
Țzia-Țziun, sînt rezultatul unei 
ascuțite lupte de clasă, rezultatul 
aplicării consecvente a politicii 
partidului la sate.

Declarația Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. R. 

în legătură cu problema 
Canalului de Suez

Oamenii muncii organizați in 
sindicatele din Republica Popu
lară Romînă, condamnă cu fermi
tate acțiunile întreprinse de cercu
rile imperialiste din unele țări, in 
urma naționalizării Canalului de 
Suez.

Canalul de Suez aparține ta 
mod legitim Egiptului, deoarece el 
trece pe teritoriul acestei țări și 
a fost construit cu sudoarea și 
singele poporului egiptean.

Decenii de-a rindul drepturile 
legitime ale Egiptului au fost căl
cate in picioare de dominația co
lonialistă, iar roadele unei munci 
titanice și a unor mari sacrificii 
au fost răpite de monopolurile 
străine.

Actul naționalizării Canalului de 
Suez — act pe deplin compatibil 
cu drepturile unul stat suveran — 
înseamnă repunerea in drepturi a 
poporului egiptean.

Declarația guvernului egiptean 
de a respecta și In viitor Conven
ția din 1888, recenta sa propunere 
de convocare a unei noi conferințe 
în vederea revizuirii acestei Con
venții Și felul în care se desfă
șoară navigația in ultimul timp, 
arată că naționalizarea nu preju
diciază cu nimic circulația nor
mală pe canal.

Cu toate acestea cercurile Im
perialiste din Anglia, Franța și 
S.U.A., au dezlănțuit o campanie 
dușmănoasă de intimidare, ame
nințări și presiuni împotriva po
porului egiptean, fn zona Medi- 
teranei de Est. țările occidentale 
fac masive concentrări de trupe 
marine și aviație, creind astfel o 
situație care primejduiește pacea 
lumii.

Cercurile imperialiste din An
glia și Franța cu sprijinul activai 
celor din S.U.A. vor să impună 
Egiptului o nouă administrație 
colonialistă a Canatului de Suez,
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Ședința din 25 septembrie
PEKIN 25 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : La 25 septem
brie la Pekin au continuat luoră- 
rile Congresului al VIII-Iea al 
Partidului Comunist Chinez.

Tn ședința din 25 septembrie 
primul a luat cuvîntul Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, care 
și-a consacrat cuvîntarea actualei 
situații internaționale și politicii 
externe a Republicii Populare Chi
neze.

Tan Di-hua, șeful Biroului de 
proieotări al Ministerului Indus
triei Chimice al R.P. Chineze, care 
a luat apoi cuvîntul s-a ocupat de 
problemele planificării construcții
lor capitale.

Li Vei-han, șeful oecției Frontu
lui Unit al C.C. al P.C. Chinez s-a 
ocupat în cuvîntarea sa de întă

Cubanezul Emilio Nunez Por- 
toundo va deschide astăzi ședin
ța Consiliului de Securitate. Pe 
ordinea de zi: problema Suezu
lui. După săptămini agitate, pro
blema Canalului de Suez se află 
In sfirșlt depusă spre examinare 
In forul internațional cel mai re
prezentativ. Probabil, prima șe
dință va fi consacrată unor aspec
te de procedură, care se anunță 
disputate. Dacă ținem seama de 
relatările presei franceze și en
gleze se pare că puterile occiden
tale vor să evite o discuție asupra 
fondului problemei pînă etnd or
ganismul denumit „asociația be
neficiarilor Canalului de Suez" 
va fi luat ființă. Ori, aceasta se 
va Inttmpla de-abia după cea de 
a treia conferință de la Londra— 
de astă dată la nivelul ambasa
dorilor — ce va avea loc la sfir- 
șitul lunii. Bazîndu-se pe aceste 
considerente, agenția „France 
Presse" afirma că probabil dez
baterile Consiliului de Securitate 
tn esența problemei vor începe în 
primele zile ale lui octombrie. Mi
niștrii de externe occidentali au 
anunțat, de altfel, că vor fi pre- 
zenți la ședința Consiliului. Pro
babil că și ministrul de externe 
egiptean se va deplasa la New 
York.

Dacă lucrurile stau astfel a- 
iunci de ce Anglia și Franța, 
după ce multă vreme au respins 
îndemnurile de a se folosi tribuna 
O.N.U. pentru dezbaterea proble
mei Suezului s-au grăbit să con
voace Consiliul de Securitate? 
După unele cercuri, ar fi vorba 
de dorința celor două state de a 
preceda o cerere similară a Egip
tului, evittnd în acest fel să apară 
în postura de acuzate. Dar calcu
lul s-a dovedit întrucltva' eronat 
deoarece Egiptul a ' sezisat to

tuși Consiliul de Securitate asupra 
primejdiei pe care acțiunile anglo- 
franceze o reprezintă pentru pace, 
cerînd discutarea situației create 
tn zona Suezului. Astfel, dacă 
Anglia și Franța au reușit să 
evite să apară ca acuzate in dez
baterea prtmului punct de pe or
dinea de zi (ce decurge din ce
rerea lor), ele vor trebui totuși 
să apară in această postură dacă 
cel de al doilea punct — solicitat 
de Egipt — va fi pus tn discuție. 
Se poate prevede că la întocmi
rea ordine! de zi a ședinței Con
siliului de Securitate, puterile oc
cidentale vor manifesta opoziție 
violentă față de cererea egiptea
nă. Este greu de presupus 'de 
aceea care va fi conținutul exact 
al ordinei de zi.

Observatorii politici din capi
talele occidentale încearcă să 
facă speculații pe marginea con
vocării Consiliului de Securitate. 
Este evident un fapt: apelarea la 
O.N.U. constituie, direct sau in
direct, mărturisirea eșecului în
registrat de puterile occidentale 
tn încercările de a impune cu 
forța punctul lor de vedere, eșec 
devenit clar mai ales după confe
rința separată de la Londra 
unde „planul Dulles" n-a în
trunit sprijinul celor 18 sta
te participante. Sancțiunile 
economice, amenințările mili
tare, violența limbajului — 
întreaga gamă de metode utiliza
tă nu a reușit să zdruncine pozi
ția guvernului egiptean, iar pe de 
altă parte a reușit să recolteze 
dezaprobarea generală. In lumina 
acestei situații, apelul făcut la 
O.N.U. ar putea fi socotit drept o 
manevră menită să mai refacă 
ceva din prestigiul șifonat al 
diplomației occidentale.

Ziarul parizian „Liberation" se 
întreba: De ce acest recurs tîrziu

la Consiliul de Securitate ? Este 
vorba oare să se camufleze eșecul 
politicii de forță? Să se depună 
oare eforturi pentru salvgarda
rea faimoasei unități de vederi 
franco-brttanice ? Se dorește si 
obțină cu orice preț condamnarea 
lui Nasser ? Sau, pur șl simplu, 
se evită să se înceapă tratative 
reale cu Egiptul?".

Elementul cel mai important 
pe care încearcă opinia publică 
să-t descifreze îl constituie inten
țiile occidentale. In interviul pe 
care luni seară l-a acordat direc
torului ziarului „Daily Mirror". 
Selwyn Lloyd, ministrul de ex
terne britanic, a declarat tn legă
tură cu viitoarele dezbateri din 
Consiliul de Securitate: „Vom 
căuta să obținem un sprijin mai 
cuprinzător pentru planurile pe 
care le-am propus". Aceasta 
înseamnă deci o recunoaștere a 
faptului că Anglia și Franța 
(sprijinite fățiș de S.U.A.) nu au 
renunțat la planurile lor menite 
să anuleze actul legitim al nafiona. 
Uzării Canalului de Suez. Pare-se, 
însă, că etapa actuală a politicii 
occidentale se bazează pe încer
carea de a folosi O.N.U. drept 
instrument de presiune asupra 
Egiptului. In acest sens se pun 
mari speranțe pe faimoasa ma
șină de vot, care o vreme a func
ționat conform dorințelor occi
dentale, dar care tn anii din ur
mă s-a defectai din ce în ce mai 
des.

Că intențiile sînt cele ce se 
desprind din declarația lui Sel
wyn Lloyd, o dovedește o tele
gramă a agenției United Press 
care afirma că „surse informate 
din Washington au declarat că 
Dulles speră că Consiliul de 
Securitate va fi în măsură să de
termine Egiptul să accepte planul

organizației beneficiarilor ca »- 
ranjament vremelnic pînă la re
glementarea finală a controver
sei". A atras atenția tn mod deo
sebit o frază a lui Dulles rostită 
la posturile de televiziune : „Dacă 
nu vom putea elabora un sistem 
echitabil care să recunoască drep
turile celor ce folosesc Canalul, 
atunci nu cred să se poată face 
la nesfîrșit apel să nu se recurgă 
la forță". Cărțile au fost date pe 
față I Politica de presiuni, care 
nu a impresionat ptnă tn prezent 
Egiptul, continuă. Afirmațiile 
despre utilitatea unei reglementări 
pașnice a problemei Suezului, pe 
care le rostesc cu o insistență 
suspectă diferite personalități oc
cidentale, se împletesc cu amenin
țări din cele mai diferite. Minis
trul coloniilor britanice a sugerat 
că cursul Nilului alb (izvorul 
principal al Nilului egiptean) 
aflat pe teritoriul sub protectorat 
britanic, va fi închis ca ultima 
măsură In cazul etnd Egiptul ar 
respinge controlul internațional 
asupra Canalului de Suez. La 
Washington nu s-a renunțat la 
proiectele abaterii traficului mari
tim pe la Capul Bunei Speranțe. 
De realizarea acestui proiect, po
liticienii americani leagă speran
ța lor de înrăutățirea situației 
economiei egiptene, înrăutățire ce 
ar urma să determine capitularea 
guvernului egiptean. Aceste spe
ranțe mărturisite de altfel, se ri
sipesc treptat. Pe Canalul de Suez 
circulația e normală ( piloții egip. 
teni „au ciștigat bătălia" Suezu
lui — remarcă Asociated Press). 
Și ce poate fi mai grăitor decît 
faptul că o societate britanică de 
navigație „Union Castle" a hotă- 
rtt să revină asupra unei decizii 
anterioare și să trimită vasele 
sale tot prin Canal ?

Momentul actual este caracteri- losite numai ca un paravan,‘ ca 
zat prin lipsa de unitate a guver
nelor occidentale. Există deosebiri 
nu numai între poziția anglo- 
franceză și cea americană, dar și

între cea franceză șl cea engleză. 
Tonul nervos al presei din Paris 
și Londra, optimismul ostentativ 
afișat la Washington, vine să 
sublinieze că „solidaritatea a- 
tlantică" nu există tn realitate. Zia
rul londonez „Sunday Graphic" se 
adresa tn termeni violenți gu
vernului britanic: ,.A sosit timpul 
ca guvernul britanic să acționeze 
singur. Nu mai există nici o scuză 
pentru a-l crede pe Dulles pe cu- 
vlnt sau pentru a discuta adevă
rata natură a politicii ameri
cane".

In categoria încercărilor de a 
restabili unitatea occidentală tre
buie să încadrăm apropiata vizită 
a premierului britanic Eden la 
Paris. Agenția United Press re
marca că la Paris, în legătură cu 
consfătuirile franco-britanice, n-a 
mai fost pomenită ideia „solida
rității atlantice" cu Statele Unite.

Aducerea problemei Suezului tn 
fața Organizației Națiunilor Unite 
nu va putea induce în eroare opi
nia publică mondială. Chiar dacă 
„planul Dulles" a fost îndulcit, 
chiar dacă limbajul politicienilor 
occidentali s-a mai temperat, to
tuși Anglia, Franța și S.U.A. nu 
au renunțat încă la încercările 
de a impune Egiptului controlul 
internațional asupra Canalului de 
Suez. Ori, aceasta înseamnă că 
primejdiile la adresa păcii con
tinuă să existe, ceea ce incumbi 
grave responsabilități tuturor ce. 
lor interesați tn menținerea păcii.

Soluția tratativelor, așa cum 
Uniunea Sovietică a afirmat ca
tegoric, rămtne singura justă. Tra
tativele presupun însă sincerita
te, dorință reciprocă de a se a- 
junge la o înțelegere rezonabilă, 
bazată pe recunoașterea sUvera-. 
nității și a drepturilor legitime ale 
Egiptului. Tratativele ce sînt fo-

rirea și coeziunea Frontului Popu
lar Democrat Unit al Chinei. Cu- 
vintarea lui Siui Li-țiunia, mem
bru al secției de propagandă a 
C.C. at P.C. Chinez, ă fost con
sacrată problemelor învățămintu- 
lui teoretic al comuniștilor.

Cijou En, șef adjunct al secției 
de propagandă a C.C. a! P.C. Chi
nez, s-a ocupat de sarcinile lucră
torilor de pe tărimul literaturii și 
artei. Saifuddin, secretar al Co
mitetului de partid al Regiunii 
Autonome Sințzian-Uigur, sa 
ocupat de problemele construcției 
de partid, autonomiei naționale și 
pregătirii cadrelor naționale lo
cale din Sințzian. ,

In cadrul ședinței din 25 sep
tembrie au mai luat cuvîntul cu
noscutul scriitor Cijao Șu-li, Van 
Șou-dao, șeful cancelariei a Vl-a 
a Consiliului de stat al Republicii 
Populare Chineze, Huan Țzin, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru tehnică, și Jao Bin, directorul 
Uzinei de automobile Nr. 1.

un pretext pentru a justifica ac
țiuni bazate pe forță, nu pot în
registra decît un eșec.

EDGARD OBERST

BONN. — Marți s-a deschis 
în sala mare de festivități a Uni
versității din Bonn, o expoziție 
a Crucii Roșii a R.P.R. Expoziția 
prezintă diferite aspecte ale mun
cii Crucii Roșii romîne în între
prinderi, instituții, cartiere, sate.

BELGRAD. — După cum rela
tează ziarul „Borba", la 24 sep
tembrie N. S. Hrușciov, prim se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, și 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Populare Federative Iugo
slavia, au vizitat orașul Kopar. 
La ora 16,30 N. S. Hrușciov și 
președintele Tito au plecat de la 
Kopar la Brioni.

BELGRAD. — Președintele A- 
dunării Naționale Federale, M. 
Pijade, a înștiințat pe însărcina
tul cu afaceri al Ungariei la 
Belgrad că Adunarea Națională 
Federală a R.P.F. Iugoslavia a 
acceptat invitația Adunării de 
Stat a R.P. Ungare de a trimite 
o delegație care să viziteze aceas
tă țară.

NAPOLI. — Agenția Ansa rela
tează că la 24 septembrie un grup 
de zece nave militare americane, 
aparținînd flotei a 6-a, a părăsit 
portul Napoli „pentru a între
prinde manevre în Mediterana".

VARȘOVIA. — La 24 septem
brie Consiliul de Stat al Republi
cii Populare Polone a dat publi
cității hotărîrea prîn care se de
cretează ținerea alegerilor în Sei
mul R.P. Polone pentru data de 
16 decembrie 1956.

BRUXELLES. — La 24 septem
brie a sosit într-o vizită oficială 
la Bruxelles cancelarul Republicii 
Federale Germane, Konrad Ade
nauer însoțit de Von Brentano. 
ministrul Afacerilor Externe.

DELIU. — După cum relatea 
ză ziarul „Statesman", o delega
ție militară indiană în frunte cu 
generalul-locotenent Cioudhuri 
va pleca în R.P. Chineză.

de data asta sub masca așa- 
„Asociații a beneficiarilor Cana
lului de Suez".

Acțiunile și manevrele cercuri
lor imperialiste pentru menține
rea dominației colonialiste asu
pra Canalului de Suez, au stirnit 
pe bună dreptate indignarea și 
protestul întregii omeniri progre
siste. Sindicatele șl federațiile 
sindicale din numeroase țări — 
în numele a milioane și milioane 
dc membri ai lor — au ridicat 
protestul lor energic împotriva 
încercărilor imperialiste de a re- 
instaura dominația colonialistă 
in Egipt.

Alături de toate popoarele lu
mii. oamenii muncii din Republi
ca Populară Romină, care au cu
noscut el înșiși dominația și ja
ful imperialist, văd în acțiunile 
cercurilor imperialiste o expresie 
a colonialismului fățiș și consi
deră că ele constituie o primej
die pentru pacea și securitatea 
întregii lumi, o încălcare gravă 
a Cartei Națiunilor Unite.

Exprlmind sentimentele oameni
lor muncii din Republica Popu
lară Romînă, Consiliul Central al 
Sindicatelor din R.P.R. asigură 
clasa muncitoare din Egipt, Con
gresul permanent al Sindicatelor 
Egiptene, întregul popor egip
tean de deplina sa solidaritate 
frățească.

Consiliul Central al Sindicate
lor din R.P R. protestează energic 
împotriva încercărilor de a Încăl
ca drepturile suverane ale po
porului egiptean și consideră că 
problema Canalului de Suez tre
buie să fie rezolvată pe calea tra
tativelor, rcspectindu-se drepturile 
legitime și suverane ale Egiptu
lui și in conformitate cu Statutul 
Națiunilor Unite.

,L SINDICATELOR DIN R.P.R.

Informații
La invitajia Camerei de Co

merț a R.P.R., marți dimineața 
a sosit în Capitală o delegație co
mercială a Camerei de Comerț și 
Industrie Indoneziene.

în timpul vizitei în tara noas
tră delegația Va studia mijloa
cele practice de colaborare econo
mică. între tara noastră Indo
nezia. pe baza avantajelor reci
proce.

★

Cineastul brazilian Albert? Ca
valcanti, membru al Consiliului 
Mondial al Păcii, care este de 
cîtva timp oaspete al țării noas
tre. a făcut marți la amiază o 
vizită la Comitetul National pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R.

★

Marți seara a sosit în Capitală 
medicul american dr. Henry 
Heimlich, de la „New York Medi
cal College**, cu soJ,ia, invitat de 
Societatea Științelor Medicale 
din R.P.R. să ne viziteze țara.

Oaspetele va asista la două ope
rații de esofagepiastie făcute de 
um colectiv de chirurgi condus de

dr. Dan Gavriliu la clinica chirur
gicală a prof. dr. Th. Burghelea 
de la Spitalul Panduri.

★

Ansamblul de cîntece ai parti
zanilor invalizi din Lubliana 
(R.P.F. Iugoslavia), care între
prinde un turneu în țara noas
tră; a vizitat marți după-amiază 
Fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală.

★
Marți seara, în sala Ateneului 

R.P.R. a avut loc primul recital 
extraordinar al pianistei poloneze 
Halina Czerny-Stefanska, laurea
tă a Concursului internațional 
„Cliopin** de la Varșovia.

Programul recitalului, alcătuit 
din lucrări de Chopin, a oferit 
ascultătorilor noștri posibilitatea 
cunoașterii deosebitelor însușiri 
de interpretare ale valoroasei pia
niste. în polonezele, nocturnele, 
mazurcile și baladele pe care le-a 
interpretat. Halina Czerny-Ste
fanska a redat expresiv și nuan
țat poezia muzicii chopiniene.

(Agerpres)

Olimpiada de șah
Marți dimineață s-au disputat 

ultimele partide întrerupte din 
cadrul Olimpiadei de șah. Marele 
maestru Gheller și-a valorificat 
avantajul pe care îl avea la 
maestrul romîn Rădulescu astfel 
că echipa U.R.S.S. a cîștigat în- 
tîlnirea cu selecționata R.P.R. cu 
2'/2—l'/z. După Cum se știe, ce
lelalte 3 partide : Ciocîltea—Smțs- 
iov, Troianescu—Keres și Soos— 
Taimanov s-au terminat remiză. 
Echipa U.R.S.S. a totalizat 31 de 
puncte, păstrînd mai departe 
titlul de campioană a lumii.

Intîlnirea dintre reprezentati
vele R. P. F. Iugoslavia și 
R. P. Ungară a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate: 2—2

și ambele formații au realizat tn 
acest fel cite 26*/2 puncte. Co
misia de arbitri a acordat însă 
locul al doilea în clasament șa
hiștilor iugoslavi care au obținut 
mai multe victorii în turneul fi
nal decît șahiștii maghiari. La 
fel s-a procedat și cu acordarea 
locului celorlalte echipe în caz de 
egalitate de puncte.

Clasamentul final are următoa
rea înfățișare: 1. U.R.S.S. 31
puncte; 2. R.P.F. Iugoslavia
26'/a ; 3. R.P. Ungară 261/,: 4.
Argentina 23; 5. R. F. Germană 
22; 6. R. P. Bulgaria 22; 7. R. 
Cehoslovacă 201/,; 8. Anglia
20; 9. Elveția 19; 10. Danemarca 
19; 11. R.P.R. 19; 12. Israel 15'/s.

La Jocurile Olimpice:
O echipă unită a Germaniei

In orașul Weimar s-a încheiat 
la 22 septembrie consfătuirea con
ducătorilor sportului din R.D. 
Germană și R.F. Germană orga
nizată în scopul definitivării tu
turor detaliilor legate de partici
parea echipei unite a Germaniei 
la Jocurile Olimpice de la Mel
bourne.

Cu acest prilej s-a hotărît ca 
Germania să fie reprezentată la

Juniorii romîni de tenis
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala plecind cu avionul la Paris 
echipa de tenis de masă a junio
rilor romîni. In capitala Franței, 
cu începere de la 26 septembrie 
timp de 4 zile sportivii romîni 
vor participa la un mare turneu 
internațional de juniori organizat

Olimpiadă de o delegație alcătui
tă din 110 sportivi. Ei vor lua 
parte la întrecerile dc box, scri
mă, fotbal, canotaj, atletism, hal
tere, ciclism, caiac-canoe, tir, na- 
tație, vele și gimnastică.

Lotul definitiv va fi alcătuit la 
16 octombrie după desfășurarea 
mai multor concursuri de verifi
care.

de masă — spre Paris
de F.M.T.D., F.S.G.T. și federa
ția franceză de specialitate. Lo
tul jucătorilor romîni este alcă
tuit din Gh. Cobîrzan, Mihai Is- 
covici. Mariana Barasch și Maria 
Golopența. Antrenorul echipei 
este F. Paneth.

Olga Rubțova campioană a lumii
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 23 septembrie tn sala Tea

trului Central al Armatei Sovie
tice s-a desfășurat cea de a 24-a 
și ultima rundă a meciului turneu 
pentru titlul mondial feminin de 
șah. Cu acest prilej s-au Intîlnit 
Olga Rubțova și Ludmila Ruden
ko. Rubțova trebuia să obțină 
neapărat victoria în această par
tidă pentru a cuceri titlul mondial, 
în caz de remiză urmînd să fie

la șah
la egalitate de puncte cu fosta 
campioană a lumii Elisabeta Bi- 
kova. Jucînd cu multă ingeniozi
tate, Rubțova și-a silit adversara 
să se recunoască învinsă la mu
tarea 28-a și a cucerit în felul a- 
cesta titlul de campioană a lu
mii. Ea a totalizat 10 puncte din 
16 posibile, fiind urmată de' fosta 
campioană mondială Bikova cu 
9 1/2 puncte și Rudenko cu 4 1/2 
puncte.
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