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Numai sămînță 
curățată și tratată !

cu

Ștefan Zamfir nu e numai teh
nician agronom. Mai este și secre
tarul organizației de bază UTM 
din comună. Acest lucru îl obli
gă la sarcini și mai mari.

Intr-o zi, stînd de vorbă
Gheorghe Teodoreanu, instructor 
al comitetului raional U.T.M., 
Ștefan Zamfir a rămas pe gîn- 
duri. Inițiativa pe care voiau s-o 
pornească în toate satele comunei 
era cit se poate de folositoare. 
Dar utemiștii vor avea timp să 
facă acest lucru ? Pentru a cer
ceta aceasta, Ștefan Zamfir a 
convocat adunarea generală.

Dezbaterile au scos la iveală 
dorința tinerilor de a organiza 
neîntîrziat două echipe care să se 
ocupe de curățirea și tratarea se
mințelor.

Angajamentul organizației 
U.T.M. era clar : „Noi, utemiștii, 
din comuna Boldu, raionul Rîm- 
nicu Sărat, cu aprobarea organi
zației de partid, luăm în patrona
jul nostru pregătirea și tratarea 
semințelor din toată comuna. In 
cinstea zilei de 7 Noiembrie ne 
angajăm să nu lăsăm să se însă- 
mînțeze nici un bob necurățat și 
netratat. în acest fel vom putea 
contribui la sporirea recoltei anu
lui viitor".

Cum au prins timp liber, într-o 
duminică, tinerii celor două echi
pe s-au apucat de lucru.

Secretarul organizației de bază 
U.T.M. — ca agronom — a în 
tocmit repede tabele de toți oa
menii satului cu suprafața ce o 
au de însămînțat cu grîu. Cu a- 
cesie tabele au plecat pe teren 
echipele.

lată prima echipă la prima 
poartă. In echipă se găsesc patru 
utemiști: Ionel Taifas, 
Beilig, Ionel Z. Miu și 
Stoian. La această casă 
te Fănica Măciucă. După 
iese, pe tabel ea a fost 
printre cei ce nu au fost cu să- 
mînța la selector. E drept că so
țul său, llie, e plecat în armată. 
Totuși ea e tînără și ar trebui 
să știe că sămînță ^u poate fi 
numit tot griul. Unele boabe sînt 
seci, îar neghina „domnește14 
laolaltă cu aceste așa-zise 
minte.

Taifas scoate din buzunar 
belul.

— Tu, Fănico, anul ăsta ai 
însămînțat 50 de ari cu grîu 
Cum stai cu sămînță ? Bună-i ?

— Bună... Adică mai are ceva 
neghină, dar oi culege-o eu în 
lan, la primăvară.

— Bravo ție. Dar de tratat, ai 
tratat-o ?

— N-am tratat-o.
—Dacă ți-o mănîncă șoarecii și 

gîndacii nu-ți pare rău ?
— îmi pare, dar >poate că...
— Ce poate? De ce să umblăm 

pe dibuite și să ne bizuim pe în- 
tîmplăți ? Acest poate că... te 
poate lipsi de 4-500 kg. de boa-

[ Inițiativa utemiștilor i 
{ din comuna Boldu i 
[raionul Rîmnicu Sărat)

be la recoltă. Noi am venit, uite, 
să te ajutăm. Scoate 90-100 kg. 
de grîu. II curățăm și îl tratăm 
noi. Ce mai stai ? Hai fugi!

— îndată !
— ...Hai băieți 1 Deschideți 

porțile cele mari pentru căruțe 
și intrați înăuntru, mai rosti Io
nel Taifas.

De la Fănica Măciucă au trecut 
apoi la văduva Bița State, căre
ia i-au curățat și tratat 90 kg. 
de grîu, pe La Joița Toader, o 
bătrînă în etate de 70 de ani, că
reia i-au tratat și curățat 135 kg. 
de grîu și la mulți alții. Folo
sind timpul liber în acest scop, 
tinerii din echipa întîia au cură
țat și tratat oamenilor din Satu 
Vechi 2500 kg. sămînță.

Echipa a doua are ca teren de 
activitate Satu Nou. Și aici se gă
sesc în echipă tot patru tineri: 
Dumitru Albei' — responsabilul 
— Alexandru Talpoș, Aurel Vlad 
și Micu Stan.

Mergînd din casă în casă și ei 
au întîlnit soții de militari, ca 
Stana Mărgărit, bătrîni ca Ion 
Rădulescu, apoi oameni care a- 
veau toate posibilitățile să mear
gă la centrul de tratat, dar nu au 
făcut-o fie din comoditate, fie din 
neglijență.

Vasile 
Nicolae 
locuieș- 
cum re- 
trecută

se-

ta-

de

Răsunetul 
unei inițiative patriotice 

Tot mai mulți țărani colectiviști ți întovărășiți 
vină statului din surplusul de cereale

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

Răspunzînd inițiativei colecti
viștilor din Batăr, regiunea Ora
dea, membrii gospodăriei agri
cole colective „Donca Simo“ din 
comuna Orțișoara, raionul Timi
șoara, s-au angajat ca. în cîteva 
zile, să vînda statului cantitatea 
de 10.000 kg. porumb boabe.

în anul acesta, gospodăria a 
valorificat mai multe produse a- 
gricole prin comerțul de stat și 
cooperatist și, din banii încasați, 
și-a cumpărat 137 oi, un autoca
mion și a reparat o serie de 
construcții.

Un mare număr de colectiviști, 
printre care Florea Mărcuț, Popa 
Tănase, Teodor Ardeieanu s-au 
angajat ca, zilele acestea, să v n- 
dă statului din surplusul lor, can
tități intre 200—300 kg porumb 
boabe.

Printre cei care și-au luat ase
menea angajamente sînt și tineri 
ca S. Patini și Silvia Popa. Anga
jamentele individuale ale colecti
viștilor din Orțișoara se cifrează 
pînă acum, la peste 2.000 kg. po
rumb boabe.

★
Alăturîndu-se inițiativei colecti

viștilor din Batăr, regiunea Ora
dea, adunarea generală a gospo
dăriei colective din comuna Cod 
lea, regiunea Stalin, a hotărît să 
valorifice prin unitățile comerciale 
de stat și cooperatiste 10 tone de 
grîu, 20 tone de cartofi, 50 tone 
de fin și alte produse. Pînă acum 
gospodăria colectivă a și vîndut 
prin cooperativa din comună car
tofi, grîu și fîn, în valoare de 
47.000 lei din care a cumpărat 
7 vaci; suma de 26 000 lei a fost 
repartizată pentru retribuirea zi
lelor muncă.

Numeroși colectiviști au hotărît 
și ei să valorifice prin coopera

tive surplusul de produse primjt 
pentru munca depusă în gospodă
ria colectivă. Astfel, colectiviștii 
Traian Grama, Alexandru Bălâu- 
ță, Ion Voinescu, Badea Vătă- 
șoiu au valorificat pînă acum cîte 
800—1.200 kg. de cartofi fiecare, 
iar colectiviștii Ion Popescu, 
Gheorghe Ciolan și Ervin Staitz 
au valorificat fiecare cîte 40 
pînă la 150 kg. de grîu.

Și membrii gospodăriei agri
cole colective din comuna Las- 
iea, raionul Sighișoara, s-au ală
turat inițiativei colectiviștilor din 
Batăr. Ei au hotărît într-o adu
nare generală să vîndă statului 
10 tone de grîu, 20 tone de po
rumb și 20 tone de cartofi din 
surplusul de produse.

(Agerpres)
★

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Țăranii colectiviști și 
întovărășiți din raionul Vaslui, 
regiunea Iași, au hotărît să valo 
rifice prin organele comerciale 
de stat și cooperatiste surplusu
rile de cereale, contribuind astfel 
la acoperirea nevoilor de produ
se agricole ale statului.

Așa au hotărît, de pildă, mem
brii G A-C. din comuna Tăcuta. 
După împărțirea avansului, colec
tivistul Vasile Tudorache a va
lorificat 800 kg. grîne, Vasile 
Ștefănescu 600 kg., Constantin 
Tudose 500 kg.

în total, colectiviștii au vîndut 
statului aproape 10.000 kg. ce
reale. La fel au procedat și co
lectiviștii din satul Mircești ca și 
întovărășiți! din comunele Șerbo- 
tești și Ghergheleu printre care 
Dumitru Buzatu, Gheorghe Gușă 
și alții care au valorificat aproa
pe 17.000 kg. cereale.

un șantier!

Prea complicat
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Vineri 12 octombrie 1956

Primul recital 
al violonistului 

sovietic D. Oistrah

Pe Radu Graur, de pildă, tine
rii l-au întrebat de ce nu 
dus grîul

— Păi, 
grîu bun

— Să-l 
băieții.

— Da’ cine sînteți voi, 
A ajuns oul să învețe 
Toată lumea mă știe că sînt un 
gospodar bun...

— Iți mai spunem odată, nene 
Radule. Noi vrem să nu însă- 
mînțeze nimeni sămînță necură- 
țată și netratată.

După multă discuție și „tîrgu- 
ială“, utemiștii au reușit să-l 
convingă și să-i pregătească să- 
mînța.

Cu aceasta, echipa a doua a 
totalizat 2200 kg. de sămînță 
curățată și tratată chiar acasă 
la cetățeni.

Dar această acțiune nu s-a ter
minat. In zilele de sărbătoare ce 
vor urma, tinerii celor două e- 
chipe vor mai avea de lucru. In 
comună mai sînt vreo 50 de fa
milii care nu pot fi urnite cu nici 
un chip spre centrul de curățat 
și tratat semințele. Iar tinerii 
să-și țină cuvînȚul: vor munci 
răsputeri pentru ca nici un 
de grîu să nu fie însămînțat 
condiționat și netratat.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

^tineretului" pentru regiunea 
Ploești

și-a 
la curățat și tratat, 
de ce să-l duc ? ~ 
de sămînță. 
vedem și noi,

Eu am

cerură

mă ? 
găina ?

vor 
din 
bob 
ne-

I

Celebrul violonist sovietic Da
vid Oistrah, artist al poporului 
din U.R.S.S., a dat joi seara în 
sala Ateneului R.P.R. primul său 
recital din turneul pe care-1 În
treprinde în țara noastră.

David Oistrah a interpretat cu _ ...----- i.-x- -> sjm.
remar-

o profundă sinceritate și 
plitate artistică pagini 
cabile din literatura viorii: Sonata 
în re major nr. 1, op. 12 de 
Beethoven, Sonata în fa minor 
nr. 1 op 80 de Prokofiev (dedi
cată lui David Oistrah), Sonata 
în re minor nr. 3 op 108 de 
Brahms și Sonata în sol minor 
(Trilul diavolului) de Tartini.

La cererea publicului, care a 
ovaționat îndelung pe marele ar
tist, David Oistrah a interpretat 
piesele: „Foaie de album" de 
Wagner, Vals Scherzo de Ceai- 
kovski, „Clar de lună" din suita 
bergamască de Debussy, 
dansuri ungare de Kodaly 
tan și „Puck“ de Grieg.

La recital au asistat: I. 
și C. Prisnea, primi locțiitori ai 
ministrului culturii, acad. M. 
Ralea, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, E. Rodan. secre
tar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., personalități ale vieții 
artistice și culturale, ziariști, un 
numeros public. V

Au asistat membri ai ' corpului 
diplomatic acreditați la București. 

(Agerpres)

Trei
Zoi-

Pas

Tractoristul Muraid Tudor de la S.M.T. Lehliu, re
giunea București, executînd arături de toamnă pe 
ogoarele gospodăriei colective „Dor Mărunt '.

Muraid Tudor este fruntaș nu de o zi, două, ci de 
cînd muncește el in această stațiune. In campania 
actuală el și-a depășit pînă în prezent planul cu 14 
hantri.

Foto: EUG. CSIKOȘ
••..o..*»*..*»*..*.

pentru un simplu electrician"
urmă, 
Intre-

Cu vreo șapte luni în 
un tînăr urca scările 
prinderii de electricitate . din 
Cîmpina, strîngînd la subțioară 
un dosar. Dosarul acesta închi
dea în paginile sale rodul unei 
munci neobosite, migăloase, dusă 
cu răbdare seri de-a rîndul.

Tinărul Ion Cucuet era adesea 
nemulțumit că la încărcarea și 
descărcarea magneților perma
nent și a pieselor speciale în cu
rent alternativ se pierde mult 
timp, iar pentru încărcarea unui 
singur magnet sînt necesari 16 
kilowați. A început atunci să stu
dieze—minat de o sinceră dorință 
de a găsi o soluție care să rezolve 
aceste neajunsuri — întreg proce
sul de încărcare și descărcare al 
magneților. După multe studii și 
încercări el a reușit să construia
scă un aparat cu ajutorul căruia 
un magnet se încarcă în numai 
5 secunde în loc de 80 de minute 
cu un consum de 0,025 kilowați. 
Era fericit. Munca nu-i dăduse 
greș. Din clipa aceea muncitorii 
din secția „PRAM" a întreprinde
rii de electricitate din Cîmpina 
încarcă magneții după sistemul 
lui... Și acum, mergea să depună 
proiectul inovației la cabinetul 
tehnic.

...A trecut vremea. Inovația tî-

de

realizate". Treabă bună, dar ce 
interes are conducerea secției 
„PRAM" s-o facă? Inovația se 
aplică, economiile se realizează, 
cît despre recompensă... o s-o 
primească omul odată șl odată. 

Cucuet însă nu s-a descurajat. 
Munca de inovator ti pare aces
tui utemist interesantă. Preocu
pările tehnice îl distrează. Și-a 
alcătuit acasă o bibliotecă teh
nică cu tot ceea ce a socotit că-i 
va folosi. Și-a făcut și un mic 
laborator. După amiezile llbere 
le-a închinat studiului.

In tematica concursului
inovații figura și realizarea unui 
tahometru electric necesar măsu
rării 
lor. 
mă" 
idei.

Ii
<4 cerut sprijinul 
in . ’
din 
și a 
mai 
prea 
timp 
voltmetre. A încercat tahometrul. 
Mergea.

Un nou dosar a fost dat cabi
netului tehnic. Propunerea și con- 

di /cuwt r* cepția sa a fost recunoscută de
nărului Cucuet stîrni mari discu- m.ulți specialiști ca o propunere 
tii „Da. pare interesantă, o s-o bună, care se poate verifica prac- 
discutăm, dar trebuie calculate tic. Totuși multora li se parea 
economiile pe care le realizează". ..prea mdrăzneața". El, un elec- 
După doua luni de la aplicare s-a 1....... : --
stabilit o comisie care să calcu- complicat. 
leze, cu concursul șefului secției spună: „O fi /acut-o 
„PRAM", ing. Iuliu Blehta, eco
nomiile pe care le va aduce acea-

turațiilor turbogeneratoare- 
„Să studiez această proble- 
— și-a zis el. Avea unele 
Dar avea și unele ezitări, 
trebuiau o serie de piese.

uzinei, dar 
zadar. A cumpărat atunci 
banii săi piesele necesare 

construit tahometrul. Ii 
lipsea un volt metru. Era 
scump să-l cumpere. între 
au sosit în fabrică cîteva

trîcian, să facă un lucru atît de 
Unii încercau să 

' > el, dar 
n-are idei originale; or fi luate 

.c „„ Nxu,.faP‘ul
stă inovație, pentru a-l stimula ideile din cărfi era baiul,
pe ttnărul inovator. Nu s-a ajuns Sînt oameni mult mai iscusiți ca 
insă la o concluzie. Se stabilise el care nu pot lua asemenea idei 
pe baza calculelor o recompensă din cărți și tocmai el, un electri
de 4.100 lei. A părut prea mult. cian... Problema era alta. O pro- 
„Să fie redusă la jumătate" — punere de tahometru făcuse și 
a hotărît inginerul Blehta și a ing. Nicolae Vladimir. Soluția a- 
modificat referatul serviciului cestuia era ceva mai 
preț de cost la 2050 lei. „Dar și mai puțin elegantă.

e prea mare pen- un dosar gros, cu calcule multe.
— și-au spus, se Și atunci, pentru a se justifica 

comisie. Trebuie să tărăgănarea rezolvării inovației 
suma economiilor lui Cucuet, i s-a spus că dosarul

această sumă 
tru un tinăr 
vede, cel din 
aflăm precis

greoaie.
Avea însă

DRESDA, oraș al artei
După ce străbați R P- Ungară pentru recepții și ospețe, fîintîni 

și R. Cehoslovacă, pătrunzi în cu jocuri de apă ca admirabila 
defileul fluviului Elba ale cărui Baia Nimfelor in care sculptorul 
ape șerpuiesc de la sud către nord, Permoser s-a întrecut pe sine. 

“ Ceva mai tîrziu Zwinger-ul a fost 
complectat în partea de nord cu 
un palat destinat să adăpostească 
galeria de tablouri, cunoscută și 
sub numele de galeria Semper, 
după arhitectul constructor.

Celebritatea acestei galerii 
atras foarte multi artiști, scriitori 
și vizitatori. Ea a fost într-un fel 
hotărîtoare pentru viitorul picto
rului romîn Pallady, venit la 
Dresda să învete ingineria. In ju
rul acestui palat 6-au ridicat în 
decursul timpurilor noi palate ale 
artei ca Aibertinum, Opera, Tea
trul, săli de expoziții și muzee, 
ateliere de pictură și sculptură.

Dar dictatura fascistă și răz
boiul au adus multe prejudicii li- 
niștei, aspectului și farmecului a- 
cestui oraș. Și astăzi, după atîțiia 
ani de la sfîrșitul războiului, am 
străbătut în Dresda kilometri în
tregi printre mormane de cărămizi 
înnegrite, cu forme ciudate, triste 
vestigii ale războiului. Din minu
nate palate de odinioară bombar
damentele aeriene au lăsat doar 
grămezi de cărămizi...

Printre aceste, ruini, au prins 
însă să se ridice optimiste, blocuri 
noi și palate, clădiri impunătoare. 
Cu ocazia sărbătoririi a 750 de ani 
de la înființarea orașului, care a 
avut loc anul acesta în luna iunie, 
crezul locuitorilor lui era expri
mat astfel: „să reclădim o nouă 
și mai frumoasă Dresda".

Vizitatorul care se plimbă as
tăzi pe străzile largi și îngrijite 
își poate da seama imediat, după 
arhitectura caselor, de epoca în 
care au fost construite. Fiecare

și R. Cehoslovacă,

prin Republica Democrată Ger
mană.

Regiunea aceasta, în vecinăta
tea graniței cu R. Cehoslovacă, 
are variate peisaje mult cîntate și 
pictate de artiști. Ea a fost nu
mită pe drept cuvînt Elveția sa
xonă. Umbra bătrînelor păduri, 
formele surprinzător de ciudate 
ale stîncilor abrupte, malurile în
verzite ale Elbei, apoi cabanele, 
restaurantele, hotelurile sau mica 
cetate naturală Bastei îmbie un 
mare număr de excursioniști.

Intr-un asemenea cadru, legînd 
malurile Elbei cu poduri masive 
din piatră, se află situat orașul 
Dresda. Acum 750 de ani istoria 
înregistra pentru prima dată nu
mele său, pe care avea să-l înscrie 
în filele sale ca un oraș celebru, 
cunoscut și căutat pentru frumu
sețea arhitectonică și pentru co
morile sale artistice. Construit din 
piatră, cu numeroase palate im
punătoare, împodobit cu statui, 
monumente și lucrări decorative, 
Dresda a adăpostit și inspirat ar
tiști ca Goethe și Schiller, Weber 
și Wagner, Poppelmann și Permo
ser, Cranach și Canaletto. Dar 
ceea ce i-a răspîndit faima de oraș 
al artei a fost în primul rînd pa
latul Zwinger cu celebra sa gale
rie de tablouri.

Ridicat la începutul secolului 
XVIII de arhitectul Daniel Pop- 
pelman și sculptorul Balthasar 
Permoser, palatul Zwinger a slu
jit ca reședință de vară a regilor 
saxoni, fiind conceput ca o piață 
a sărbătorilor, înconjurată de tri
bune din piatră, de terase, saloane

a

clădire poartă această pecete. Pa; 
ralel cu construcțiile noi, o muncă 
uriașă se duce pentru refacerea 
celor mai frumoase palate și mo
numente. Trecutul lor îl desprinzi 
din însăși istoria și cultura po
porului german.

Teatrul de stat (Grosses Haus), 
cîteva școli cu veche tradiție, po
durile și numeroase palate din 
piatră etc. au fost reconstruite sau 
sînt In curs de refacere. Termina
rea reconstruirii palatului Zwin- 
ger, distrus și el în timpul_răz- 
boiului, a fost o adevărată sărbă
toare națională. Ea a corespuns cu 
unul din cele mai însemnate eve
nimente culturale din R. D. Ger
mană: înapoierea din U.R.S.S. a 
vestitei galerii de tablouri. Cele
brele opere de faimă mondială 
fuseseră salvate în timpul războiu; 
lui de armatele sovietice, tocmai 
în momentul în care fasciștii se 
pregăteau să arunce în aer tune
lul în care acestea erau depozi; 
tate. Păstrate și restaurate apoi 
cu grijă în Uniunea Sovietică, ele 
au fost redate poporului german. 
Iar redeschiderea celebrei galerii 
din Dresda a avut loc in prezența 
a numeroase delegații străine 
printre care și cea din țara noa
stră.

Timp de opt zile am mers cu 
pași sfioși prin sălile în care se 
aflau atîtea tablouri vestite, um- 
plindu-ne ochii și inima de o ad
mirație nemărginită.

In prima zi, încă sub impresia 
puternică a festivităților de des
chidere a galeriei ne-am îndrep
tat cu emoție și curiozitate nestă
vilită către cel mai cunoscut ta
blou al galeriei: „Madona Sixti- 
nă“ de Rafael. Expus într-un ca-

dru inspirat de motive decorative 
ale Renașterii italiene, acest ta
blou, pe lingă emoția estetică, 
ne-a dat și o înțelegere mai ex
presivă a caracteristicilor ariei 
Renașterii. Ca o „apoteoză .a no
bleței omenești** a definit conți
nutul uman al acestei opere criti
cul sovietic M. Alpatov într-o re
centă lucrare închinată operei lui 
Rafael. Achiziționată în 1754 de 
regele August al II-lea al Saxoniei 
și adusă la palatul Zwin.ger din 
Dresda, „Madona Sixtină" a de
venit obiectul a numeroase studii. 
Au scris despre ea Winckelmann 
și Schlegel, naturalistul Karl 
Ka.ru s și arheologul Hermann 
Brunn, Wolfflin și Dvorak, Ju- 
kovski și Pușkin, Belinski și Her
zen și mulți alți filozofi, scriitori 
și artiști.

In aceeași sală cu „Sixtina" lui 
Rafael am putut admira și altele 
din cele mai bune pînze ale Re
nașterii. Printre ele operele lui 
Mantegna, Antonello da Messina, 
Francesco Cossa. Lorenzo Costa, 
Cima de Congliano, Pinturicchio 
fac un fel de suită de onoare ca
podoperei pictorului umbrian care 
în cei 37 de ani de existență avea 
să creeze opere ce ne apar astăzi 
drept culmi ale unei epoci ar
tistice.

In afară, de cele amintite, gale
ria de tablouri din Dresda deține 
lucrările unor artiști de faimă 
mondială ca acelea ale lui Rem
brandt (1606—1669) ridicate la 
înălțimi pe care nimeni nu le-a 
mai atins (atît în execuție cît și

MIRCEA DEAC
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Pornisem de la Cluj către Turda. O priveliște oarecum j 
neobișnuită ne atrase atenția. Citeva corturi erau instalate pe I 
marginea șoselei. •.

— Ce expediție și-o fi găsit de lucru pe aici?
— Poate-s niște excursioniști?
Da, de unde. După ce ne am apropiat am aflat despre ce este 

vorba. Pe ușa unui cort și-a făcut apariția un tinăr ridlcin- 
du-și de pe frunte un smoc de păr rebel.

T — Inginer Ioan Marinescu : 
I •• s-a prezentrt el în grabă.

ție și nici măcar un grup dej 
turiști — ținu el să precizeze, [ 
ci lucrările de instalare a con- j 

j ductei de gaz metan de înaltă J 
presiune care va alimenta o- I 
rașul Cluj. j

Apoi ne invită să urmărim J 
la lucru brigada condusă de ■; 
Gh. Mustețea. Două tractoare 
cu tractoriștii lor, cîțiva su-! 
dori, unul sau doi instalatori -I 
și cîțiva tineri necalificați; 1 
iată întreaga brigadă. J

Dacă n-am fi știut despre j 
ce este vorba, cu ce treburi i 
sînt pe aici, existența lor la -[ 
marginea șoselei ne-ar fi apă- \ 
rut la fel de stranie ca și cele I 
cîteva corturi. Ori așa ne-am j 
și grăbit să spicuim 
fapte din munca lor.

— Cînd va fi gata con- j 
ducta ? J

— După cum prevede co- j 
manda, în decembrie — ar J 
trebui — ne răspunse prompt i 
tînărul inginer. Noi insă vrem j 
s-o sfirșim și mai devreme J 
dar... Nu întotdeauna ne so- [ 
sesc Ia vreme materiale și oxi- j 
gen. i

, Cum de problema materia- •! 
[ lelor ca și a motopompelor j 
I este direct răspunzător Șantie- 1 
f rul 5 — Turda, iar de oxigen I 
[ uzina Metrom Orașul Stalin, j 
I ne-am gîndit să Ie amintim și > 
I noi acest lucru.

lul e imcomplect, că e „preaslm* 
plu"t deoarece nu se vede nici 
un calcul cu integrale.

Din păcate acestea nu sînt sin
gurele inovații pe care tînărul 
Cucuet le-a realizat, dar care 
pînă la 25 septembrie nu-șl gă
siseră încă rezolvarea.

Dacă răsfoiești cartea de „aur" 
a cdbinetului tehnic al întreprin
derii de electricitate din Cîmpi
na, în care sînt înscrise inovații
le fabricii, îți dai lesne seama de 
ce dosarele inovațiilor făcute de 
Cucuet „n-au calcule", de ce 
sînt „incomplecte". Cele mai 
multe din propunerile de inova
ții care au fost rezolvate și sti
mulate sînt făcute doar de un 
cerc restrîns. „Oamenii de rînd" 
au trecere numai dacă au știut 
să-și ia „colaborator" un om mai 
de vază. Altminteri, după con
cepțiile inginerului șef Nicolae 
Bitir, toate inovațiile devin... ra
ționalizări, iar perfecționări teh
nice sînt abia invențiileI

CORNELIA BANCILA

j.a-a picxcfiu i in graoa 
f — Nu conduc nici o expedi- 
f ție și nici măcar un grup d<

I (

(
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cîteva j
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Cu A. M, Room
despre

filme și creatori
nu știu cîta 
la unul din

Pa-

Măsurăm pentru 
oară holul pătrat de 
etajele hotelului „Aihenee 
lace“. Cel pe care-I căutam —
regizorul sovietic A. M. Room — 
plecase într-o plimbare prin oraș. 
Intr-un tîrziu, un bărbat în vîrslă, 
cu părul nins, cu o figură puțin 
obosită și-a 
A. M. Room, 
tit de cîteva 
matografelor 
te tocmai de aceea 
mi se păruse ten
tantă o discuție cu 
d insul.

A. M. Room mi 
s-a înfățișat cu o 
vioiciune pe care nu 
o altera evidenția 
oboseală.

— De la ziarul 
tineretului ? Mă 
bucură...

II privesc și în- 
tîlnesc un zimbet 
care mă încurajea
ză. Formulez în 
gînd cîteva între
bări și o rostesc 
pe prima.

—Ce surprize 
pregătește publicu
lui studioul Mosfilm 
la care știu 
erați ?

— Multe...
— Atunci 

ți-ne despre 
din ele.

— Studioul Mosfilm ________
în anul acesta 25 de filme. Ce în
seamnă această cifră se poate 
ușor deduce prin confruntarea cu 
altă cifră. Pînă acum cîțiva ani, 
se realiza de către întreaga cine
matografie sovietică abia 10-12 
filme anual. Numărul filmelor era 
evident prea redus. Opinia publi
că, spectatorii, au cerut — și 
presa a avut un rol important — 
să se mărească considerabil can
titatea de filme produse de stu
diourile sovietice. Anul acesta în 
țara noastră vor fi turnate 70 de 
filme artistice. Probabil că vă in
teresează să știți care s*nt unele

făcut apariția. Era 
Numele lui l-am ci
ori pe afișele cine- 
bucureștene. Și ,poa-

— Fără îndoială.
— Studioul Mosfilm realizează 

filme pe temele cele mai diferite. 
Multe din ele evocă trecutul înde
părtat. Spectatorii vor avea ast
fel prilejul să vadă filmul despre 
Muromeț. Filmul acesta a fost 
turnat pentru ecran lat, iar la 
realizarea lui s-au folosit vechi 
legende populare. O epocă apro
piată va fi ilustrată prin filmul 
in două serii turnat după romanul 
„Calvarul" de A. Tolstoi. Și acest

că lu-

vorbi- 
cîteva

va realiza

turnarea 
o consti- 
Cu acest 
lui Lenin 
mai fost

film este realizat pentru ecrart 
lat. In cîteva zile în studioul 
nostru se va termina 
filmului „Prolog". Tema 
tuie furtunosul an 1905. 
prilej, va reapare figura 
care cam de mult nu a 
redată pe ecran.

Interlocutorul meu se oprește 
pentru o cliipă. Folosesc răgazul 
pentru a întreba :

— Actualitatea cum este redată 
în producțiile MosfiLmului ?
. ““.Dfsi?ur e mal greu să rea

lizezi filme pe teme actuale. Cu 
mai multă ușurință ecranizezi 
opere clasice, reconstitui momente

EDGARD OBERST
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ajutoare de preț
în urmă cu luni de zile comi

tem! raional U.T.M. Tirnăveni 
își căpătase un renume care nu-i 
făcea deloc cinste. Despre crește
rea extrem de înceată a rîndu- 
rilar organizației, despie lipsa 
de activitate a muiior organizații 
de bază U.T.M. și despre multe 
alte „hibe" se vorbea mult in șe
dințele comitetului regional U.T.M. 
Stalin. Atîia se vorbise despre 
lipsurile muncii lor, fără să fi fost 
luate măsuri de indreplare, incit 
rnulți dintre activiștii corni.e.u- 
lui raional U.T.M. deveniseră 
nepăsători la critică.

Pentru ca luci urile să se schim
be în bine trebuia făcută o te
meinică analiză a cauzelor aces
tor lipsuri, analiză care să nu se 
rezume doar ia fotografierea de
ficiențelor, ci să indice totodată 
măsuri practice, concrete, menite 
să ducă la remedierea lor.

Tocmai un asemenea ajutor 
l-au dat comitetului raional dele
gații participant la Conferința 
raională U.T.M. Din dezbaterile 
conferinței a reieșit clar că una 
din principalele cauze a slăbiciu
nilor din munca organizațiilor 
U.T.M., era lipsa unui control te
meinic si a unei îndrumări per
severente a acestor organizații 
de către comitetul raional. Ast
fel, la conferință s-a vorbit șl

tineri au mun- 
batoză, ca res-

aeretului, zeci de 
cit ca delegați de 
ponsabîli de convoi pentru preda
rea cotelor la bazele de recepție, 
ca agitatori ele. Cum era și firesc, 
în urma acestor acțiuni influența 
organizațiilor U.T.M. în rîndul 
tinerelului a crescut mult. Fap.ul 
că din cele 143 de organizații 
existente in raion, in luna iulie 
129 de organizații au primit noi 
membri, dovedește cele afirmate 
mai sus. Nu mai vorbesc de Înde
plinirea celei mai elementare obli
gații pe care o au utemiștii: 
plata la timp a cotizației. Dacă 
in luna ianuarie doar utemiștii 
din 46 de organizații își achita
seră cotizația de membru, acum 
acest lucru îl fac majoritatea 
membrilor

Iar la obținerea acestor rezul
tate un ajutor înseninat l-au 
dat membrii comitetului raional 
U.T.M., care sint fo.osiți ca in
structori extrabugetari, avind fie
care in răspunderea lui cîte un 
grup de organizații de bază.

Dacă în satul Jidveiu aria tine
retului a putut constitui exemplu 
de organizare, dacă aici rîndurile 
organizației cresc lunar cu noi 
utemiști, dacă din cei 31 de ti
neri înscriși la concursul „Iubiți 
cartea" 15 dintre ei au și cucerit 

„„ ___ _ v- insigna „Prieten al cărții" și
despre faptul că organizațiile dacă utemiștii participă cu inle- 
U.T.M. erau vizitate de activiștii res la adunările generale U.T.M 
raionului numai la „zile mari", Și la numeroase alte activități, 
și de faptul că nu se finea seama toate acestea vorbesc și despre 
de diversitatea problemelor» de munca^ tovarășei Reghina Han- 
specificul fiecărei organizații - ' k“" " ~~
și de aici, instruirea șablon a se

— ning, membră a comitetului faio- 
«v b.’w. _____ - nal U.T.M., care a îndrumat și

cretariîor? și* despre multe altele, ajutat concret organizația de bază 
Toate acestea, firește ,erau o ur- din acest sat. Și poate dacă Re- 
mare a faptului că, în îndruma- ghina n-ar fi constituit exemplu în 
rea și controlul pe teren a orga- țoale aceste acțiuni (ea s-a ocu- 
nizațiilor U.T.M., erau folosiți pat de recenzarea unor cărți, de 
numai cei cîțiva activiști sala- citirea regulată a presei la arii, 
riați ai comitetului raional care s-a numărat printre primii tineri 
nu puteau cuprinde sarcinile ce purtători -ai insignei „Prieten al 
le aveau de îndeplinit. Concluzia cărții" etc.) rezultatele ar fi fost 
conferinței U.T.M. a fost clară: cu mult mai mici. Participarea la 
necesitatea folosirii de către noul munca obștească nu numai că a 
comitet raional U.T.M. a unui constituit un exemplu pentru ti- 
larg activ extrabugetar, care să neri, d-ar a fost o școală bună 
ajute la cuprinderea muncii de pentru Reghina ajutînd-o să do- 
control și îndrumare a organiza- bîndească experiență în munca or- 
tiilor de bază U.T.M. ganizatorică.

...De la conferința raională au In raion sint ■ inca mulți alți 
trecut cîteva luni. Munca multor membri ai comitetului raional 
organizații de bază a crescut care muncesc ca instructori ex- 
simțitor. In campania de recol- trabugetari și care se consultă, 
tare au fost antrenați sute de ti- cer părerea într-o problemă sau 
neri, au funcționat 17 arii ale ti- alta biroului comitetului raional,

fiindu-i un ajutor de mare preț 
în controlul și îndrumarea activi
tății organizațiilor U.T.M.

Folosirea în munca de îndru
mare și control a activității orga
nizațiilor de bază U.T.M. nu nu
mai a activiștilor salariați, ci a 
unui activ numeros (format din 
membrii comitetului raional și ai 
comitetelor orășenești de subor
donare raională din Blaj și Tîr- 
năveni) a dus la remedierea mul
tor lipsuri din munca organiza
țiilor U.T.M., la creșterea activi
tății lor.

Este necesar însă ca biroul co
mitetului raional U.T.M. Tîrnă
veni să ajute îndeaproape, con- 
trolîndu-1 și îndrumîndu-1 în 
muncă pe teren, pe fiecare mem
bru al comitetului. Unii dintre 
membrii comitetului n-au sufi
cientă experiență, alții neglijea
ză uneori îndeplinirea sarcinilor 
primite. Dacă- tovarășul Năf- 
tăilă Cîmpeanu, membru al 
comitetului raional, care răs
punde de îndrumarea organi
zațiilor din centrul Tîrnăveni 
ar fi fost controlat și în
drumat în muncă, nu s-ar fi a- 
juns ca la Fabrica de geamuri, 
de pildă, utemiștii să nu țină a- 
dunări timp îndelungat, să-și dea 
un aport slab în producție, iar 
tinerii să-și folosească timpul lor 
liber așa cum îi taie capul pe 
fiecare...

O grijă deosebită trebuie avută 
pentru generalizarea experienței 
celor mai buni instructori, mem
bri ai comitetului raional, folo
sind pentru aceasta ședințele la 
care sînt chemați, deplasările pe 
teren ale membrilor biroului raio
nal etc.

Pînă acum, la Tîrnăveni, au 
fost folosiți ca activiști extrabu
getari doar membrii Comitetului 
raional U.T.M. și ai celor două 
comitete orășenești In cuprinsul 
raionului însă, sînt numeroși ute- 
miști ingineri și tehnicieni a- 
gronomi, învățători, profesori 
etc. care, fără a fi scoși din pro
ducție, pot primi sarcina să ajute 
în mod concret organizațiile 
U.T.M. din apropierea locului de 
muncă. Folosindu-i pe acești to
varăși pentru a da ajutor orga-

- nizațiilor U.T.M. în cuprinderea 
tinerilor la activitatea culturală, 
artistică, în organizarea excursii
lor, reuniunilor, horelor, pentru a 
ține conferințe interesante în fața 
tineretului, comitetul raional va 
avea ajutoare de mare preț în 
munca sa.
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Fabrica textilă 
„Dacia" din Cisnă- 
die, este una din 
întreprinderile pro
ducătoare de co
voare din țară.

In fotografie, in
ginerul Constantin 
Crețu, Virgil Dă- 
nescu, șeful secției 
apretură și Bather 
Roza controloare 

tehnică, examinind 
un nou model de 
covor.

O noud
ambarcațiune-șalupă

Zilele trecute, la Șantierele na
vale din Galați a fost lansată 
ia apă o nouă ambarcațiune- 
șalupă, echipată cu motor de 
tractor KD-35 care va fi folosită 
pentru diferite necesități de 
transport de către unitățile agri
cole socialiste de pe malul Du
nării și pentru diferite cercetări 
in Deltă.

Este pentru prima dată cînd la 
construcția ambarcațiunilor se 
folosește motorul de tractor KD- 
35. Construcția acestei șalupe a 
fost executată în întregime prin 
sudură. Șalupa este prevăzută cu 
inversor de marș, instalații elec
trice pentru navigarea pe timpul 
nopții, 
etc.

Noul 
lizează 
în apele stătătoare și poate trans
porta o încărcătură de aproape 
2.000 kg. La Șantierele navale 
din Galați se construiesc în pre
zent 
cest

cabine pentru personal

tip de ambarcațiune rea- 
0 viteză de 15 km. pe oră

alte 10 ambarcațiuni de 
fel.

a-

în curînd
în EDITURA TINERETULUI

au mai 
anului, 
publica 
lucrări 
intr-un 
exem-

tineret

In cele cîteva luni care 
rămas pînă la sfîrșitul 
Editura Tineretului va 
un număr Însemnat de 
pentru copii și tineret, 
tiraj de peste 1.600.000 
plare.

Dintre lucrările pentru
care vor vedea lumina tiparului, 
cităm „Jurnalul unei doctorese" 
al cunoscutei scriitoare Otilia Ca- 
■zimir, romanul cu temă sportivă 
al tînărului prozator Eugen 
Barbu, intitulat „Unsprezece", 
scenariul cinematografic al scri
itorului clujean Mircea Zaciu 
„Unde sfîrșește pustiul" etc.

Amatorii de versuri vor putea 
citi volumele tinerilor poeți Ște
fan Iureș. („Fructe în mai"), Ni
colae Labiș („Liliacul timpuriu") 
și Florin Mugur („Romantism").

Cunoscuta colecție „Cuteză
torii", îndrăgită de toți cititorii 
tineri, se va îmbogăți cu noi 
titluri, dintre care subliniem ro
manul original „Alei, codruie 
fîrtate!" al scriitorului Dumitru 
Almaș, ca și interesantele în
semnări ale celebrului explorator 
norvegian Nansen, cuprinse în 
cartea „Spre Pol".

Altă colecție pentru tineret 
care va fi bogat reprezentată 
este colecția „Oameni de seamă", 
în care vor apărea biografiile 
literare „Viața lui Ștefan cel 
Mare" de Mihail Sadoveanu. 
„Jean Racine" de Elena Vianu 
și „J. H. Fabre" de E. Maynial.

Pentru micii cititori, editura 
pregătește, de asemenea, un nu
măr de peste 45 de titluri. Astfel, 
preșcolarii vor putea răsfoi cîteva 
pliante bogat Ilustrate, li se vor 
putea citi întimplările pline de haz 
ale micuței Urnea, din cartea 
„Ilinca pleacă la țară" de Vero
nica Porumbacu, ilustrate de 
pictorița Maria Constantin, se 
vor amuza asculttnd versurile 
pline de haz ale lui O Pancu- 
Iași, cuprinse in cartea „Mai e un 
loc pe genunchi" și vor învăța 
multe din cartea „Ghiță-purcelu- 
șu“ a talentatului ilustrator I. Po- 
pescu-Gopo.

Noua colecție „Inșir-te mărgă
rite" — cartea școlarilor mici — 
va pune la dispoziția cititorilor 
săi volumele „Pasteluri" de V

Alecsandri, „Poezii" de Șt. O. 
Iosif, „Povestiri cu tîlc“ de Al. 
Mitru etc.

Școlarilor mari și pionierilor 
li se pregătesc, de asemenea, nu
meroase cărți, fie cu întîmplări 
din viața de școală („Cu și fără 
ghiozdan" de Mircea Sîntim- 
breanu, „Mică e vacanța mare" 
de Mihai Stoian), fie cu fapte 
din viața copiilor („Orele cînta. 
tutui cu copiii satului" de Ion 
Brad, „Muzicuța cu schimbător" 
de Nicuță Tănase etc.).

Inaugurată prin apariția vo
lumului „Literatură populară" de 
Mihail Eminescu, noua colecție 
de folclor „Miorița" va cuprinde 
noi și noi titluri, ca : „Povești 
poporale din Banat" culese de 
G. Cătană, „Poezii populare" de 
V. Alecsandri etc.

Desigur că mulți s-au întrebat 
care este taina invențiilor. Toți 
aceștia vor afla răspunsul în 
cartea „Secretul Inventatorilor" 
de Al. Băneanu, care va apărea 
în colecția „Știința învinge". In 
aceeași colecție vor vedea lu
mina tiparului și lucrările „Tai
nele sticlei" de Sveșnicov, „In 
luptă cu microbii" de P. Tăutu 
etc.

Pionierii și școlarii s-au obiș
nuit să urmărească plini de in
teres și colecția „In ajutorul acti
vității practice a pionierilor și 
școlarilor", care și de acum îna
inte le va pune la dispoziție cărți 
cu indicații pentru diferite con
strucții. In trimestrul viitor ei 
vor putea cunoaște diferite mo
dele de mașini agricole, descrise 
In cartea lui A. Liseanu.

Și pentru copiii și tineretul na
ționalităților conlocuitoare, Edi
tura Tineretului va edita 0 'Serie 
de lucrări valoroase ca „Berbe
cul cenușiu" de Horvath Istvan, 
„Drumul cel mare” de Korda 
Istvan, „Povești" de H Ch. An
dersen, „Robinson Crusoe" de 
Daniel Defoe (în limba ma
ghiară). „Drumul spre soare" de 
Szekely Gizela, „In satul lui 
Gheorghiță" de Pauline Schnei
der, „Basme" de Vladimir Colin 
(in limba germană), precum și 
„Prinț și cerșetor" 
Twain. în limba sîrbă.

LUCREȚIA FÎCIU

Erată
înDintr-o greșeală tipografică, 

articolul „De-vorbă cu doi colec
tiviști" din nr. 2313 de joi 11 oc
tombrie a.c. al ziarului nostru a 
apărut în două locuri „G.A.S. 
Popa Șapcă", în loc de „G.A.C. 
Popa Șapcă".

Noi întovărășiri agricole
Numeroși țărani muncitori din 

regiunea Craiova se unesc în în
tovărășiri agricole pentru a lu
cra mai bine pămîntul și a ob
ține producții sporite. Tn ultimele 
două luni, în această regiune au 
mai luat ființă 56 de întovărășiri 
agricole, 7 întovărășiri pomi
cole și două întovărășiri zooteh
nice. In cele 56 de întovărășiri 
agricole au intrat aproape 2000

In
Că-
Po-

familii de țărani muncitori, 
întovărășirile din comunele 
lărași, Tîmburești, Măceșu, 
poviceni și Cîrna majoritatea 
membrilor întovărășirilor agrico
le sînt țărani mijlocași. De ase
menea aproape toți membrii 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Cirna sint țărani 
mijlocași.

4~. —
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Cercul tinerilor naturaliști
Biroul organizației de bază 

U.T.M. de la G.A.C. „21 Decem
brie" din Jariștea, raionul Foc
șani, a luat inițiativa de a înfiin
ța în comună un cerc al natura- 
liștilor.

Pentru a-i asigura o activitate 
organizată și rodnică a fost ales 
un colectiv de conducere, din 
care fac parte tineri bine pregă
tiți, dornici să se ocupe de răs- 
pindirea cunoștințelor științifice 
despre natură în rîndul tinere
tului. Astfel, președintă a cercu
lui a fost aleasă tovarășa Emilia 
Ocheșanu. inginer agronom, or
ganizator a fost ales utemistul 
Ion Nichita, iar în colectiv au 
fost aleși Bejenaru l., profesor de

științele naturii, Nicolae Rusu și 
Ștefan Mechea.

Cercul naturaliștilor va avea 
posibilitatea să-și desfășoare ac
tivitatea în perioada de iarnă la 
casa-laborotor a G.A.C.

Primii pași în organizarea cer
cului s-au făcut: este însă numai 
începutulI Va fi necesar ca bi
roul comitetului raional U.T.M. 
Focșani să acorde sprijinul ne
cesar primului cerc al tinerilor 
naturaliști înființat în raion șt, 
folosind experiența bună a aces
tuia, să treacă la crearea unor 
asemenea cercuri și în celelalte 
organizații de bază U.T.M. din 
sate.

Corespondent
DUMITRII GINDACU

|Note de lectură

in povestirile scriitorului sovie
tic Serghei Antonov, prețuiești 
simplitatea expunerii, gingășia și 
umorul ușor, iar personajele 
sale îți devin prieteni dragi, ima
ginea tor sălășluindu-ți în suflet 
mult timp după ce-ai lăsat cartea 
din mină. Sînt figuri obișnuite 
de consiructori și ingineri, col
hoznici și combineri, de codane 
și flăcăi care se desprind din 
paginile cărții, așa cum i-a sur
prins Antonov: cu bucuriile, ne
cazurile și frămîntările lor, avînd 
toți aceiași țel — să fie folositori 
patriei, să contribuie la făurirea 
unei vieți cu care să se poată 
mîndri.

Am putea spune că Serghei An
tonov e de o vîrstă cu patria sa 
socialistă — s-a născut în anul 
1915. Preocupările și năzuințele 
sale, de pe băncile școlii pînă as
tăzi, sînt cble ale poporului său. 
căruia i-a ‘ ' ' * ' '
talent. In timpul ultimului război 
mondial.
meleaguri străine, apărîndu-și pa
tria, iar după victorie a început, 
alături de tovarășii săi, să-și re
clădească țara. La această activi
tate se adaugă cea a scrisului 
pe care îl consacră în întregime 
cauzei muncii pașnice a omului 
sovietic.

Povestirile sale, lie că se ocu
pă de viața unui colhoz, de cea a 
unui șantier sau de întimplările 
din viața de toate zilele a con
cetățenilor săi, își propun să de-

personajele

închinat întregul său

Antonov a străbătut

Răspuns --------
I la întrebările cititorilor

I ’

Unele precizări în legătură cu noul sistem 
de acordare a burselor și indemnizațiilor

de merit studenților
Pe adresa redacției noastre a sosit un număr de scrisori prin 

care studenți din diferite institute de invățămint superior din 
fard cer lămuriri privind unele prevederi ale recentei Hotăriri a 
Consiliului de Miniștri cu privire la atribuirea burselor de stat 
și a indemnizațiilor de merit. Redacfia noastră a solicitat con
ducerii Ministerului Invățămlntului răspunsurile la 
trebări. Le publicăm astăzi.

ÎNTREBARE: Studenții
bursieri care nu locuiesc în 
cămine continuă să plătească 
regia de cămin ? Ge se întîm- 
plă cu sumele reținute pe luna 
septembrie ?

RĂSPUNS: Conform H.C.M. 
nr. 1959/1956 și a regulamen
tului de atribuire a bursei de 
stat și a indemnizației pen
tru meriie la învățătură în 
instituțiile de invățămint su
perior, au dreptul la bursă în 
numerar în valoare de 315 lei 
lunar, următoarele categbriâ 
de studenți:

a. Cei provenițl din alte lo
calități cărora Institutul nu le 
poate asigura cazarea în că
mine și care nu iau masa la 
cantină.

b. Studenții muncitori, re
crutați din producție la cerere 
și care nil locuiesc în cămine 
și nu iau masa la cantină.

c. Studenții care locuiesc în 
familie proprie (soț sau soție) 
părinți, frați sau surori.

aceste ln-

categoriile 
nu li s-a

Studenții din 
de mai sus cărora 
plătit regia de cămin și canti
nă pe luna septembrie a.c. vor 
primi aceste drepturi în cursul 
lunii octombrie.

ÎNTREBARE: Hotărîrea
Consiliului de Miniștri preve.- |i 
de pentru studenții din anul I, f 
ca un criteriu de acordare a 
bursei, obținerea mediei mini- p 
me de 3,50 la examenul de p 
admitere. Care este situația a- 
celor studenți care obținînd la p 
examenul de admitere o medie p 
mai mică au primit totuși p 
bursă pe luna septembrie ? p

RĂSPUNS: Studenții din p 
anul I care n-au obținut me- p 
dia de 3,50 la examenul de p 
admitere și au primit bursă de p 
stat pe luna septembrie a.c. și p 
nu se mai încadrează în noul p 
regim de atribuire a burselor p 
nu vor restitui sumele primite p 
tn numerar sau echivalentul p 
hranei de la cantină.

ÎNTREBARE: Ce se înțele
ge prin subvențiile acordate 
de întreprinderile și organiza- 

jf țiile economice studenților?

Povestirile lui S. Antonov
monstreze că activitatea fiecăruia 
e folositoare și demnă de cittste. 
cînd e îndeplinită cu pricepere și 
tragere de inimă.

Tînăra ingineră Nina Kravțova, 
din povestirea „Prima slujbă", e 
deziluzionată de munca ce i se 
încredințează îndată după termi
narea institutului. In loc să i se 
dea o muncă în domeniul cons
trucției, ea primește postul de res
ponsabil cu tehnica securității pe 
un șantier. Abia cînd a căpătat 
îndemînare și oamenii au început 
s-o prețuiască, cînd și-a dat 
seama de marea ei răspundere 
față de viețile muncitorilor care 
lucrau la înălțime, Nina Krav
țova „...înțelese că nimic nu s-a 
sfîrșit, că tot ce era mai frumos 
în viața ei de abia 
începe".

Munca dă sens vieții personaje
lor lui Antonov, ea le aduce cele 
mai mari bucurii. In 
verde" e emoționantă povestea, 
relatată cu umor și duioșie, a 19 
boabe de grîu de un soi rar și 
foarte roditor încredințate de un 
academician unui pionier în vîrstă 
de 12 ani: se creează îndată în 
coihoz „brigada a cincea de cîmp 
— secretă", formată din patru 
elevi și micul Dimofei, de numai 
șase ani. Dorinței copiilor de a 
realiza prin străduința lor o re
coltă cît mai bogată din boabele 
trimise nu i se poate opune nici 
o rezistență. Ei înving greutăți
le, cîștigînd pînă la urmă încre
derea agronomului și trăiesc cli-

acum

„Vilceaua

pa fericită cînd fiecare recol 
tează spicele sale, cîntărește în 
palmă boabele aurii, atît de 

.......... . rodul muncii 
la 

stat.

scumpe și dragi -* rodul mi 
lor. Griul obținut contribuie 
rezolvarea unei probleme de 
Poți să nu te mîndrești ?

Timo de 50 de ani, Ivan 
nasievici, eroul povestirii 
nurile de cursă lungă", nu 
despărțit, măcar.pentru răstimpul 
unui singur concediu, de uzina 
sa; știa că de măiestria sa nu 
se poate lipsi nimeni și era mîn- 
dru de aceasta, sacrifica cu bucu
rie concediul. In cel de al 51-lea 
an Ivan Afanasievici e trimis la 
odihnă. La început stătea posomo. 
rît în tren, — probabil regretind 
că părăsise uzina. Privind însă 
pe fereastra vagonului prin fața 
căreia se perindau crîmpeie din 
patria sa, un zîmbet i-a înflorit 
pe buze, iar în ochi i se putea 
citi o mindrie poate și mai în 
dreptățită ca cea dintîi: pe sem
ne, bătrînul a înțeles că pe pă- 
mintul patriei sale au apărut 
multi oameni pricepuți, că nu-i o 
nenorocire, ci dimpotrivă, e foar
te bine că el nu mai e acum un 
om de neînlocuit tn uzina sa.

Cititorii sovietici au îndrăgii 
multe din lucrările lui Serghei 
Antonov. Din povestirile sale, nu 
prea complicate, dar autentice, se 
desprinde entuziasmul scriitoru
lui care cintă socialismul și pe 
făuritorii săi.

CORNEL CRISTIAN

Afa
Tre 

s-a

RĂSPUNS: întreprinderile 
și organizațiile economice pot 
încheia convenții cu studenții 
merituoși cărora le vor acorda 
subvenții în numerar (echiva
lentul valorii bursei de stat) 
pe perioada de școlarizare 
condiția ca după examenul 
Stat Să lucreze un număr 
ani in întreprinderea sau 
ganlzația economică care
subvenționat In timpul școla
rizării.

Cei care primesc asemenea 
subvenții nu vor mai primi 
bursa de stat.

cu 
de 
de 

or-' 
i-a

Serată literară organizată 
de revista „!gaz-Szo“

In sala mare a Palatului cui- 
tural din Tg. Mureș a avu: loc 
joi cea de a 4-a serată literară 
din ciclul organiza: de redacția 
revistei llteiare „Igaz Szo“ a fi
lialei din Regiunea Autonomă 
Maghiară a Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R.

Reuniunea s-a bucurat de par
ticiparea scriitorului Tamâsi Aron, 
laureat al premiului Kcssulh. unul 
din cei mai ntari prozatori con- 
temoorani din R. P Ungară, care 
a citit cu acesi prilej nuvela sa 
intitulată . Rouă și singe" scrisă 
special pen’.ru cerata literară din 
Tg. Mureș.

Serata literară 6-a bucurat de 
I un frumos succes.

Elaborarea unui manual nu 
este, așa cum s-ar putea crede, 
o muncă ușoară. Acel care își a- 
sumă o astfel de răspundere tre
buie să fie foarte bine documen
tat asupra materiei respective, să 
posede multe cunoștințe de meto
dică, să aibă suficientă experien
ță Ia catedră, contact direct cu 
școala și să fie animat de dorin
ța de a realiza un lucru cît mai 
util și cît mai accesibil celor că
rora le este destinat.

Dacă, în general, se cer atîtea 
calități oricărui autor de manua
le, cu atit mai grea este misiunea 
aceluia care își propune să elabo
reze un manual de gramatică 
pentru clasele mai mici sau de 
mijloc. Gramatica în sine nu este 
un obiect de studiu ușor nici 
chiar atunci cînd este vorba de 
gramatica limbii materne.

O analiză adîncă și minuțioa
să a manualului de gramatică 
pentru clasa a V-a, elaborat de 
tov. Chiosa Clara Georgeta și 
Miciora Ionescu Maria Eliza, nu 
se va putea face decît după ce 
va fi folosit în predare de către 
profesori. Totuși, vom face, chiar 
înainte de folosirea lui la cate
dră, cîteva observații utile atît 
pentru profesori, cît și pentru. e- 
ditură.

Ca și celelalte manuale noi, e- 
laborate pentru clasele a V-a și 
a VIII-a, noul manual de grama
tică poartă pe copertă numele au
toarelor. Hotărîrea aceasta a Mi-

nisterului Invățămîntului cores- 
punzînd și cerințelor repetate ale 
cadrelor didactice care voiau să 
știe cine și în ce măsură s-a os- praînt 
tenit cu elaborarea manualelor, Editu

VII-a va avea probabil 500 de 
pagini. Astfel de manuale nu vor 
putea contribui la înlăturarea su
praîncărcării elevilor. De aceea, 
J.'.lura de stat didactică și peda-

implică și mai multă răspun- gogică și Ministerul Invățămîntu- 
dere, deci mai multă exigentă din lui trebuie să ia din vreme mă-
partea autorilor. în același timp, 
constituie și un stimulent pentru 
acei care lucrează la manuale.

Manualul de gramatica limbii 
romîne pentru clasa a V-a 
pune la îndemîna elevilor cu-

șurile cuvenite pentru a realiza 
manuale cît mai puțin voluminoa
se, dar cît mai utile.

La fiecare paragraf din grama
tică, după comentarea exemplelor, 
se formulează regula. Regulile

s-a formulat o regulă privitoare 
la declinarea adjectivelor așezate 
în urma substantivelor masculine. 
Aceeași regulă a fost redată și 
la pag. 78, folosindu-se însă altă 
formulare. Cele două reguli pot 
duce la confuzii. O singură re
gulă era suficientă, de preferință 
cea de la pag. 78. Observația a- 
ceasta este valabilă și pentru 
cele două reguli de la pag. 79, 
care se referă la declinarea adjec-

tul cu exerciții — elevii au acum 
un singur manual.

Și cu privire la textele date se 
poate face 0 observație de ordin 
general. Poeziile, de obicei, sini 
mai greu de înțeles chiar de că
tre elevii mai mari și cu atît 
mal mult de cei mici. A pretinde 
unor elevi de 10—11 ani să facă 
analiza morfologică sau sintac
tică a unui text care tn Dreala- 
bit are nevoie de unele lămuriri 
în ceea ce privește conținutul.

Despre manualul de gramatică
pentru clasa a V-a

Foto: 1. MICLEA

împletirea activității 
teoretice cu munca 
practică constituie o 
lege de bază a Invă- 
țămintului nostru.

In fotografie: stu
denții grupei 131 din 
anul IV al Facultății 
de Agronomie genera
lă din Cluj studiază 
in cadrul lucrărilor 
practice morfologia 
soiurilor de port-altoi 
la vița de vie. Asis
tenta Olga Bulacev 
dă studenților Îndru
mările necesare.

î

■

î

i

noștințele prevăzute în pro
grama școlară a clasei res
pective, adică fonetica, mor
fologia și sintaxa. în gene
ral, structura capitolelor și a pa
ragrafelor mai mari din gramati
că este următoarea : se dă un 
fragment dintr-un scriitor, se co
mentează și se formulează regu
la. Acolo unde este nevoie, se 
fac observații cu privire la or
tografie și ortoepie. în continua
re se dau texte pentru aplicații. 
Spre deosebire de vechile manua
le, exemplele date la începutul fie
cărui capitol sînt luate din scrii
torii clasici sau contemporani. 
Preferința aceasta pentru citate 
din literatură reprezintă tin cîș- 
tig, deoarece elevi! se pot fami
liariza chiar din clasele mici cu 
studierea lirrtbii scriitorilor. Din 
cînd în cînd însă era necesar să 
se dea și exemple din vorbirea 
curentă, folosindu-se limba li
terară. Cum gramatica se stu
diază cu un scop bine de
terminat, anume de a de
prinde pe elevi să se exprime co
rect In scris și oral, întrebuin
țarea și a altor exemple decît cele 
din literatura beletristică ar face 
pe elevi să-și dea seama mai bine 
de aplicabilitatea cunoștințelor de 
gramatică. Exemplele date la în
ceputul capitolelor sînt analizate 
pentru a se desprinde regulile. 
Comentarea exemplelor este însă 
prea dezvoltată. Din cauza aceas
ta, ca și din cauza unor lămu
riri Inutile, manualul este prea 
voluminos (256 de pagini). Dacă 
manualul de clasa a V-a are acest 
număr de pagini, cel de clasa a

prea

sînt tn general bine formulate și 
conforme cu „Gramatica limbii 
romîne" elaborată de Institutul 
de lingvistică al Academiei R.P.R. 
Cîteva observații sînt necesare și 
aci. Astfel, la capitolul despre 
despărțirea cuvintelor în silabe 
s-a dat: „Două Consoane alătu
rate, așezate între vocale, se se
pară de obicei în pronunțare 
etc..." Dacă cele două consoane 
se despart în pronunțare, așa cum 
dă gramatica, se pune întrebarea, 
în scris cum se despart ? Noi știm 
că regulile de despărțire a Cuvin
telor în silabe se învață, în spe
cial, pentru a deprinde pe elevi 
cum să despartă în silabe un cu
vînt care nu încape în întregime 
pe un rind, Deci era necesar să 
se precizeze că despărțirea cuvin
telor în silabe se face nu numai 
în pronunțare, ci și in scris.

Este necesară și o revedere a 
definițiilor date cazurilorțpag. 31- 
32). Aceste reguli sînt limitate la 
substantiv. Cum însă și alte părți 
de vorbire au cazuri, regulile 
menționate ar urma să se repete 
și la adjectiv, pronume etc. U- 
neori definițiile conțin elemente 
inutile. La pag. 141 s-a dat ur
mătoarea definiție: „Viitorul a- 
rată o acțiune care se va săvîr- 
și de acum înainte, după momen
tul vorbirii". Regula nu suferă cu 
nimic dacă se renunță la adaosul 
„după momentul vorbirii". Obser
vații asemănătoare s-ar putea face 
și asupra altor reguli.

De asemenea, unele reguli 
s-au repetat sub o altă formă, 
fără să fie nevoie de această re
venire. De exemplu, la pag. 77

tivelor așezate în urma substan
tivelor feminine.

Și mai puțin explicabil este 
de ce la începutul capitolului de 
morfologie a fost nevoie de mai 
mult de 5 pagini ca să arate care 
sînt părțile de vorbire și să dea 
definițiile acestora. In clasa a 
IV-a elevii au învățat despre 
substantiv, pronume, numeral și 
verb. Deci nu mai eta necesar să 
se dea exemple și să se scoată 
reguli pentru aceste părți de vor
bire, mai ales că definițiile date 
la pag. 16 și 17 nici nu sînt com
plecte, ci cu „etc.“.

In afară de faptul că defini
țiile de la paginile menționate 
sînt incomplecte, ele nici nd sînt 
formulate exact ca cele de la 
pag. 22, 37, 68, 89, 132, 174, 180, 
182. Formularea aceleiași defini
ții în mai multe feluri, într-un 
singur manual, nu este recoman
dabilă. De dorit ar fi ca defini
țiile să nu se schimbe de la o 
pagină la alta nici de la o 
clasă la următoarea. Schimbarea 
continuă a definițiilor nu poate 
fi decît dăunătoare.

După reguli, s-au dat îndru
mări ortografice și ortoepice, 
Observațiile cd privire la orto
grafie sînt cu atît mai utile cu 
cît gramatica se studiază mai 
ales pentru utilitatea ei practică.

Spre deosebire de vechile ma
nuale, Gramatica limbii romîne 
pentru clasa a V-a cuprinde la 
fiecare capitol sau paragraf exer
cițiile necesare pentru aplicații. 
In felul acesta, in locul celor două 
manuale, folosite în anii prece
dent — unul de gramatică și al-

înseamnă a le impune un efort 
suplimentar care nu este nece
sar. Uneori s-a mers pînă acolo, 
incit s-au dat numai fragmente 
din poeți (pag. 75, 146-148, 150, 
151, 156, 196-197, 200, 223-224
etc).

Dacă uneori s-a dat mai mult 
decît era necesar, ca în unele din 
cazurile citate mai sus, alteori 
nu s-a spus tot ce era absolut 
necesar. Astfel, nici la capitolul 
în care au fost expuse timpurile 
verbului, nici la cel consacrat 
modurilor nu s-a specificat ce 
timpuri are fiecare mod, ci s-a 
trecut direct la conjugarea ver
belor, ca și cum elevii ar fi cu
noscut aceste 
sa a IV-a. La 
că „verbul a 
afirmativ este 
se arăta Care __
tivă. Era cu atît mal necesar să 
se dea imperativul acestui verb 
cu cît a face are două forme Ia 
persoana a U-a plural: „îăceți" 
și „faceți". Un manual de gra
matică ‘ “ ■”
să nu 
sorului 
menea, 
„unele 
printr-un singur cuvînt", iar al
tele „sînt alcătuite din două sau 
mai multe cuvinte", fără să se 
precizeze că primele sînt simple, 
iar celelalte compuse. Precizarea 
era necesară și nu îngreuna în
vățarea lecției.

tn sfîrșit, o observație de or
din tehnic. La 10—11 ani, elevii 
au memoria vizuală foarte dez
voltată. Tehnoredactorul a pier-

amănunte din cla- 
pag. 168 se spune 

face la imperativ 
neregulat" fără a 

este forma tespec-

trebuie să fie normativ, 
lase la aprecierea profe
sau a elevului. De ase- 
la pag. 180 s-a arătat că 
prepoziții sînt exprimate

dut din vedere acest amănunt. 
De aceea, manualul are, în cea 
mai mare parte, aspectul unei 
cărți de lectură. Teătele folosite 
ca exemple la începutul fiecărui 
paragraf, pasajele în care aces
tea sînt comentate și exercițiile 
date pentru aplicații sînt redate 
cu același caracter de literă. De 
cele mai multe ori, abia se poa
te distinge unde încep exercițiile. 
Trebuia găsită o modalitate ca 
să se scoată în evidență partea 
propriu-zlsă a gramaticii, pe care 
elevul ttebula s-o rețină și s-o 
repete oricînd, de citatele folo
site ca exemple sau de cele date 
ca exerciții. Sublinierea reguli
lor cu anumite caractere de lite
ră și redarea observațiilor de a- 
mănunt sau a indicațiilor referi; 
toare la aplicații cu litere mai 
mici nu sînt suficiente. Nici re
gulile n-au fost suficient scoase 
în evidență. In viitor, va trebui 
să se aibă în vedere și acest a- 
mănunt, care nu este lipsit de 
importanță.

Cele cîteva observații făcute 
aci nu micșorează cu nimic va
loarea manualului de gramatică 
pentru clasa a V-a.

Dimpotrivă, manualul poate fi 
considerat bun și util profesori
lor și elevilor. Documentarea se
rioasă a autoarelor și cunoștin
țele metodice pe care le posedă, 
ie-au ajutat să dea un. manual 
calitativ suoerior ce’or de pînă 
acum. Printre altele meiită să 
fie scoasă în evidență grija a- 
cestora de a folosi terminologia 
științifică stabilită -de „dram'ii- 
ca limbii romîne", editată de A- 
cademia R.P.R

In ceea ce privește formula
rea definițiilor, trebuie remarcată 
grija autoarelor de a adapta la 
puterea de înțelegere a e'.evi’or 
definițiile normative stabilite de 
sus-amintita gramatică.

Un merit deosebit al autoare
lor este și acela că au dat ta
blouri recapitulative la fiecare 
capitol. Aceasta nu tiutnai că a- 
jută pe elevi să repete mai ușor 
gramatica, dar îi deprinde și să 
sistematizeze și să sintetizeze 
problemele.

De fapt mulie din 
nalate aci și unele 
vor fi remarcate și 
putut fi înlăturate 
borarea manualului 
bult și cineva care 
me mai îndelungată la clasa a 
V-a. Editura de stat didactică șl 
pedagogică are datoria să nu 
piardă din vedere pentru viilof 
nici acest amănunt.

Prof. I. POPESCU

lipsurile sem- 
din cele oare 
de alții ar fi 
dacă la ela- 
ar fi contrp 

a predat vre-



'Calitatea construcțiilor
pentru agricultură poate fi îmbunătățită

controlul asupra procesului de fa
bricație, prin serviciile respective, 
să urmărească permanent ridica
rea calificării muncitorilor

In al doilea rînd, întreprinde
rile de construcții^ conducătorii de 
șantiere, trebuie să controleze cu 
mai mult simț de răspundere ca
litatea lucrării executate de mun
citorii de sub îndrumarea lor. 
Am spus că 25-30 la sută din ți
gle au oriîicii pentru legat cu sît- 
mă. Dacă fiecare țiglă din aceste 
30 ar fi legală de șipci și în jurul 
ei s-ar aș. r altele fără orificii, 
durabilitate^ acopeiișului ar fi 
mult mai mare.

In al treilea rînd, achizitorii de 
materiale ai întreprinderilor berze* 
ticiare să meargă să facă recep* 
ționarea materialelor direct în fa
brică și să refuze tot ceea 
necorespunzător.

★

frumoasă, dar. în același timp* 
foarte dăunătoare procesului de 
producție. Drumurile * de acces 
spre aceste construcții sînt în 
pantă, anevoie de urcat. îngreu
nează furajarea și adăparea ani* 
malelor și pun piedici mari trans
porturilor de materiale.

*
parte din 

tru agri- 
corespunză- 

prin ampl-asareo lor i 
din - ele suferă însă din 

proiectării defectuoase 
atît, din vina

cît 
i.tnpuse

Ert anii regimului de demo
crație populară, tn țira 
noastră s-au construit pen

tru agricultură, atelteie și re- 
m'ze impunătoare, ferme zoo
tehnice model, locuințe confor
tabile pentru muncitori, 
a investit fonduri 
tn clădiri, în mașini 
agricole etc.

Rezoluția ședinței 
Comitetului Central 
din 16-17 iulie a.c., atrage atenția 
âsupra faptului că trebuie să se 
acorde o deosebită atenție ampla
sării stațiunilor de mașini și trac
toare în funcție de perspectivele 
dezvoltării sectorului socialist al 
agriculturii și de condițiile eco
nomice locale. De asemeHea, în 
Rezoldție se prevede că gospodă
riile de stat trebuie să devină 
unități bine organizate, ma~i pro
ducătoare de cereale-marfă, lapte, 
carne, liru*. Penirw„ de^voțiarea 
lor continua, aoesțe gospodării -• r-.
au nevqje de co|istrtictii.inoflerne, 
judicios proiectat» amplasate și 
construite.

Slatul 
însemna e 
și utilaje

plenare a
al P.M.R- Cea mai mare pa 

construcțiile p-enti 
cultură sint cori

toare 
multe 
cauza 
provenite atît din vina pro-
iectan'.ului cît și a unor so
luții impuse lui. Tn prmul 
rînd, ceea ce se face simțit pes'e 
tot e lipsa asterelei. Ihir-adsvăr, 
de la grajduri și ateliere, pînă la 
construcțiile sociale, ioate clă
dirile au țigla așezată direct 

.pe șipci. Comitetul de Stat pen
tru Arhitectură și Construcții și 
alte organe justifică absența as- 
ierelei prin necesitatea economi
sirii materialului lemfios. Un 
xemplu însă poate dovedi că „e- 
conomiile" acestea provoacă mul
tă risipă de bani și materiale. 
Gospodăria de stat „Berea Bar
bu" din raionul Filimon Sîrbu, 
trebuie să cheltuiască anual cu 
acoperirea și repararea a trei ma
ternități de scroafe aproximativ 
10.000 lei. Aceste cheltuieli sînt 
provocate de faptul că în fiecare 
iarnă vîntul smulge țiglele de pe 
acoperiș, în poduri pătrunde ză
pada, care se < 
rează tavanele. ...
nită din topirea zăpezii mai pro
voacă — pe lîngă aceste pagube 
— și îmbolnăvirea și pleirea ani
malelor. Dacă s-ar aduna sumele 
necesare pentru aceste reparații 
în decurs de trei ani, cu ele s-af 
putea plăti astereală și cartonul 
care ar lichida în mare parte pa
gubele amintite. Tot lipsa aste* 
relei provoacă surparea tavane
lor • la majoritatea construcțiilor 
din S.M.T. și gospodării de stat 
(în special la cele din Bărăgan 
și Dobrogea), mai ales că cele 
construite pînă în 1955 (tot prin 
proiectare) sînt făcute din stufit 
teneuit. O mare lipsă de atenție 
în proiectare se observă la cons
trucțiile sociale. Proiectele pentru 
băi, bucătării și alte clădiri so
ciale (din anul 1955) n-au pre
văzut puțuri absorbante pentru 
colectarea apelor menajere. Aces
tea, neâVîrid unde să se scurgă, 
băltesc în curți, constituind, în 
unele locuri* focare de infecție. 
Apoi, locuințelor individuale pen
tru familiști nu Ii s-au prevăzut 

de mai elementare 
fumai începînd din 

Ministerul Agri- 
gîndit să rezol

ve această problemă pentru 
stațiunile de mașini și tractoare.

Referindu'-ne Ia sarcinile gos
podăriilor de stat de a da canti
tăți mari de produse animale, 
trebuie să oglindim și felul în 
care sînt asigurate condițiile de 
adăpostire a animalelor. In toate 
regiunile țării, saivanele pentru 
oi sînt construite, după proiect, 
îh formă de potcoavă sau de U. 
cu deschiderea în partea opusă 
vînturilor domihante. Experiență 
a dovedii că aces't sistem de con
strucție nu corespunde pentru 
gospodăriile din Bărăgan, 'pen
tru că in iernile grele, cu vînturi 
puternice și zăpadă multă, curenții 
circulari care se nasc în inferio
rul potcoavei adună cantități în
semnate de zăpadă la intrarea și,

MEMBRII DELEGAȚIEI SOVIETICE 
CARE NE VIZITEAZĂ ȚARA

VECHi M LITANII 
Al P C U S.

în vizită 
la Orașul Stalin

Membrii delegației de vechi mi
litant! ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice în Funie CU 
P. G. Moskatov, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.O.U.S., care ne vizitează tara 
Ia invitația C.C. al P.M R„ au so
sit joi dimineață la Orașul Stalin.

Oaspeții sînt insofiți de V I. 
Barahn'n, prim secretar al Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Membrii delegației au făcut în 
cursul dimineții mai multe vizite 
in Orașul S- alin La sediul comi
tetului regional de partid, Vetera
nii P.C.U.S. s-au întilnit cu acti
vul de conducere al comiletului. 
Apoi membrii delegației, impărțiți 
pe grupuri au fosi oaspeții colec
tivelor marilor uzine din oraș.

Grupul condus de P. G. Moska
tov. insofit de tov. Maxim Ber- 
ghianu, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al comi
tetului regional P.M.R a vizitat 
uzinele „Ernst Thâlmann".

Un alt grup al delegației con
dus de G. I. Petrovski, a vizitat 
uzina de autocamioane „Steagul 
Rcșu".

La coltul roșu al Sectorului rul
menți a avut loc o intîlnire prie
tenească a delegației de vechi ftli- 
lltanti ai P.C.U.S. cu muncitorii, 
inginerii si tehnicienii sectorului.

După amiază membrii delega
ției de Vechi milîtanti ai P.C.U.S.# 
au părăsit Orașul Stalin, întor- 
CÎndu-se în Capitală.

Room Abram Matveevici Cunoscută și apreciată per.’ru 
activitatea ei didactică, E. K. 
Osipova deține titlul de „profesor 
emerit" și a fost distinsă cu „In
signia de onoare" și cu ordinul 
„Drapelul roșu".

Paralel cu munca la catedră, 
E. K. Oșipova desfășoară o lar
gă activitate pe tărim obștast. 
Ea este deputat al sovietului ra
ional „Dzerjihiski" din Moscova, 
unde lucrează în cadrul comisiei 
pentru învățămînt.

De mai mulți ani E. K. Osipova 
este secretar științific al secției 
pedagogice a Asociației unionale 
pentru răspîndirca cunoștințelor 
ș'.iințifi'Ce și politice.

ritele sale în cîmpul activității ci
nematografice A. M Room este 
distins cu titlul de maes ru eme
rit al artei din R.S.F.S.R.. iar două 
din filmele sale sint prem ale.

Paralel cu munca artistică A 
M. Room desfășoară și o intensă 
activitate pedagogică, publics..cii 
și

Regizorul A. M. Room este una 
din figurile cuhdscuie a'.e cinema
tografiei sovietice, creator al unor 
filme apreciate In întreaga lume.

Născut în 1894, A. M. Room 
și-a început activitatea închinată 
ariei ca regizor de '. 
1§19 și pină in 1924 el activează 
în cadrul diferitelor 
desfășoară o muncă intensă. In- 
cepînd din anul 1924 luc,ează în 
dcmeniitl cinematografiei. A. M 
Room se impune in scurtă vreme 
ca talentat regizor de film.

Una din primele sale creații 
es:e filmul ,,O stafie care nu se 
întoarce" după nuvela cu același 
tiiiu a lui Henry Barbusse.

A. M. Room este creatorul unor 
filme valoroase care au intrat în 
istoria ariei cinematografice cum 
sînt „invazia", realizat în 1944 
după cunoscuta piesă a lui L. 
Leonov, „Judecata onoarei" tur
nat în 1948 după piesa lui A. P. 
S'.eîn, filmul „Pulbere arșintie" 
(1953), după piesa „ȘaCalii" de 
A. lacobson, iar reernt a termi
nat un film al cărui titlu este: 
„Inima bate din nou". Pentru me-

teairu. Din

tealre unde

socială.

Osipova Ekaterina
Kuzminicina

părți și ele se datoreșc în pri
mul rînd ministerelor beneficiare 
(Ministerul Agriculturii și Minis
terul Gospodăriilor Agricole de 
Stat). Tărăgănarea studierii și 
rezolvării sezisărilor primite de 
la cd ce întîthpină greutăți în fo
losirea construcțiilor necorespup- 
iătofire, superficialitatea și hi-, 
rocratismul d& care au dat do- 
Vadl unele organe de control și 
îndrumare ale ministerelor res
pective au făcut să dăinuie lipsu
rile amintite.

★
hiar atunci cînd amplasa

rea e făcută judicios și
proiectele sînt bune, mul

te construcții suferă din cau
za tinor execulanfi sau a mate
rialelor de construcții. în general, 
nti s-a reușit nici pînă acum să 
se alcătuiască un pian comun de 
lucrări între constructori și insta
latori, deși în majoritatea cazuri
lor ambele întreprinderi (de cons» 
trucții și instalații) fac parte din 
același trust. Din această cauză, 
după ce construcția a fost termi
nată, virt instalatofii și sparg, per
forează și fac apoi cîrpeli, toate 
acestea dăunînd calității și dura
bilității construcțiilor. Apoi, de 
multe ori, instalațiile sînt făcute 
prost. La S.M.T. Făurei, instala
țiile electrice din atelierul meca
nic — executate de Trustul 13 
construcții — t 
și nu corespund 
atelier. Prizele de 
hală 
dură 
site, 
fost
Cale , __  ______ _ .
tabloul de distribuție), care con
travin legilor de protecția muti
cii. In ce privește calitatea slabă 
a instalațiilor de forță din atelie
rele S.M.T., o vină însemnată 0 
poartă și întreprinderile de insta
lații care tărăgănează efectuarea 
lucrărilor, folosesc uneori mate
riale necorespunzătdare și în ge
neral subapreclază importanța ca
lității construcțiilor pentru agri
cultură. Un alt neajuns îl provoa
că faptul . că . unele instalații 
executate nu pot fi folosi
te. In Una din secțiile gos
podăriei agricole de stat Bor- 
dușani, din raionul Fetești, e- 
klstă instalații interioare și exte
rioare electrice la puiernițe și 
grajduri, instalații Sanitare și a- 
dăpători mecanice executate în a- 
nUl 1955. Nu există însă nici sur
să electrică și de apă și nici pers
pective de instalare a lor. Reiese 
de aici hlodiil defectuos în care 
se ocupă Ministerul Gospodăriilor 
Agricole de Stat de această pro
blemă.

In alte părți ale țării tărăgăna
rea terminării construcțiilor pen
tru agricultură se datorește exe- 
cutanților. Unul din cei mai slabi 
executanți din anul acesta este 
întreprinderea de construcții de 
căi ferate-Iași, care are lucrări 
la S.M.T. Holboca, Tg.-Frumos, 
Negrești și Codăeșii din aceeași 
regiune. După opt luni de lucru, 
această întreprindere nu și-a în
deplinit planul nici în proporție 
de 20 la sută.

In luna septembrie comitetul 
regional de partid și comitetul e- 
xecutiv al Sfatului Popular regio
nal Iași, analizînd această situa
ție, au constatat o nejustificată 
delăsare din partea întreprinderii 
amintite, față de aceste construc
ții. In urma măsurilor luate îm
preună cu Direcția generală de 
construcții din Ministerul Căilor 
Ferate, ritmul executării lucrări
lor s-a îmbunătățit simțitor.

★
aterialele de 
lasă mult de 
care provoacă 

multe neajunsuri construcțiilor, 
e de calitate foarte proastă. 
Numai 25—30 la sută din ți
gle au orificiile necesare le
gării cu sîrmă. Apoi, de Cele mai 
multe ori e diformă, are fisuri. 
Din cauză că Ministerul Indus
triei Materialelor de Construcție 
(prin întreprinderile sale) nu 
reușește să-și realizeze planul, 
adică să se achite la timp de sar
cinile contractuale, mulți. benefi
ciari sînt nevoiți să primească 
deseori materiale de proastă ca
litate, numai ca să poată termină 
lucrarea la vreme.

In ultima vreme sînt cunoscute 
pentru produsele de o proastă 
calitate în special fabricile de ți* 
glă „Mondia.î“-Lugoj și Urziceni.

Pentru preîntîmpinarea acestor 
neajunsuri sînt necesare mai 
multe măsuri. în primul rînd, Mi.

________ _ ______ _______ nisterul industriei Materialelor de 
nalate se mai manifestă în multe Construcție trebuie să întărească

e-
*

Stațiunea de mașini și trac
toare din comuna Rușeju. 
raionul Filimon Sirbu, este 

nou construită. Are atelier meca
nic încăpător, bine utilat, re- 

, mize, pentru tractoare și ma
șini, locuințe pentru ttldntftari 
Totuși, in multe campanii sta
țiunea n-a reușit să-șl realizezi1 
planul de producție, iar atunci 
cînd acest plan a fost îndeplinii 
sau depășit, lucrul acesta s-a fă 
cut prin învingerea multor greu 
tați. Una din principalele cauxc 
ale acestor neajunsuri o constituie 
condițiile grele în. care se fac 
transporturile și aprovizionarea în 
S.M.T. Siluată într-un loc lipsit 
de căi- de acces, stațiunea hu 
poate asigura muncitorilof cele 
necesare traiului, iar aprovizio 
narea cu carburanți și piese de 
schimb și chiar tța.nspprțut ma
șinilor de la gară constituie pro
bleme greu de rezolvat. In 
timpul toamnei, iernii și primăve- 

t rii, mașinile rămîn deseori împot
molite pe drumurile impractica
bile și adesea se defectează da
torită eforturilor prea mari la 
care sînt supuse. Vinovată de 
această situație se face comisiri 
care a hotărît amplasarea sta 
țiunil aici, comisie alcătuită din 
organe locale și reprezentanți a' 
Ministerului Agriculturii. Dacă se 
studiau mâi amănunțit condițiile 
locale, fără îndoială că locul cel 
mai bun pentru amplasare se gă 
sea lingă gara Sătucani

E.xș.mplur,aceșta nu .eș.țe însă, în proiect ceti 
singurul. Ane S.M.T. și unele sec- dependințe. Ni 
țij ale gospodăriilor de .stat șU- anul acesta 
feră tot din'cauza amplasărilor' culturii s-a 
necorespunzătoare. Cînd s-a sta
bilit locui unde , avea să se clă 
dească S.M.T -Topolog, din re
giunea Constanța, studiile prea 
labile construcțiilor au fost fă
cute cu nejustificată . ușurință. 
Toate clădirile stațiunii au fost 
amplasate pe o coastă de deal 
Pentru ca să se poata nivela te
renul în vederea turnării funda
țiilor atelierului mecanic au fost 
necesare săpături in mai pe o su
prafață întinsă și la adîncime ma 
re. S-au făcut deci însemnate 
cheltuieli suplimentare. Mai lîrziu, 
cînd construcțiile au fost aproape 
terminale, s-a constatat necesita
tea cheltuirii altor fonduri supli
mentare. Atelierului mecanic și 
remizelor a trebuit să li se 
facă contraforți puternici pentru seIIlnale UB lapaua la ulu-a,ea 
ca altfel aceste clădiri urau ame- unet)rj, Epjar țn interiorul saiva- 
nințate sa se darime din cauza n€j,Qr La gospodăria de stat „Be- 
apelor provenite din ploi șau din rea Barbu“ înzăpezirile au pro- 
* : -x —i n—x „„ voca( mortalități la mieii nou

născuți și chiar la oile adulte. Si-

topește și deterio- 
Âpoi, apa prove-

iă 
sîni „ defectuoase 

I utilajului 
putere 

și din atelierul de 
electrică nu pot fi 
Din această cauză, 
necesare improvizații 

(legarea cablului direct la

din 
. di-n 

su- 
folo- 

au 
lo-

ce e

p
multe 
deri

exe- 
din 
mai

entru proiectarea și 
cutarea construcțiilor 
agricultură lucrează 

instituții și întreprin- 
aparținînd de Ministerul

Construcțiilor, Ministerul Agri
culturii, Ministerul Căilor Fera'.e, 
trusturile regionale de construe,ii 
locale. Din cauza existentei prea 
multor coordonatori și execu.anți, 
urmărirea, controlul și îndru
marea executării lor (de la pro
iect și amplasare și pînă la da
rea în folosință) e greoaie, de 
multe ori ineficace, din care cau
ză se creează și persistă deficien
țele amintite. De exemplu, Di
recția Generală a Îmbunătățirilor 
Funciare și Construcțiilor Rurale 
din Ministerul Agriculturii nu 
poate cuprinde, prin organele sale, 
toate șantierele din tară de care 
răspunde această direcție. De ase
menea multi lucrători din apara
tul exterior (în special diriginji de 
șantiere) sînt necorespunzători. De 
aceea și munca de îndrumare și 
control a acestor organe și docu
mentația pe care o aduc de pe 
teren, sînt generale, adesea ne
concludente, din care cauză ane
voie se pot lua măsuri corespun
zătoare. Cele mai multe lipsuri 
sînt sezisate abia cînd construc
țiile sînt terminate și atunci în 
dreptările cuvenite se mai pot 
face (în unele cazuri) numai orin 
adaosuri, cîrpeli și modificări 
care dăunează construcțiilor.

Se impune atunci grăbirea apli 
cării Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri nr. 425 din 15 martie 1956, 
care prevede organizarea trustu
rilor regionale de construcții de 
pe lîngă comitetele executive ale 
sfaturilor populare. In privința 
proiectării, se impune descentra
lizarea institutelor de proiectare 
care lucrează pentru agricultură 
și organizarea unor filiale zonale. 
In felul acesta proiectanțil pot a- 
vea o legătură mai strînsă cu te
renul și pot întocmi proiecte ba
zate pe necesitățile locale, pe ar
hitectura locală și pe posibilitățile 
cele mai avantajoase de procu
rare a materialelor.

N. SIMIONESCU

Cunoscută activistă pe tărîmul 
pedagogic și al invățămintului, 
Osipova Ekaterina Kuzminicina 
muncește de pesta trei decenii în 
domeniul educării și formării ti
nerelor generații ale Țării Sovie
telor.

E. K. Osspova s-a născut în 
1900. Incepînd din 1923 funcțio
nează fără întrerupere în învăță- 
mînt fiind titulară a catedrei de 
limba și literatura rusă la mai 
multe școli.

Pentru merite deosebite pe tă- 
rîm didactic, E. K. Osipova a 
fost numite directoare de studii 
și .apoi directoare la școala nr* 
243 din Moscova.

Din nou

loantsiart Qrigori
Zarmauovici

Grigori Zarmairovici Ioanisian 
s-a născut în 1916 în R.S.S. Ar
meană. Tot acolo și-a făcut pri
mele studii.

Actualmente G. Z. Ioanisian 
este șeful secției pentru țările din 
Europa răsăriteană din Asoc'atia 
Unională pentru legăturile cultu
rale cu străinătatea (VOKS).

în tovărășia lui Maresiev
In mijlocul muncitorilor 

ae la E. C.
„Gh. Gheorghui-D?ju

Joi dimineața, membrii delega
ției de oameni de știință și cul
tură din U.R.S.S., în irunte cu 
V. N. Stoletov, locțiitor al minis
trului Invățămintului Superior din 
U.R.S.S., care participă la sărbă
torirea Lunii Prie'eniei romîno- 
sovietice, au vizitat fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală.

Membrii delegației au vizitat ci* 
teva sectoare de producție unde 
au stal de vorbă cu numeroși 
muncitori, inieresîndu-se Îndea
proape de realizările pe care a- 
ceșiia le ob(in în producție.

In continuare, oaspeții sovie
tici au vizitat cantina, biblioteca, 
clubul fabricii și expoziția perma
nentă de produse ale industriei 
ușoare deschisă în cadrul între
prinderii

tn-

,de

ele

bind tinerii din sală și apoi con
tinuă :

— Nu trebuie să sărim peste 
nimic, nu trebuie să dăm înapoi

La sfîrșitu! vizi
tei, scriitorul I. L. 
Andronikov, a mul
țumit pentru căl
duroasa primire 
făcută delegației.

topirea zăpezilor. Dacă cei ce au 
stabidit amplasarea ar fi făcut IieravM ia W11V ai4UllV4
treaba aceasta cu mai ^multă ra- fuății asemănătoare mai pot fi în- 

.1 — : tîinite și la gospodăriile de stat
Fetești și Jegălia din regiunea 
Constanța și în alte părți ale ta
tii. Pehtru ca totuși aceste sai
vane sa corespunda cerințelor, 
este neceSâră o soluție care să asi
gure folosirea în bune condiții a 
acestor construcții.

O problemă foarte importantă 
din punct de vedere al proiectării 
o prezintă atelierele mecanice. 
Atît la cele din gospodăriile de 
stat, cît și la cele din S.M.T., 
nu s-a lămurit nici pînă acum sis
temul de încălzire. Sobele folo
site în prezent nu soluționează 
această problemă în mod satisfă
cător. Or, se știe că în aceste ate
liere muncile de vîrf se desfășoa
ră în mod deosebit iarna, la re
parații. Lipsa căldurii consti
tuie și ea o piedică pentru mun
citori în asigurarea calității re
parațiilor.

Deocamdată, deficiențele sem-

țiune, indiscutabil că locul cel 
mai potrivit l-ar fi găsit peste 
șoseaua care trece pe la poalele 
dealului pe care se află acum 
stafiunea. Neglijarea acestui e- 
lementar studiu al condițiilor 
locale se manifestă la mai multe 
unități din țară. La gospodăria 
agricolă de stat Țigănești, raio
nul Tecuci, apa freatică e la prea 
mică adlncime, din câre cauză în 
timpul ploilor băltește; în unele 
maternități și grajduri ale gospo
dăriei există, foarte adesea, mul
tă umezeală, care dăunează creș
terii și productivității animalelor.

In sfîrșit, nu poate fi. explicată 
poziția „pitorească", „romantică" 
în care au fost plasate 4 mater
nități de scroafe, 4 grajduri de 
tineret porcin, un dormitor pen
tru muncitori și o magazie la 
gospodăria de stat Berești, regiu
nea Galați. De pe un virf de deal 
aceste construcții domină îm
prejurimile. Poziția este foarte

itrucții 
Țigla, 

mai

Aspect din timpul vizitei

DRESDA, oraș
(Urmare din pag. I-a)

îti

Șantierul Bluming din Hunedoara, șantier national al tineretului, cunoaște în ultimul timp un 
ritm de muncă nemalintilnit. Brigăzile de tineret sînt hotărîte să termine fiecare lucrare in parte
Înainte te^ermen. Br|?a|ja |v-# condusă de tov. Petrul Nicolae lucrează la înălțarea coșurilor 
viitorului laminor.

sentimentul compoziției, în sen
sul dramatic și puterea de evo
care); apoi Giorgione (1477— 
1510) cu celebra sa lucrare Venus, 
ca și ceilalți reprezentanți ai ar
tei italiene: Bottidelli (1444— 
1510), Correggio (1489—1534), 
Tizian (1477—1576), Tintoretto 
(1518—1594), Veronese (1528— 
1588), Canaletto (1697—1768) și 
alții.

In săli luminoase operele pro
digiosului desenator Albrecht Du- 
rer (1471 — 1528), ale lui lan van 
Eyck (1390—1441) ca și ale celor
lalți reprezentanți ai școlii ger
mane cum sînt Cranach (1472— 
1553) și Holbein, ai școlii fla- 
mande-olandeze (van Dyck, Ru
bens, Vermeer), ai școlii spa
niole (Velasquez. Murillo etc.), 
franceze (N. Poussin. Wat
teau, Monet, Renoir, Gauguin 
etc.) și a tot ceea ce istoria ariei 
are mai reprezentativ, stau măr
turie a creației spiritului omenesc, 
a forței sale de a concura cu ma
teria și a comunica sentimente, 
idei și mai presus de toate de a 
reda în mod expresiv frumosul.

Tn timp ce maeștrii artei din 
secolele trecute și-au regăsit locul 
lor în galeria Dalatului Zwinger, 
operele mai moderne sînt expuse 
în apropierea Dresdei. la Castelul 
Pilnitz, situat pe malul Elbei. în- 
tr-o regiune pitorească Tot aici 
a fost prezentată și o colecție cu 
opere din epoca romantică, îndeo
sebi germane, acelea ale unor ar
tiști ca Rayski, Uhde. Leibl, Triib- 
ner, von Liebermann, Slevogt, 
Corinth și alții, pe care âveâm 
să-i reîntîlnesc în muzeele din 
orașele Leipzig) Weimar și Berlin.

Dresda ne-a prilejuit cunoaște-

rea și a altor lăcașuri ale artei. 
Chiar în palatul Zwinger sînt 
organizate cîteva muzee, expoziții* 
unice, rare și atractive în felul 
l&r. Așa sînt saloanele de mate
matică și fizică, muzeul porțela
nului, expoziția teairului baroc, 
expoziția lucrărilor în metal. Aici 
pot fi văzute creații ale îndemî- 
nării omului, ale ingeniozității și 
talentului său. De la celebrele por
țelanuri Meiissen. cu renumitele 
compoziții și portrete de Kăndler 
sau Bottger — Seinzeng, la ului
toarele și complicatele ceasornice 
astronomice, la lunetele și busolele 
cu care oamenii au cercetat de* 
părtările.

Este desigur interesant de a- 
mihtit despre muzeul de artă 
populară, cu lUCtări începînd dih 
secolul XVII și cu mihunatele ju
cării și sculpturi în lemn, care 
și-au păstrat pînă astăzi, din 
vechi timpuri, stilul lor specific.

Masiv, înălțat d in blocuri de 
piatră, palatul Albertinum adă
postește un triUzed de sculptură, 
expoziții de artă plastică ale ar
tiștilor contemporani diri Dresda, 
un cabinet de grafică 
tul de arte plastice,

Aici, la Institutul de 
tice, am chtioScut pe 
Hans Theo RÎChter ale 
grafii mi-au lăsat o impresie pu
ternică, prin expresivitatea lor, 
siguranța liniei și stăpînirea 
măiestrită a tehnicii litografiei 
și pe pictorul Wilhelm Lachnit, 
Fără îndoială că în Dresda am 
întîlhit și multi alti oameni și ar
tiști minunați ca Gerttud Rudioff- 
Hille conservatoarea galeriei din 
Dresda, care ne-a împărtășit cu 
dragoste și cu simplitate expe-

și liistitu-

arte plas- 
profesorul 
cărui litd-

Acum, după ce adunarea a luat 
sfîrșit, nu știu de ce îmi stăruie 
tn cap cu insistență ideea că In 
această seară tinerii au intllnit 
buchetul cel mai frumos de trăsă
turi morale ale omului: curajul, 
credința și voința.

Sufletele s-au deschis cu în
credere să primească ce li se o- 
feră. ochii voiau să înregistreze 
puternic pe retină chipul omului 
adevărat, al simplului și totdși 
marelui cetățean sovietic.

Și Maresiev ti purtă pe tineri, 
povestind modest, pe drumurile 
deloc ușoare ale cuceririi virtu
ților omenești.

...Sta rezemat de pupitru si cu 
ochii minții cerceta atent anii nu 
de mult trecuți.

— Sint întrebat adeseori dacă 
voința, dtrzenia, curajul sint 
Sujiri înnăscute sau formate.

Făcu un gest cu mina: 
altfel se înțelege de la sine".

— Omul nu se naște cu
Aceste însușiri se formează trep
tat.

Lingă mine un tînăr blond cu 
ochii albaștri murmură la 
cepui ceva nedeslușit și 
l-am auzit clar:

— Poate, dar atunci eu...
l.-am privit atent și l-am 

noscut Cindva am discutat 
împreună. E Zamfir 
venit cu ctțiva ani in urmă să în
vețe meserie, tocmai de prin păr
țile Răcarllor.

— Ce-a fost atunci Zamfir 2
— Nimic... maistrul... Știți, 

ăveam o lucrare...
Mi-am amintit. De-abia ieșise 

lucrător. Maistrul, care aven în
credere tn băiatul ăsta cu ochi 
neasttmpărați, i-a dat să lucreze 
la un cazan nou

„Nu, nu maistre, nu pot. 
fac. Mi-e frică. Nu știu 
bine..."

„Ba da, tu poți să o faci, 
mare lucru",

„Nu pot maistre, mi-e frică 
Dac-o stric?"

... — Da prieteni. Curajul 
voința se ciștlgă treptat, cu greu
tate, neocolind nimic tn viață

Maresiev se opri, privi zim

În
apoi

recu- 
mult .

Nicolae.

nu-i

al artei
riența obținută în decursul reor
ganizării galeriei, ca Max Sey- 
dewitz, directorul general al mu
zeelor din Dresda etc*

Și împrejurimile orașului 6Înt 
iflteresarite atît pentru cercetăto
rul istoriei attei, cît Și pehtru Cel 
ce vrea să cunoască frumusețile 
și^ trecutul istoric al acestei țări. 
Fără îndoială, în primul rînd se 
situează castelul în stil baroc Mo
ritzburg, odinioară castel de vî- 
nătoare al regilor saxoni. Originea 
sa o găsim în secdlUl XVI, iar 
forma de astăzi sd datorește trans
formărilor aduse de arhitectul 
Poppelmann două secole mai tîr- 
ziu. Nu departe de Moritzburg, pe 
malul stîng al Rlbei. se află oră
șelul Meissen, renumit pentru fa* 
bricile sale de porțelan. Aici, 6e 
găsesc, din îndepărtate vremuri, 
uh castei și o biserică gotică im
punătoare prin proporțiile și ar
hitectura lor.

Dresda, acest minunat oraș al 
artei, este tot âtît de bogat și în 
ceea ce privește muzica și teatrul* 
Printre orchestrele renumite ale 
Europei, Filarmonica din Dresda* 
cU o existentă de pesta 85 de ani, 
are un Ioc de frunte. Dirijori ca 
Nikiseh* Mahler* Weingârtner* 
Moricke, Sehuricht. Klemperer, 
Rosbaud, Busch, Abendroth și alfii 
au obținut cu această orchestră 
sudeese răsunătoare.

Dresda trăiește astfel în primul 
rîrid prin comorile sale artistice. 
Spunînd „Dresda", gîndul 
duce 1a Zwinger și ^Madona 
tină", la Tizian, Rembrandt, 
naletto, Cranach și la toți
lalți mari artiști ai omenirii.

ne 
Six* 
Ca- 
cei-

nimic, nu trebuie să dăm 
in fața nici unei greutăți.

— In 1934 — continuă 
siev — ne-a chemat Comsomolul 
să construim orașul Comso- 
molsk in plină taigă. Eu eram 
strungar in fier și m-am dus ă- 
colo pentru a lucra meseria mea 
Și ce am găsit ? Pădure, atlta 
pădure de te îngrozeai. M-am 
uitat eu bine, dar hu am văzut 
nici un strung. Și nu eram sin
gurul meseriaș. Și ce era să 
faci ? Am pus mina pe ferăstrău 
și am tăiat copacii, m-am învă
țat să minuiesc mistria, deci să 
fiu zidar, am făcut de toate pină 
am ajuns să văd uzine, iar înăun
trul lor și strungul la care am 
lucrat după aceea.

De altfel, n-a fost nimic deo
sebit, spunea vocea lui Maresiev. 
Totul a fost cit se poate de sim
plu și firesc, mărturiseau ochii 
și fața lui.

— îmi spun cite odată unii din
tre tinerii mei prieteni că In fond 
acte de eroism se pot face nu
mai in împrejurări speciale.

tn sală ctțiva tușiră semnifica
tiv. Maresiev continuă avtnd pe 
față si în privire același zîmbet

— Existența eroilor muncii so
cialiste. a fruntașilor tn produc
ție, a tinerilor care lucrează pe 
șantierele din patria voastră, in
firmă o atare părere cU vlrf și

Mare-

îndesat. Voi ști fi că construirea 
socialismului nu se face fără 
greutăți, fără o luptă puternică 
împotriva anumitor rămășițe, a 
anumitor apucături și moravuri. 
A le învinge, a ieși biruitor, în
seamnă a înfăptui unul după al
tul un lanț întreg de acte eroice.

Oaspetele a dăruit tineretului 
bucureștean romanul „Povestea 
unui om adevărat11 de Boris 
Polevoi. Pe prima filă a. cărții 
Aleksei Peirovici Maresiev a 
scris: „Urez fierbinte și din
țoală inima tineretului bucureș
tean mari succese în învățătură 
și muncă spre binele patriei sale. 
Să fiți în viață îndrăzneți, plini 
de voință. Nu vă temeți de nici 
un fel de greutăți și piedici. A- 
ceste calități sînt necesare pentru 
ca să slujiți mereu mai bine și 
mai bine cauza partidului și 
poporului"*

...Aplauzele se spune că sînt 
o limbă, poate puțin zgomotoasă, 
a sufletului, a simfămîntului care 
a atins o anumită culme. Acest 
adevăr l-am trăit din plin în sea
ra acestei minunate întilniri.

Au fost ieri în sală aproape 1000 
de tineri din Capitală. Imposibil 
să poată spune fiecare măcar a- 
tît cît a spus micul Eugen To- 
pîrled, nici trecui de 7 ani, dar 
nici sub 6: „Tovarășe Măreție » 
mi-a citit, mama despre dumnea* 
ta si... și... eu am să fiu ca
matale...”

P. ISPAS

Cu A. M. Room 
despre filme și creatori

(Ufmare din pag. l-a)

birte precizate ale trecutului. Uhui 
film pe teme actuale îi este nece
sar în primul rînd un scenariu 
original. Găsirea unui asemenea 
scenariu poate constitui uneori 
o dificultate. Dar asemenea difi
cultăți sînt învinse. Studioul nos
tru realizează numeroase filme pe 
teme de actualitate. Unul din a- 
cestea este filmul „Sașa iese în 
lume", un film inspirat din viața 
tinerimii colhoznice. Iți mențio
nez acest film pentru că face par
te din categoria celor destinate 
tineretului. Dar pentru că ne a- 
flăm la acest capitol al tineretului

* a 
de

trebuie să-ți spun că la noi 
pornit la lucru un mare număr 
regizori tineri.

— Tocmai aceasta Votam 
constituie obiectul unei 
bări.
— Perioada din urmă 
a prilejuit afirmarea 
multor tineri creatori; 
Urtul* din cele mai 
bune filme din acest 
an a fost făcut de 
GHgori Cluhrai după 
povestirea Intitulată 

Tînărul fegiibt 
Basov tetmină acum 
filmul în două serii 
după romanele Iul K. 
Fediti „Primele bucu
rii4' și „O vâră nCO- 
blșnuitâ*4. Pot să-țl 
mal dau 
Ribakov, 
alții.

— Ce 
bOrdează 
creatori ?

— Mal 
tulul...

Mă pregătesc să intru Intr-un 
domeniu mai dificil.

— Ce proiecte persotiald aVbp?
— cM v

terminat filmul „inima bate dih 
noii", feste un filth cate redă utila* 
ntsmiil omttluî sOVletit, bătălia be 
care 0 desfășOata medicină sovie
tică pentru a salva pe om de la 
pielfe. Filmul îșî plasează acliu- 
neâ îhțr-urt spital rtiiitfâf, pHhifd, 
bolnăvii de inimă. Despre Vlitbf... 
Poate că îh curîhd voi începe Uh 
film după Uh foman pe cate îl 
publică revistă „Novîi Mi?1'. Nti 
știu însă ptecis...

Timbul trecuse neobservat. Ră
pisem multe mihute regizorului 
Room așa îneît m-ant grăbit să 
pun ultima întrebare.

— După cîte știu ățl avut pri
lejul unui contact eu cinematogra-

și alte niiirte: 
Schweitzer șl

___  sS
noi între-

tematică a- 
de preferință

fia romînească. Ar îi interesant de 
știut ce părere aveți despre crea
ția noastră cinematografică ?

— Ml-e greu să vorbesc cu pro
funzime despre fenomenul cinema
tografic romînesc. De-abia azi 
după amiază mă voi întîlni cu 
regizorii romîni. Pot să vă spun 
însă că din cele văzute am des
prins concluzia câ cinematografia 
romîtteasCă are asigurate excepțio- 
nale condiții tehnice. Forțele ac
toricești din filmele pe care le-am 
văzut au dovedit existența unor 
elemente capabile, talente reale. 
Problema principală cohstă însă 
în scenarii și cadre. Problema re
gizorilor este totdeauna o proble
mă complicată. Cred însă că atît 
cadrele vechi cît și tinerii regi
zori romîni, sînt capabili să creeze 
filme bune. La institutul de artă 
teatrală și cinematografică am 
fost puternic impresionat de fil
mul artistic de scurt metraj „La

Vreăți th tttbd deosebit să Salut tine
retul care lucfeaZă în eirttntatdgrâfiâ 
Rofhlniei — i| doresc tete mal bune 
succese creatoare. A.

titietii după Cehov. Acest 
0 lUâfart de

mere", realizat_
film* care cdfistltUie 
diplomă, este nihiUhăt. M-a emo
ționat teălisfflul filmului. Cînd 
sptmtati se mahlfestă asemenea 
personalități câ cele ăle tinerilor 

Ce proiecte personale aveți? regizori romîfii care aU realizat 
Cu o săptămînâ îHăinte ajh filmul ,«La there1' este clar că 

cinematografia fomîtiească are 
frumoase perspective. Sînt bueu- 
rdS fcă ești din reflatțlâ Undi ziar 
de tineret și că cuvintele mele 
vor apare îtitr-uH ilar de tineret* 
Snef Că ele VOr ihsdfiefi pe tine
rii creatori ?! mal ales pe cei doi 
repiiori ai filmului ,*Lâ there".

PrlvdSâ cOaSUL PdSte cîtaVâ mi
nute tovarășul Room trebuie să 
ptafce- la. eirtemâtdgraful „Repu
blica" unde intenționează să vi
zioneze filmul „Tosca“. Așa Incit 
pun punct.

ales problemele prtzeh-
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Noutăti despre 
tineretul lumii

LA MOSCOVA

Discuțiile privind rezolvarea 
problemei Suezului ocupă 
un loc central pe agenda 

internațională, iar agențiile de 
presă străine nu mai contenesc 
consacrînd acestei chestiuni ne
numărate informații. Incheindu- 
se discuția generală asupra pro
blemei Suezului, Consiliul de 
Securitate a trecut la discutarea 
amănunțită a situației în ședințe 
secrete.

E de remarcat în știrile trans
mise ecoul puternic trezit în 
întreaga lume de cuvîntarea ți
nută acum cîteva zile de D. T. 
Șepilov într-o ședință deschisă 
a Consiliului de Securitate. După 
cum este cunoscut deja, repre
zentantul guvernului sovietic a 
prezentat un plan concret de re
zolvare a problemei Suezului. 
Conform acestui plan, trebuie în 
primul rînd sa se renunțe la po
litica ultimatumurilor, amenință
rilor militare și a presiunilor 
economice. Guvernul sovietic 
consideră indicată constituirea 
unui comitet cu autoritate al 
Consiliului de Securitate care să 
ducă tratative in problema Sue
zului pe bază de 
drepturi, fără nici 
nare.

Poziția U.R.S.S. 
Suezului a avut un 
cele mai diferite cercuri politice 
ale lumii. Cuvîntarea lui D. T. 
Șepilov a fost salutată cu satis
facție în special în țările arabe, 
în timp ce cuvîntarea lui Dulles 
în care acesta a declarat că Sta- 
te’e Unite sprijină politica An
gliei și Franței în problema Sue
zului, a provocat nemulțumiri în 
cercurile diplomatice din aceste 
țări. O știre din Beirut relata 
de pildă că ziarul „Al.-Djarida“ 
a publicat cuvîntarea delegatu
lui sovietic sub titlul: „Șepilov 
a spus: Nu vom lăsa Egiptul 
singur44. Iar ziarul sirian „An- 
Hur" scria: „Șepilov sprijină în 
întregime Egiptul și avertizează 
statele imperialiste să nu se 
joace cu focul4*.

Miercuri în tot cursul zilei au 
continuat convorbirile neoficiale 
dintre miniștrii de externe ai An
gliei, Franței și Egiptului. După 
cum se Știe în așteptarea rezul
tatelor acestor convorbiri Con
siliul de Securitate își suspenda
se dezbaterile în ședință închisă 
asupra Suezului. Pe de altă 
parte Krishna Menon, ministru 
fără portofoliu în guvernul in
dian și trimis special al preșe
dintelui Indiei s-a întîlnit 
miercuri Ia New-York cu Dulles, 
precum și cu miniștrii de externe 
ai Angliei și Egiptului.

D. T. Șepilov, ministrul aface
rilor externe a| U.R.S.S. a pri
mit pe Kocea Popovici, secretar

egalitate în 
o discrimi-

în problema 
larg ecou în

de stat pentru afacerile externe 
al R.P.F. Iugoslavia, cu care a 
avut o convorbire îndelungată. 
De asemenea D. T. Șepilov a 
mai avut convorbiri îndelungi cu 
ministrul Afacerilor Externe al 
Egiptului și cu secretarul gene
ral al O.N U. O știre sosită din 
Cairo ne relatează de asemenea 
că la 10 octombrie Gamal Abdel 
Nasser a primit pe ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia la Cairo cu 
care a avut o întrevedere ce a 
durat o oră.

Eri au continuat convorbirile 
dintre miniștrii de externe care 
participă la lucrările Consiliului 
de Securitate.

Dimineață miniștrii Afacerilor 
Externe ai Angliei, Franței și 
Egiptului s-au întrunit la sediul 
secretarului general al O.N.U, 
La sfîrșitul acestei întrevederi, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, Pineau a declarat zia
riștilor că „pozițiile interlocuto
rilor nu s-au schimbat44.

în cursul după amiezii de joi 
a avut loc o ședință închisă a 
Consiliului de Securitate.

Trecînd în revistă știrile so
site în cursul zilei de ieri, 
observi o telegramă datată 

Londra. Cunoscut războinic, feld- 
mareșalul Montgomery, care de
ține funcția de comandant su
prem adjunct al forțelor armate 
ale Uniunii nord-atlantice, a ți
nut la Institutul Militar Regal 
o conferință despre... „panorama 
războiului în secolul nuclear". 
Nu se poate să nu se tra
gă concluzia din semnificativa 
luare de poziție a unuia dintre 
conducătorii blocului nord-atlan- 
tic că, împotriva spiritului vre
mii, capete înfierbîntate din oc
cident se fac luntre și punte pen
tru a reînvia atmosfera „răz
boiului rece".

trage de asemenea aten
ția o știre din Atena în 
care este redat parțial

un articol publicat în ziarul 
„Elefteria". Articolul de fond 
despre care e vorba este consa
crat relațiilor greco-americane 
cu prilejul sosirii în Grecia a 
noului ambasador american 
Alien. Cîteva spicuiri din acest 
articol sînt grăitoare. Arăți nd 
că Allen a calificat anumite as
pecte ale relațiilor greco-ame- 
ricane drept „neînțelegeri44 zia
rul susamintit scrie : „Prima 
cauză a „neînțelegerilor** este 
amestecul, care durează de
multă vreme, al diferiților re
prezentanți ai S.U.A. în apara
tul de stat grec. Cu ajutorul 
consilierilor lor, americanii gu
vernează de fapt Grecia ca pe o 
„țară ce se află sub tutelă**. 
Aceasta înjosește demnitatea

națiunii grecești. Grecii vor să 
fie liberi, să aibă prieteni, dar 
nu stăpîni in casa lor, Nu poa
te exista un compromis în a- 
ceastă problemă. Cea de a doua 
cauză a „neînțelegerilor** este 
amestecul americanilor în viața 
politică a țării. Americanii por
nesc de la faptul că ei trebuie 
să asigure „stabilitatea guver
nului", cu alte cuvinte, guver
nanții să fie „permanenți** și 
„ascultători".

Multe știri ne reamintesc 
despre o importantă pro
blemă care există de mul

tă vreme pe agenda vieții in
ternaționale. Este vorba de mult 
discutata problemă germană. 
Am putea preciza vorbind des
pre tendințe noi în rîndul unor 
cercuri politice din R.F. Ger
mană, tendințe care privesc 
modul de rezolvare a problemei 
germane. După cum este deja 
cunoscut la 6 octombrie repre
zentanți oficiali ai partidului 
liber-democrat din R. F. Ger
mană au dus tratative cu re
prezentanții conducerii partidu
lui liberal-democrat din R.D. Ger
mană. Arătînd că între partici
panții la tratative au existat 
divergențe de păreri, comunica
tul final subliniază că s-a a- 
juns totuși la o unitate de ve
deri într-o serie de probleme. 
Un fapt nou se adaugă celui 
de mai sus. în cadrul unui mi
ting în Berlinul occidental ți
nut la 10 octombrie a luat cu
vîntul Dehler, președintele par
tidului liber-democrat. Acesta a 
cerut să se folosească orice po
sibilitate pentru tratative între 
germanii din cele două părți 
ale Germaniei în problema uni
ficării țării.

In viața politică a Americii 
va avea Ioc în curînd un 
eveniment important: ale

gerile prezidențiale. Campania 
electorală se desfășoară cu o 
intensitate deosebită, iar ca un 
specific al acestei intensități 
este faptul că în ultimele zile 
atacurile dintre candidații ce
lor două partide — republican și 
democrat — au căpătat un ca
racter mai înverșunat. Agen
țiile străine subliniază astfel 
că după ce președintele Eisen
hower a acuzat marți seara pe 
democrați de „iresponsabilitate 
politică", Stevenson, vorbind o 
zi mai tîrziu la Portland-Statul 
Oregon a declarat 
tul său republican, președintele 
Eisenhower, a dat 
„indiferență față de 
poporului**. „Am fi astăzi mult 
mai avansați în rezolvarea cri
zei școlilor — a spus el — dacă 
președintele Eisenhower ar fi 
pus în votarea legii respective 
cel puțin jumătate din ardoa
rea cu care a susținut contrac
tul Dixon-Yates. sau legea de 
reducere a impozitelor pentru 
marile concerne". Rivalitatea 
oratorică este în toi în ajunul 
alegerilor. După aceasta, dulcea 
armonie bipartită va reînvia.

I. B.

ir ir

Congresul
Uniunii studenților 

din Iugoslavia 
și-a încheiat lucrările
La 8 octombrie s-a încheiat la 

Belgrad cel de-al treilea Congres 
al Uniunii studenților din Iu
goslavia. La lucrările Congresu
lui, care au durat trei zile, au 
participat de asemenea reprezen
tanți ai uniunilor studențești din 
15 state străine. In rezoluția a- 
doptată la închiderea Congresu
lui, Uniunea studenților din Iu
goslavia își exprimă hotădîrea 
de a continua eforturile pentru 
înlăturarea neînțelegerilor exis
tente între mișcările studențești 
din întrega lume.

Vukasin Stambolici, student la 
Universitatea din Belgrad, a fost 
ales președinte al Comitetului 
Central aî Uniunii studenților din 
Iugoslavia.

în

Delict grav în Germania 
occidentală : lupta 
pentru unificare

La 8 octombrie a început
fața Tribunalului constituțional 
federal de la Karlsruhe un pro
ces împotriva unui grup de tineri 
muncitori, dintre care șase cetă
țeni ai R.D.G. Acești tineri, care 
se află deținuți de peste un an, 
au fost arestați în vara anului 

'1954 la Hanovra unde au luat 
contact cu delegații de întreprin
deri în vederea elaborării unui 
punct de vedere comun al între
gii Germanii în problema reuni- 
ficării care urma să fie prezentat 

.Conferinței de la Geneva a șefi
lor celor patru puteri. Ei sînt 
acuzați că au activat în spiritul 
Frontului Național al Germaniei 
democrate împotriva 
regimului, încâlcind 
constituționale.

securității 
prevederile

mexicană

că oponen-

dovadă de 
nevoile

Polifia și armata 
împotriva studenților

De peste o jumătate de an con
tinuă în Mexic mișcarea studen
ților care se pronunță pentru a- 
părarea drepturilor lor. La a- 
ceastă mișcare participă studenți 
din mai multe instituții de învă- 
țămînt superior. Ei cer îmbunătă
țirea condițiilor de viață și în
vățătură.

Lupta studenților a căpătat un 
caracter deosebit de ascuțit la 
Institutul Politehnic Național, 
unde învață 26000 de tineri. De
oarece cerințele lor continuă să 
rămînă nesatisfăcute, ei au or
ganizat o serie de demonstrații 
și mitinguri de protest, care au 
găsit sprijinul și în alte școli și 
instituții de învățămînt Cercuri
le conducătoare au aruncat îm
potriva studenților unități mili
tare și poliția. După cum anunță 
presa, în timpul unor recente 
ciocniri de stradă, cîțiva studenți 
au fost grav răniți, peste 200 de 
oameni arestați. Sălile de curs și 
căminele institutului politehnic 
au fost ocupate de poliție.

Reuniune consacrată Lunii prieteniei romîno-sovietice
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres trans
mite: In seara zilei de 11 
octombrie a avut loc la Mos
cova o reuniune consacrată 
Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
Ea a fost organizată de Asocia
ția unională pentru răspîndirea 
cunoștințelor politice și științifice 
și de Asociația unională pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

In sala mare a Lectoratului 
central s-au adunat numeroși re
prezentanți ai opiniei publice so
vietice. Printre oaspeți se afla 
M. T. Vlad. consilier la ambasa
da Republicii Populare Romîne 
în U.R.S.S., membrii ambasadei, 
delegația oamenilor de cultură 
din R.P.R., în frunte cu Tudor 
Bugnariu, locțiitor al ministrului 
Invățămîntului, delegația sindi
cală romînă în frunte cu Martin 
Covaci, președinte al C.C. al

sindicatului muncitorilor din in
dustria metalurgică și construc
țiilor de mașini care au 
Moscova.

Deschizînd reuniunea, 
micianul M. B. Mitin a 
despre prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele sovietic și ro
mîn.

Profesorul Arsenie Sokolov de 
la Universitatea din Moscova. 
Iuri Zavadski. artist al poporu
lui al U.R.S.S., scriitorul Lev 
Kassil, care au luat cuvîntul la 
această reuniune, și-au împărtă
șit impresiile despre Romînia, 
despre oamenii ei, constructori ai 
unei vieți noi.

Cu multă căldură a fost întîm- 
pinat șeful delegației oameni
lor de cultură din Romînia Tu
dor Bugnariu.

Este o mare onoare pentru de-

sosit la

acade- 
vorbit

legația oamenilor de cultură din 
Romînia, a declarat el, să vă 
transmită dv. și întregului popor 
sovietic sentimentele de dragoste 
și recunoștință pe care le nutrește 
poporul romîn față de marea U- 
niune Sovietică, pentru ajutorul 
frățesc în lupta de eliberare de 
sub jugul fascist. Acest ajutor a 
creat premizele pentru revoluția 
democrat-populară din țara noas
tră, pentru prietenia și colabora
rea, care au dat posibilitate po
porului nostru să înfăptuiască fn 
ultimii 12 ani mărețe transfor
mări revoluționare. Fără ajutorul 
Uniunii Sovietice și fără colabo
rarea cu celelalte țări care con
struiesc socialismul nu am fi pu
tut smulge atît de rapid țara 
noastră din starea de înapoiere 
economică.

Citînd date despre dezvoltarea

economiei și culturii din Romînia, 
șeful delegației oamenilor de cul
tură din R.P.R. a declarat;

Nu pot să nu subliniez aici ca 
înapoierea valorilor istorice și 
artistice romînești care se aflau 
în păstrare la Moscova din vre
mea primului război mondial, a 
însemnat o expresie minunată a 
sentimentelor de prietenie ale 
poporului sovietic fată de poporul 
romîn. Acest gest nobil al gu- 
gemului sovietic a mișcat pro
fund inimile milioanelor de ce
tățeni ai tării noastre și in nu
mele lor vreau să vă exprim aici 
recunoștința noastră.

Cuvîntarea lui Tudor Bugnariu 
a fost întîmpinată prin aplauze 
furtunoase.

La sfîrșitul reuniunii a avut 
loc un concert la care au parti
cipat artiști sovietici și romîni.

DE PE TOT GLOBUL
— La C.C. al P.C.U.S.: Con

vorbire cu o delegație a P.Q-
din Austria.

La 11 octombrie la Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a avut lcc o 
convorbire cu delegația Partidului 
Comunist din Austria care se află 
la Moscova venind din R. P. Chi
neză.

La convorbire au luat parte 
M. A. Suslov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. N. Pospelov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., F. Furn- 
berg, F. Honner și H. Fritz, 
membri ai Biroului Politic și se
cretari ai C.C. al P.C. din Austria.

Convorbirea dintre reprezentan
ții celor două partide frățești s-a 
desfășurat într-un spirit de priete
nie și înțelegere reciprocă.

— Un succes al Partidului

care le fabrică. Aproape 1200 de 
frigidere au și fost expediate in 
Ungaria, R.P.D. Coreeană, Romî
nia, Polonia, Iugoslavia și Iran

— Primul concert în U.R.Ș.Ș. 
al unui ansamblu romînesc.

In sala de concerte a Filarmo
nicii de sta’t din orașul Gorki a 
avut loc la 10 octombrie primul 
concert al ansamblului de in
strumente populare din Republica 
Populară Romînă, sub conduce
rea lui Nicușor Predescu.

Oamenii 
manifestă 
concertele

muncii din acest oraș 
un viu interes pentru 
ansamblului romînesc.

Comunist din Anglia.
La 10 octombrie s-a anunțat 

la Londra rezultatul alegerilor 
pentru funcția de organizator al 
sindicatului unit al constructori
lor de mașini din Anglia. Alege
rile s-au desfășurat pe etape în 
organizațiile sindicale locale. In 
acest post a fost ales George 
Crain, cunoscut activist al Parti
dului Comunist din Marea Brita- 
nie. El a întrunit 36.227 de vo
turi. Candidatul de dreapta John 
Robertson a întrunit 33.485 de 
voturi.

Autocamioane sovietice
’în Afganistan.

La 10 octombrie a plecat de la 
Moscova la Stalinabad și de aici 
în Afganistan o garnitură de 
tren cu 174 de autocamioane 
„Zil-150". Săptămîna trecută u- 
zina de automobile „Lihaciov" a 
trimis în Afganistan 268 de au
tocamioane cu două osii „Zil- 
1501'.

Uzina primește numeroase 
menzi din străinătate pentru 
gidere casnice „Zil-Moskva“

co- 
fri- 
pe

— Un
Norvegia.

mare incendiu în

După cum anunță agențiile 
occidentale de presă, în orașul 
Tronheim din nordul Norvegiei

r 77*

(Previziunea 
'unui record 
f
(
i
(
i
(
(

a izbucnit unul din cele mai mari 
incendii din cursul acestui secol. 
Incendiul, care s-a declarat la 
depoul de tramvaie a paralizat 
sistemul de transport public din 
oraș, provocînd pagube care sint 
evaluate la 11.000.000 de coroa
ne norvegiene. Trei muncitoare 

focul
In-

zi cu zi. lată un fapt concret: 
nimeni n-o tnvă(ase pe tlnăra 
muncitoare Mariica Antosova, 
strungar la întreprinderea sus- 
amintită. structura strungului 
său. Ea simțea 
dacă va cunoaște 
mașinii sale, va da un randament 
mult superior. Și așa a și fost. 
De asemenea, nimeni nu l-a învă
țat pe

însă. că 
structura

Din experiența organizațiilor de tineret frățești

Inițiativele tinerilor

cutată Simfonia X-a a compozi
torului sovietic D. Șostakovici și 
Oratoriul lui K. Szimanovski, La 
concert a luat parte orchestra 
simfonică a Filai monicii Națio
nale Poloneze, dirijată de B. Wo- 
diczko.

— Un grup de specialiști 
chinezi s-a întors din S.U.A.

care au încercat să stingă 
din depou au căzut victime 
cendiuiui.

Incendiul a consumat 42 
vagoane de tramvai care 
aproape singurul mijloc de trans
port pentru cei 56.000 de locui
tori ai acestui oraș.

— Festivalul internațional de 
muzică contemporană „Toamna 
Ia Varșovia".

In Polonia a început primul 
Festival International de muzică 
contemporană — „Toamna la 
Varșovia".

La acest festival au sosit an
sambluri muzicale, compozitori, 
soliști și muzicologi din 19 țări 
ale lumii, inclusiv din Uniunea 
Sovietică, R.P. Chineză, țările de 
democrație populară, Anglia, 
Austria, Franța, Italia. Suedia și 
S.U.A.

La 10 octombrie, în sala Filar
monicii Naționale din Varșovia, 
a avut loc deschiderea festiva
lului.

K. Sikorski, președintele Uniu
nii compozitorilor polonezi, a 
adresat un cuvint de salut celor 
prezenți.

La primul concert â fost exe-

de 
sint

Recent s-a reîntors în Republi
ca Populară Chineză încă un 
grup de 16 specialiști chinezi in 
domeniul tehnicii, care au fost îm
piedicați vreme îndelungată de 
autoritățile S.U.A. să se întoarcă 
tn patrie. Printre cei care s-au 
reîntors se află dr. Cijan Ven-iu, 
specialist tn domeniul fizicii nu
cleare, care a trăit tn S.U.A. 13 
ani. împreună cu el s-a reîntors 
în patrie sofia lui, de asemenea 
fiziciană.

— Ultimul spectacol în R. P.
Chineză al Ansamblului „Clo-

La 11 octombrie, ansamblul ro
mînesc de cîntece și dansuri ,.C:o- 
cîrlia". care a întreprins un tur
neu de patru luni în China, a pre
zentat ultimul spectacol in orașul 
Nankin.

Ansamblul, care va pleca în 
curînd într-un turneu in Republica 
Democrată Vietnam, a prezentat 
62 de spectacole tn 17 orașe din 
R.P. Chineză, La spectacole au 
participat aproximativ 250.000 de 
persoane.

Nu s-ar putea spune că Bi- j 
roul Federal de Investigații | 
este lipsit de clarviziune. Fo- j 
losind datele oferite de reali- j 

j tate, F.B.I.-ul a ajuns la o j 
[ serie întreagă de previziuni J 
( „științifice", fundate pe docu-j 
j mente și anume : la sfîrșitul j 
[ anului, S.U.A. va atinge cifra 
' record în istoria țării privind 

numărul delictelor criminale, j 
După cele reeșite din cercetă- j 
rile F.B.I., cifra aceasta 
în jurul a 2,5 milioane.

Nu ne miră America 
țara recordurilor de tot 
Unele — cum ar fi cele indus
triale sau sportive — provoa
că admirația față de talenta
tul popor american. Altele — 
cum ar fi acelea prevăzute de 

. F.B.I. — îți fac părul măciu- 
( că. Și cînd te gîndești că a- 
( nul de grație 1956 va fi al 
( cincilea an record în care nu

mărul delictelor depășește 2 
milioane ! Cifra trebuie luată 
în considerare cu atît mai 
mult cu cît ea a fost dezvă-

i luită de însuși directorul J 
| F.B.I.-ului, mister Edgar Hoo- 
f ver.
j Dar anul 1956 nu trebuie să 
( se încheie ca să dobîndească 
j un record. în primele șase 
[ luni bătuse deja recordul ul- J 
(timelor zece ani, cu privire la j 
• crimele comise în perioada co- { 
} respunzătoare a anului (ama- J 
f nuntul acesta îl reținem tot ) 
j din declarația lui Hoover). In 
| prima jumătate a acestui an J 
( s-au înregistrat 1.191.120 de- 

licte de acest fel.
( Luați un ceas și urmăriți j 
j 12 secunde. Fiți siguri că pe j 
(emisfera cealaltă, în S.U.A., j 
i s-a comis în acest timp un j 
j delict. Mai numărați 12 se- J 
( cunde. O altă crimă. Dl Hoo- { 
I ver vă asigură că nu greșiți.) 
j Ba mai mult : la fiecare 4,1 J 

minute un om e asasinat, e { 
[ comis un viol sau un atac j 
( grav. De cînd v-ați sculat ieri j 
i dimineață și pînă astăzi di- j 
[ mineață, în America deja au j 
( fost asasinați 37 de oameni, 1 
{ s-au înfăptuit 55 de violuri, { 
[4377 furturi, 164 jafuri, 1463 ] 
( spargeri. S-a făcut socoteala ) 
j că în America — și asta o j 
[ susține influentul ziar „New J 
( York Times" — din 123 per- ) 
j soane una a comis un delict ) 
( Și cifrele ar mai putea conți-1 
( nua să dezvăluie și alte amă- j 
J nunte. Ne oprim aici. Halal ! 
( record, nu glumă ! j
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Sărbătorirea eliberării Clujului
coviciu, directorul Institutului de 
istorie al filialei Cluj a. Acade
miei R.P.R.

Despre eliberarea orașului Cluj 
de către armata sovietică îm
preună cu armata romînă și 
despre continua înflorire a ora
șului în anii ce au urmat, au 
vorbit it. col. loan Tache în 
limba romînă și scriitorul Nagy 
Istvan, președintele filialei Cluj 
a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 
tn limba maghiară.

Participanții la adunare au ma
nifestat cu căldură pentru prie
tenia de nezdruncinat ce leagă 
poporul nostru de marele popor 
sovietic. A fost prezentat 
gat program

Ziua de 11 octombrie are pen
tru orașul Cluj o adîncă semni
ficație istorică: este ziua cînd 
acum 12 ani, prin căile Turzii și 
Mînășturului, intrau în oraș pri
mele trupe ale armatei sovietice 
eliberatoare, întîmpinate cu nes
pusă dragoste și recunoștință de 
către locuitorii romîni și ma
ghiari.

Joi, cu prilejul celei de a 12-a 
aniversări a eliberării Clujului 
și în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, consiliul regio
nal AR.L.U.S. a organizat la 
Casa Universitarilor o adunare 
festivă. 'Au participat sute de oa
meni ai muncii. Adunarea a fost 
deschisă de acad. Constantin Dai-

J J j( ( 
f 
r 
j

rile. Astfel la uzina „Sila" din 
orașul Stara Zagora, unde tine
retul formează 80 la sută din 
efectivul brațelor de muncă ale 
întreprinderii, producția a crescut 
In trimestrul doi al acestui an 
cu 20 la sută. Și In alte între
prinderi din (ară s-au ob(inut re
zultate asemănătoare.

Tineretul nostru muncitor Insă 
nu s-a oprit aici. Pentru el este 
clar că in fiecare colțișor al în
treprinderii există mari posibili
tăți încă nefolosite pentru ridi
carea productivității muncii, tn 
lupta pentru folosirea deplină a 
rezervelor interne din producție 
s-a născut și inifiativa tinerilor 
muncitori de la combinatul chi
mic din orașul Dimitrovgrad. 
Inifiativa lor se poate rezuma in 
următoarele cuvinte: „Să luptăm 
pentru o strinsă colaborare intre 
știinfă și practica producției".

După cum se știe, industria 
chimică comportă un proces de 
producție complex. Cu cunoștințe 
puține, tn acest domeniu nu se 
pot obține succese mari. Unii 
muncitori — cum e de pildă 
Boris Todorov, care este purtăto
rul titlului de „cel mai bun mun
citor tn ramura profesională" — 
cu toate că au un asemenea ba
gaj de cunoștințe Incit ii învață 
și pe alți muncitori cum să lu
creze mai cu spor, simt că mai 
au de studiat, că nu au ajuns 
încă la limitele cunoștințelor ne
cesare. - ■ ■ ■
ceastă 
noaște 
a dat 
torilor 
astăzi 
toată (ara noastră.

Dlndu-și seama că cunoștințele 
de care dispun sint insuficiente 
pentru folosirea deplină a capa
cității tehnicii, tinerii muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la com
binatul chimic au publicat un 
apel către oamenii de știință de 
la Academia Bulgară de Științe 
și de la unele institute superioa
re, ruglndu-i să vină in mijlocul 
lor, tn uzine, și acolo, la fața 
locului, să le dea lecții asupra 
noutăților din industria chimică, 
să le lămurească problemele 
neclare.

Acest apel tnsofit de declarații 
ale tinerilor muncitori, tehnicieni 
și ingineri, a fost publicat intr-o 
pagină specială a ziarului „Na- 
rodna Mladej". Este de remarcat 
că apelul a fost adresat unor per
soane concrete. După cîteva zile, 
aproape toți cei invitați au răs
puns — unii prin presă, alții 
personal — că acceptă această 
propunere. Atunci s-a întocmit un 
program concret pentru fiecare 
lecție șl data la care va avea 
loc. Piuă In momentul de față

toate lecțiile s-au ținut deja, 
tn toate cazurile, participanții au 
vădit un foarte mare interes 
pentru aceste conferințe. Peste 
tot, adunările semănau cu niște 
mici auditorii, pe care muncitorii 
le-au numit chiar „universitățile 
noastre*.

Ținerea lecțiilor la un nivel 
atît de ridicat, a contribuit fără 
îndoială la creșterea cunoștințe
lor tinerilor lucrători, laboranți, 
tehnicieni și ingineri de la com
binatul chimic din orașul Dimi
trov grad.

Inițiativa nu s-a oprit fa mf/- 
locul drumului. Tinerii muncitori 
din întreprinderile textile din 
orașul Gabrovo au cerut și ei 
concursul specialiștilor din ra
mura textilă, ș.a.m.d. Această ini
țiativă se răspîndește pentru pri
ma oară la noi în țară și perspec
tivele ei sint minunate. Odată cu 
răspîndirea cit mai largă a acestei 
inițiative, concursul dat de inte
lectuali devine tot mai concret, 
contribuie în mod eficace la lupta 
pentru folosirea rezervelor interne 
din fiecare întreprindere.

Există desigur și alte inițiative 
ale tineretului. însă cele arătate 
mai sus noi le socotim mai princi
pale. După cum se vede, ele re
prezintă o contribuție prețioasă 
a tineretului muncitor de la 
noi în lupta pentru îmbunătățirea 
necontenită a situației materiale 
și culturale a poporului, an 
aport prețios la cauza construirii 
socialismului în R.P Bulgaria.

NIKOLAI KAZAKOV 
redactor la ziarul de tineret 

„Narodna Mladej**

artistic.
un ho-

Informații
Joi dimineața au părăsit Ca

pitala V. V. Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din U.R.S.S., P. T. Pimenov, 
șeful secției internaționale al 
Consiliului Central al Sindicate
lor din U.R.S.S., și V. N. Fo
menko, activist al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., care au făcut o vizită 
,de cîteva zile în tara noastră la 
invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.R., Ste- 
lian Moraru, vicepreședinte al

Și ing.
C.C.S.,

C.C.S., Liuba 
Mihai Marin,
I. Dobre. V. Boeru și Elena Teo- 
dorescu. membri ai Prezidiului 
C.C.S., președinți ai Comitetelor 
Centrale ale Sindicatelor, acti
viști ai C.C.S.

A fost de față A. A Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Chișinevschi 
secretari aitînărul frezor Stoian Sa- 

vov de la uzina 
„Sila11 (orașul Sta
ra Zagora) să în
vețe metoda cea 
mai corectă de 
ascuțire a cuțite
lor. Totuși, el și-a 
propus în planul 
său personal să 
învețe toate deta
liile ascuțirii. Ce au 
prevăzut în planu
rile lor indivi

duale cei doi muncitori? Mai intîi 
de toate ce literatură să studieze 
și pînă la ce dată, cu ce maiștri 
mai experimentați să se consulte 
și pînă cînd, de la care inginer 
să ceară o explicație științifică 
în legătură cu problema care îi 
interesează și pînă la ce dată, 
ș.a.m.d. Ceea ce-i caracteristic în 
această acțiune este că organiza
ția D.S.N.M. (Uniunea Tineretu- 

tineretul lui Popular al lui Dimitrov) din 
întreprindere, cît și conducerea 
tehnică se interesează de felul 
cum fiecare tînăr își îndeplinește 
planul.

Tntr-un timp destul de scurt, 
această inițiativă a cuprins tine
retul din întreaga țară și putem 
spune cu îndreptățită mîndrie că 
la noi aproape nu există între
prindere în care tinerii muncitori 
să nu lucreze după un plan in
dividual pentru ridicarea cu
noștințelor lor profesionale care 
are desigur ca urmare sporirea 
productivității muncii.

Care este avantajul muncii 
după un plan individual? Tn pri
mul rînd, tînărul muncitor are 
posibilitatea să-și concentreze 
atenția asupra unei singure pro
bleme și nu-și irosește forțele în 
mai multe direcții. El își discipli
nează singur munca, i se dezvol
tă conștiința tovărășească și — 
ceea ce este mai important — 
contribuie singur la desăvîrșirea 
Sa profesională. După ce și-a în
sușit bine detaliul asupra căruia 
și-a concentrat atenția, el își 
pregătește un nou plan individual 
pentru cunoașterea altor laturi 
necunoscute ale profesiei sale. Tn 
felul acesta, cu forțe proprii, el 
își perfecționează necontenit mun
ca în profesia pe care și-a ales-o 
Această inițiativă a planurilor in
dividuale a dat rezultate foarte 
frumoase în toate întreprinde-

muncitori bulgari
Ultimii cîțlva ani au fost deo

sebit de importanfi pentru dez
voltarea patriei noastre. Datorită 
realizărilor obținute de către po
porul nostru muncitor tn această 
perioadă de timp, Bulgaria, care 
altădată poseda o industrie netn- 

. semnată, astăzi stă alături de o 
serie de state dezvoltate din 
punct de vedere industrial. 
Un exemplu: numai 16 state 
din lume au o producție de 
cărbuni mai mare dectt a noastră. 
Noi producem cu 50 la sută mai 
mult cărbune dectt Turcia și cu 71 
la sută mai mult dectt Austria, 
de 4 ori mai mult dectt Brazilia 
(al cărei teritoriu este de 90 de 
ori mai mare dectt al Bulgariei, 
iar populația de 7 ori mai mare), 
de 7 ori mai mult dectt Italia, de 
22 ori mai mult dectt Portugalia, 
de 13 ori mai mult dectt Dane
marca și Grecia etc. In cursul 
anului 1956 se vor produce în 
țară 2.327.000.000 kw. ore ener
gie electrică, adică de 9 ori mai 
mult dectt tn 1939. La sfîrșitul 
acestui an vom întrece producții} 
de energie electrică a Danemar
cei și Greciei luate la un loc și, 
socotind pe cap de locuitor, a-, 
ceasta producție va fi de 6 
ori mai mare dectt a Tur
ciei. Acest progres însemnat 
vorbește despre munca creatoare 
a oamenilor muncii, care și-au 
încordat forțele sub steagul par
tidului, pentru victoria socialis
mului. Intr-adevăr, este foarte 
greu ca cineva să poată cuprin
de dintr-o singură privire chipul 
nou al patriei noastre, cînd știe 
de unde am pornit, ce a fost țara 
noastră tn urmă cu 12 ani.

Peste tot — pe șantiere, în u-

„Scînteia tineretului0
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zine, pe ogoare — muncesc tinerii 
al căror entuziasm se contopește 
cu acel al întregului popor descă
tușat. Cea mai grăitoare expre
sie a participării conștiente și 
creatoare a tineretului bulgar la 
lupta pentru triumful marilor 
idealuri ale socialismului, este 
dîrzenia cu care el caută și se 
străduiește să aplice în producție 
o serie de noi metode.

Tn această privință, 
muncitor de la noi a găsit un 
cîmp larg de activitate pentru 
inițiativa și energia sa. Nu este 
necesar să enumerăm aici toate , 
inițiativele tineretului care, au 
contribuit la ridicarea productivi- , 
/d/ii muncii, la reducerea prețu- , 
lui de cost și la îmbunătățirea , 
calității producției. Să dăm numai t 
cîteva exemple, cîteva fapte mai 
importante, care s-au născut și au ' 
prins viață în cursul acestui an.

Știm cu toții că munca este , 
cu atît mai productivă cu cit ( 
muncitorul își cunoaște mai bine 
mașina, cu cit el își ridică mal 
mult cunoștințele sale profesio
nale. Cum să ajungem mai bine 
la acest rezultat ? Această între
bare a frămîntat timp îndelungat 
pe tinerii muncitori de la uzina 
constructoare din orașul Stara 
Zagora. în clocotul acestei fră- 
mîntări a luat ființă și inițiativa 
ca fiecare tînăr muncitor s'ă lu
creze după un plan individual. Tn 
ce constă însă această inițiativă? 
lată, de pildă, un tînăr muncitor 
care nu cunoaște bine toate amă
nuntele profesiei sale. în acest caz 
el își întocmește un plan indivi
dual, în care stabilește ce anume 
trebuie să facă ca să nu mai aibă 
goluri în cunoștințele sale profe
sionale. Tn plan tînărul nu va 
include sarcinile pe care este o- 
bligat să le îndeplinească în pro
ducție, ci numai pe acelea care 
ies din cadrul obligațiilor sale de

De fapt, tocmai a- 
dorință de a ști, de a cu- 
din ce în ce mai mult, 
naștere inițiativei munci- 
din Dimitrovgrad, care 

este foarte cunoscută în

In fotografii - SUS: fruntașul in muncă, Lozko Țekov. decorat 
de Ministerul industriei grele. JOS: Sudorul Irina Peneva, frun
tașă în muncă, decorată cu Ordinul Muncii al Republicii 
Populare Bulgaria.

★
Joi la amlăză au părăsit Ca

pitala, plecind intr-un turneu in 
R P.F Iugoslavia, Orchestra de 
muzică populară „Barbu Lăuta- 
ru" și un grup de dansatori ai 
Ansamblului de cîntece și dan
suri al Sfatului Popular al Ca
pitalei.

Campionaiul categoriei A de fotbal
Campionatul categoriei A de 

fotbal a programat joi 3 întîlniri 
care s-au desfășurat în țară Cu 
un rezultat surpriză s-a încheiat 
meciul de la Orașul Stalin unde 
formația locală Dinamo a reușit 
să întreacă cu 1—0 pe colega lor 
de asociație de la București. Uni
cul punct a fost înscris în minu
tul 53 de Ristin care a reluat 
imparabil în plasă o centrare a 
lui Rădulescu. Fotbaliștii din 
Orașul Stalin au jucat cu multă 
însuflețire, armă care le-a permis 
să întreacă pe dinamoviștii bucu- 
reșteni.

Cu mare interes a fost aștep
tat la Arad meciul dintre forma
ția locală Flamura Roșie și frun
tașa clasamentului C.C.A.

Deși a furnizat ce! mai bun joc 
din acest sezon echipa textiliști- 
lor a trebuit să părăsească În
vinsă terenul. C.C.A. a știut să-și 
organizeze bine atacul și a re
purtat victoria cu 1—0 (0—0)

Al treilea joc al zilei a avut 
loc la Petroșani. Formația mine
rilor din Valea Jiului, Ene-gia 
Minerul, a jucat în compania 
echipei bucureștene. Locomotiva. 
Meciul s-a terminat cu un scor 
alb: 0—0

In clasament conduce C.C A. 
cu 29 puncte din 21 partide, ur
mată de Știința Timișoara cu 
24 puncte și Energia Flacăra 
Ploeșli cu 23 puncte fiecare cu 
două întîlniri mai puțin jucate.

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: Patria.

București, înfrățirea intre po
poare. Gh. Doja, Libertății: Afa
cerea Protar, complectare: Fetița 
mincinoasă; Magheru, Elena Pa
vel : Mexicanul; Republica (Ci
nemascop) : Tosca, complectare: 
20 minute sub apa mării; Fiii- 
mon Sîrbu, Lumina, Al. Popov, V. 
Roaită, Miorița, Donca Simo: 
Soarta toboșarului, complectare • 
învățătoarea ; V. Alecsandri, Mo
șilor, Volga, N. Bălcescu, Urme 
)e zăpadă ; I. C. Frimu, Al. Sa- 
îia, 1 Mai : Dosarul 306; Maxim 
Gorki: Anul 1905; Timpuri Noi; 
Pe șantierele de construcții ale 
Moscovei; Expoziția „Noua teh
nică în construcții44 de la Mosco-

va: Rățoiul cel urît; Cultural: 
Evadații; Central: Arlberg Ex
press și București oraș (nilo-it ; 
Victoria, Olga Bande : Mania ; 
Doina: Jan Huss; Tineretu ui : 
Othello ; Grivița : Matrozu Ci- 
jik ; Unirea : Star fără voie : C. 
David : Umbre in port; Arta : 

pedagogic; T. Vladimi- 
Spectacol de varietăți; 
Maxim Minciună , 23

Fata mexicană; llie 
Accidentul; Popular-

Poemul 
rescu : 
Munca : 
August: 
Pintilie : _______ , . ___
Micul lustragiu : M. Eminescu • 
Nufărul roșu; 8 Mai: Voci de 
primăvară ; Gh Coșbuc : Recu
noaștere pe fluviul lan-Tzi: Au
rel Vlaicu : Fum in pădure și 
Maeștrii baletului gruzin.
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