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Muncitorii fabricii „Mătasea 
Roșie**  din Cisnădie au obținut 
succese în îndeplinirea planu
lui de producție și în îmbună
tățirea produselor finite. In 
primul semestru al aces
tui an, datorită regrupării 
utilajului în ordinea procesului 
tehnologic și extinderea meto
delor de lucru avansate, 
producția globală la țesături 
de mătase și țesături mixte a 
fost realizată în proporție de 
100,72%.

Tn fotografie: muncitoarea 
» Hilda Schunn lucrînd la mași-
♦ na automată de canetat. Ea 
T depășește zilnic planul cu
♦ 19%.
4 Foto: AGERPRES

t
♦

♦

t

In raionul Bujor î

Ritmul însămînțărilor trebuie acceleratI
Ploile din zilele trecute i-au 

bucurat pe țăranii muncitori. Pra
ful s-a strîns, pămîntul s-a 
muiat; accelerarea arăturilor și 
însămînțărilor de toamnă a de
venit posibilă. Este normal ca 
acum, după aproape două săptă
mîni de timp favorabil, graficul 
îndeplinirii campaniei de toamnă 
în raionul Bujor din regiu
nea Galați să fi făcut un 
salt. Unele cazuri, izolate din 
nefericire, nu dezmint acest fapt. 
Gospodăria colectivă „11 Iunie1* 
din Măstăcani avea de însămîn- 
țat 130 de ’ 
hectare cu 
recoltat 80 
soarelui și 
rumb. Din 
de 12 octombrie mai rămăseseră 
de recoltat cîteva hectare de 
floarea-soarelui și porumb. Tn 
aceeași zi, Dionisie Vieru, secre
tarul organizației U.T.M. nu era 
de găsit și nici nu știa nimeni 
unde poate fi. Tn cele din urmă, 
tovarășul Vasile Vlad membru în 
biroul organizației de partid, ne-a 
liniștit:

hectare cu grîu și 15 
rapiță. Apoi avea de 
hectare de floarea- 
100 hectare de po- 
toate astea, la data

muna Oasele, au de acum sute 
de hantri realizați în contul anu
lui viitor. Dar ei, ca și tinerii 
mecanizatori de la S.M.T. Bujor, 
sînt stingheriți în munca lor de 
existenta în raion a unor defi
ciențe care frînează grăbirea 
campaniei de însămînțări.

Pe întregul raion, pînă în sea
ra zilei de 12 octombrie, din 
18.450 hectare planificate erau 
arate numai 5623 hectare și însă- 
mînțate 3676 hectare, dintre care 
cu grîu 3301 hectare. Așa-zisele 
cauze obiective, datorită cărora 
raionul e rămas în urmă la în
sămînțări, ți se fac cunoscute la 
tot pasul: nu am avut sămînță— 
spun cei de la sfatul popular ra
ional — pămîntul a fost uscat, 
iar porumbul verde, așa că nu s-a 
putut elibera terenul. Să judecăm 
un pic. Sămînța s-a asigurat de 
cîteva săptămîni, pentru gospo
dăriile colective care au avut' 
nevoie s-a repartizat 150 tone 
grîu de sămîntă de la stat, în
tovărășirile pot lua grîu de să
mîntă tot de la stat, în schimbul 
altor produse iar problema gospo-

— Cu însămînțările ? ?
— Păi cum frate, dacă nu

— E dus la cîmp, la porumb. 
Dau zor băieții; mai căpătăm 
ceva sămînță și trebuie să elibe
răm încă 40 de hectare, pe care 
să le punem cu grîu.

La S.M.T. Chiraftei sînt peste 
o sută de utemiști — adică toți 
tinerii mecanizatori. Acum însă 
nici unul nu este în stațiune. 
Timpul bun nu le îngăduie să 
slăbească ritmul muncii Cu toate 
că stațiunea și-a realizat planul 
anual de hantri încă la 30 sep
tembrie, tinerii mecanizatori lu
crează cu aceeași rîvnă. Băieții 
din brigada lui Tache Munteanu, 
care acum lucrează în comuna 
Băleni, cei din brigada lui Ion 

1 Drăgan, din satul Suhurlui. co*

plouă, nu avem sămînță... 

dăriilor individuale a fost și 
rezolvată. Prin urmare, această 
așa-zisă cauză obiectivă cade. în 
comuna Bujor, porumbul putea fi 
cules chiar cu o săptămînă, două 
în urmă.
Cauzele adevărate, în schimb, 
pentru care porumbul continuă 
să stea necules sînt altele.

Sfatul popular raional Bujor 
manifestă atîta delăsare încît 
pînă acum nu a stabilit nici mă
car viteza zilnică de lucru necum 
s-o urmărească și să vină 
în ajutor, acolo unde se simte 
nevoia. Astfel muncile din această 
campanie sînt lăsate să meargă, 
în general, de la sine, sfatul 
popular multumindu-se să fie un

ea

simplu înregistrator al datelor 
ce-i vin de la comune. In același 
timp, despre o contribuție a or
ganizațiilor U.T.M. din mai toate 
satele și comunele în această 
campanie aproape că nu se poate 
vorbi.

Ghibirgiu, secretarul organiza
ției U.T.M. din comuna Brănești, 
consideră că el „n-are ce se a- 
mesteca**  în campania de însă- 
mînțări. Vasile Pahonțu. secreta
rul organizației U.T.M. din gos
podăria colectivă „Scînteia**,  co
muna „30 Decembrie**  are, zice 
el, „alte treburi**  și mai importante, 
în timp ce porumbul stă necules.

Sînt vinovați, fără îndoială, 
secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. care consideră campania 
de însămînțări ca ceva ce nu-i 
interesează pe ei. Această pozi
ție se impune a fi urgent pără
sită. Dar mai vinovat este comi
tetul raional U.T.M. Bujor, acti
viștii acestuia. Se spune că acti
viștii comitetului raional U.T.M. 
sînt în permanență pe teren. Dar 
ce fac ei ? Vasile Drovascu, prim 
secretar, se întorsese de numai 
cîteva ceasuri din comuna Bră
nești. Cunoscuse situația de a- 
colo, cunoscuse atitudinea lui 
Ghibirgiu. Cu toate astea părea 
împăcat: „nu xe bine cum gîn- 
dește el, dar ce să-i faci ? ! Eu 
plecasem acolo cu altă problemă, 
nu cu însămînțările". De aceea 
nici el nu s-a „amestecat**.

Instructorul Stoica din comuna 
Stoicani vine în comună, stă de 
vorbă cu tinerii, dar numai. a- 
supra unor probleme privind 
viața internă de organizație. Alt
ceva — i s-a spus, cică, de la 
raion — nu-l privește pe el... Și 
ne mai mirăm atunci de unde 
învață unii secretari de organi
zații de bază U.T.M., unii ute
miști să privească îngust lucru
rile,

Pînă la 30 octombrie, zi în 
care însămînțările vor trebui ter
minate în întreaga țară, nu mai 
este mult. Nu e timp nici pentru 
ședințe interminabile, în care să 
se „analizeze" și „paraanalizeze" 
rămînerea în urmă a însămînță
rilor. Deocamdată un singur lu
cru se mai poate face : luarea ur
gentă a unor măsuri practice 
eficiente care să mobilizeze orga
nizațiile U.T.M., utemiștii să 
contribuie la încheierea cu suc
ces și în timpul stabilit a cam
paniei însămînțărilor de toamnă 
Situația actuală obligă comitetul 
raional U.T.M. Bujor să proce
deze ca atare.

C. SLAVIC

telegrama
Tovarășului PETRU GROZA, 

președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine,
Tovarășului CHIVU STOICA, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine,

Tovarășului GRIGORE PREOTEASA, 
ministrul Ajacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine
Vă exprimăm din toată inima mulțumirile noastre pentru felicită

rile dumneavoastră cu prilejul sărbătoririi celei de a 7-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Chineze.

In numele poporului chinez, mulțumim adine poporului romîn 
frate pentru sprijinul și ajutorul călduros în opera de realizare a 
industrializării socialiste a țării noastre.

Să înflorească și să se dezvolte pe zi ce trece prietenia și cola
borarea dintre poporul chinez și poporul romîn !

MAO ȚZE-DUN
L1U ȘAO-ȚI
CIU EN-LAI

PÎNĂ LA 7 NOIEMBRIE
telegramă

Către
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,

Inapoindu-ne acasă, vă transmitem încă odată mulțumirea noa
stră fierbinte pentru ospitalitatea caldă, frățească și admirația 
noastră fată de succesele dumneavoastră în domeniul construcției 
socialiste.

Trăiască
Trăiască

Partidul Muncitoresc Romîn ! 
prietenia de nezdruncinat a popoarelor noastre!

GRUPUL DE VECHI BOLȘEVICI

* 6 autocamioane
* 5 tractoare
* 3 compresoare

PE HARTA LUMII

AUSTRALIA

Cu ocazia Olimpiadei de la 
Melbourne, multi romîni vor 
vizita Australia. Ei vor găsi 
acolq 
duirii 
toafe țările de democrație popu
lară — guvern care s-a aliat 
acelora care s-au opus admiterii 
Romîniei, Bulgariei, Ungariei și 
Albaniei în O N.U. Este unul 
din putinele guverne din lume 
care nu are nici un reprezen
tant în țările lagărului socia
list. Făcînd abstracție de ofi
cialități însă, oaspeții romîni 
vor găsi în Australia un popor 
cu inima caldă și prietenoasă, 
o clasă muncitoare cu un tra-

un guvern ostil orîn- 
din Romînia și din

dițional spirit internaționalist, 
un tineret care a trecut peste 
barierele „războiului rece“ par- 
ticipînd cu mult entuziasm la 
diferitele manifestări internațio
nale ale tineretului democrat 
din întreaga lume.

PUȚINA GEOGRAFIE..
Ca teritoriu, Australia are 

aproape aceeași întindere ca ș’ 
S.U.A. — adică o suprafață de 
7.704.000 km 2, față de 
7.828 000 km.2 ai S.U.A Are 
însă, o populație de numai

WILFRED BURCHETT 
ziarist australian

(Continuar» In pag. 4-a) —

Cărțile eroismului
Totdeauna cartea a fost cel 

mai nobil prieten al 
Vîrsta ei e de-o seamă cu isto
ria. Pînă la vremurile 
ea a avut de străbătut timpuri 
incomensurabile, timpuri pîrjoli
țe în incendii colosale, a avut 
de străbătut nopți înfiorătoare, 
uneori lungi cît evurile. Igno
ranții au ars-o pe rug în ritmul 
sarabandelor; a fost deseori cu 
totul neluată în seamă, a zăcut 
sub treptele timpurilor, lingă 
statui și columne, au zdrobit-o 
sub copite cavalerii vechi din a 
căror fugă pe sub soare a ră
mas praf și pulbere...

Păstrată de la veac la veac, de 
la ev la ev, cartea a biruit. Vre
murile ce le trăim au îmbrăți
șat-o mai cu dragoste ca nici 
odată și ne-a devenit mai mult 
ca oricînd prietenă nedespărțită. 
A ajuns pînă și-n cele mai de
părtate cătune ale țării noastre, 
și sîntem încredințați că nu pe
ste multă vreme va poposi la 
toate pragurile și pe toate pris
pele de pe glob.

închipuirea noastră cu greu 
mai poate concepe tînăr necu
prins de această binecuvîntare! 
Se poate concepe tinerețe fără 
vitejie ? Dar fără noblețe ? Dar 
fără dragoste? De bunăseamă, 
că primăverii de aur a vieții nu-i 
lipsește niciuna din aceste vir
tuți neasemuite; lingă ele se 
orînduiește amiciția față de car
te ca o zeitate. Cartea este iz
vorul luminii celei mari a ome
nirii, cultura. Unde lipsește ea, 
stăpînește ignoranța care este 
una din cele mai grozave boli 
ale sufletului.

în schimbul unui obol care ar 
putea fi prețul unui strugure, 
cartea îți intră în casă ca un 
anotimp nespus de bogat; roa
dele ei sînt ideile și simțămin
tele. Ea transformă omul; îl 
pune pe gînduri și de cele mai 
multe ori îi rectifică firea și dru
murile.

Așa este mai cu seamă cartea 
sovietică. La ea ue-am gîndit. 
cînd am făcut considerațiile de 
mai sus. Carș dintre tinerii noș
tri cititori n-ar vrea să fie ca 
atîția eroi ai marii literaturi rea- 
list-socialiste ? Cînd stăm și ne 
gîndim, și cînd încercăm să a- 
dunăm tn corola unei sinteze, 
marile sentimente și îndemnuri 
ce domină această literatură no
bilă, în prima clipă desprindem

omului.

noastre

Eusebiu Cornilor

eroismul, dragostea nețărmurită 
de patrie, și un arzător uma
nism. în această literatură sînt 
descrise rîvnele nepotolite ale oa
menilor curajoși care au dat alt 
curs fluviului istoriei, într-un Oc
tombrie de demult, rîvnele ne
potolite ale celor ce au rectificat 
și rectifică geografia globului pă- 
mîntesc, storcind o mare nouă 
din măduva lutului, planilnd 
trandafiri și grîu la Septentronul 
alb și înverzind podișurile pus
tiului... Cine poate uita vreodată 
oamenii adevărați ai literaturii 
sovietice ?

Noi ne vom referi mai cu sea
mă la unul din sentimentele pro
meteice ale tinereții, la eroism, 
unul din motoarele marilor ac
țiuni omenești. Și pentru acest 
sentiment ni-i dragă literatura 
sovietică, și pentru acest senti
ment n-o putem uita întreaga 
noastră viață, cum nu-ți uiți 
prietenii buni și tovarășii de lua
tă. Drumul de aur al eroismu
lui. început de Gorki, străbate 
decadele istoriei, luminos și de

neuitat, ca frumoasele drumuri 
ale tinereții... L-au continuat alțî 
scriitori, l-au lărgit și l-au urcat 
pe culmi, către soarele vremuri
lor... Și, pentru începutul acestui 
drum, sîntem recunoscători me
moriei lui Gorki, și-l iubim cu 
sfințenie. De cite ori a bătut la 
ușa inimii noastre, Mama Nilov
na, în nopți lungi și ploioase, 
cînd ne-am simțit poate neinar*  
mâți și singuri? Cel puțin pentru 
mine, cartea „Mama" a fost de 
nenumărate ori îndemn la în
drăzneală, tn vechiul meu ano
timp de aur. Această carte a cres
cut generații, înnobilîndu-le cu 
simplul și frumosul sentiment al 
eroismului Ea este cartea de că
petenie a epocii noastre și o iu
bim ca pe un tezaur al întregii 
omeniri. Ca dintr-un trunchi de 
stejar magnific, au crescut din 
ea atîtea și atitea opere, cum 
cresc ramurile și vlrfurile, absor
bind prin toate fibrele însetate, 
seve clocotitoare... Cine citește 
cartea asta, n-o mai uită. Ea răs
colește cele mai nebănuite a- 
dîncuri ale sufletului, ca izvoare
le neodihnite adîncurile mari și 
nevăzute ale pămîntului...

A

Incîntați din nou 
de măiestria lui D. Oistrah

Un public numeros a venit 
miercuri seara la Ateneul R.P.R. 
pentru a-1 asculta pe violonistul 
David Oistrah, artist al poporu
lui din U.R.S.S., laureat al Pre
miului Lenin, la ultimul său con
cert dat în țara noastră înainte 
de a se înapoia în patrie.

In prima parte a programului, 
Orchestra simfonică Radio diri
jată de Constantin Silvestri, ma
estru emerit al artei din R.P.R., 
laureat al Premiului de Stat, a 
executat Simfonia nr. 25 în sol 
minor de Mozart, după care Da
vid Oistrah a interpretat cu pro
fundă sensibilitate Concertul pen- _____
tru vioară nr. 5 în la major de, Voitec, 
Mozart.

In partea doua a programului, 
violonistul David Oistrah, acom
paniat la pian de V. lampolski, a 
interpretat cu multă căldură și o 
tehnică impecabilă Poema de 
Chausson, Sonata Baladă pentru 
vioară sol0 de Ysaye, dedicată lui 
George Enescu, trei fragmente 
din baletul „Romeo și Julietta**

de Prokofiev-Grunes și Vals 
Scherzo de Ceaikovr1:i.

La cererea insistentă a ascultă
torilor, David Oistrah, acompa
niat la pian de V. lampolski, a 
mai interpretat lucrări de Franck, 
Bach, Brahms și Grieg.

Concertul s-a bucurat de un 
foarte mare succes. Violonistul f 
David Oistrah a fost îndelung a- 
plaudat de un public entuziast.

La concert au asistat tovarășii :
Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi

ca, Emil Bodnăraș, I. Chișinevschi, 
Miron 
ghici, 
colonel

Constantinescu, AL Dră- 
C. Pîrvulescu. general- 
L. Sălăjan, L. Răutu, Șt. 
Constanta Crăciun, mem- 
C.C. al P.M.R., miniștri, 
de știință și cultură, per-

bri ai 
oameni 
sonalități de frunte ale vieții'ar
tistice, reprezentanți ai presei 
romîne și străine.

Au fost prezenți A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)
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muncă

U.T.M.

începuseră 
sosească, 

din birou 
Așa cum 

tinerii a-
la 
se 
fi

valoarea economiilor, care, conform 
angajamentului, vor fi realizate de tinerii de la 
uzinele

Ștafeta economiilor, pornită de 
la tineretul uzinelor „Progresul**-  
Brăila, a ajuns și Ia uzinele 
„Steagul Roșu“-Orașul Stalin.

Deunăzi, la sediul comitetului 
U.T.M. a venit Aurel Rusu — 
secretarul biroului de secție 
U.T.M. de la oțelărie. Aducea cu 
el procesul verbal încheiat 
consfătuirea tinerilor de aici.

Care este angajamentul ?
„Am analizat toate posibilită

țile. Angajamentul nostru este : 
economii echivalente cu prețul 
de cost al unui camion**.

Vasile Ristache, organizatoric 
în comitetul U.T.M., a adăugat 
cifra de la oțelărie — ultima so
sită aici — la celelalte. Un mic 
calcul și peste cîteva clipe era 
stabilit angajamentul tinerilor 
din uzină :

„Pînă la 7 Noiembrie — eco
nomii echivalente cu prețul de 
cost a 6 autocamioane S.R. 101".

In cinstea marii sărbători, la 7 
Noiembrie, printre autocamioa
nele care vor ieși pe poarta uzi
nei șase vor purta inscripția dis
tinctivă, de onoare.

★
Tinerii constructori de tractoa

re de la Orașul Stalin au o ve
che tradiție in lupta pentru rea
lizarea de cit mai multe eco
nomii.

Cu trei ani în urmă, ei și-au 
însușit cu bucurie inițiativa tine
rilor de la uzinele „Progresul"- 
Brăila, realizînd, în cinstea Fes
tivalului Mondial 
de la București, 
cu prețul de cost 
toare K.D 35.

Din păcate însă, comitetul U.T.M. 
al uzinei a încetat să mai îndrume 
tineretul în această direcție. Ti
nerii realizau economii în mod

la

al Tinerelului 
economii egale 

a două trac-

„Steagul Roșu**,  „Ernst Thălmann 
„Combinatul Metalurgic Reșița**.

spontan. Cît — nu se știa, întru- 
cît nu se mai contabilizau.

Chemarea tinerească venită de 
curînd din marea uzină brăilea- 
nă a străbătut țara. Problema 
economiilor a ajuns să fie mai 
mult 
nele

In 
tuiri 
nomii echivalente cu prețul 
cost al unor importante produse 
finite**.  Obiectivele fixate sînt:

1. Reducerea greutății tractoa
relor, prin îmbunătățiri construc
tive aduse pieselor, fără a dăuna 
calității lor.

2. Folosirea în mai bune con- 
dițiuni a metalelor scumpe, 
înlocuirea lor cu altele mai 
tine.

3. Răscroirea și debitarea 
rațională a profilelor.

4. Lichidarea rebuturilor și re
ducerea deșeurilor.

Căile care duc la economii sînt 
în prezent folosite de tot mai 
tnulți tineri din cele 35 brigăzi 
de producție. La turnătoria cje 
fontă, de exemplu, tinerii au 
luat atitudine împotriva risipei 
La consfătuirea care a 
aici, utemistul Ion 
membru în brigada de 
atelierului de formare, 
că ar fi mai bine dacă ____
de la întreținere ar verifica mai 
des garniturile de la mașinile de 
formare în felul acesta s-ar pu
tea economisi însemnate canti
tăți de ulei

Elena Zincă, cu brigada ei 
fruntașă pe uzină, s-a angajat să 
folosească cu grijă materialele 
auxiliare: sîrma, cuiele și dex-
trina, folosite la confecționarea 
miezurilor.

Sectorul s-a angajat să reali-

ta. ordinea zilei și la uzi- 
de tractoare 
sectoare au avut ioc consfă- 
cu tema „Să realizăm eco- 

de

prin 
ief-

mal

avut loc 
Muscoiu, 

tineret a 
a arătat 

mecanicii

zeze economii în valoare 
21.500 lei.

Vești îmbucurătoare au sosit și 
din celelalte sectoare. Brigada 
comunistului Petru Banu de la 
atelierul de debitări s-a angajat 
să realizeze economii în valoare 
de 3000 lei. Tinerii de la secto
rul tratamente s-au angajat 
realizeze economii în valoare 
7000 lei.

La mitingul fulger care a 
vut loc în uzină, tov. Ion Chiș, 
secretarul comitetului U.T.M., a 
adus la cunoștință că însumarea 
angajamentului pe uzină arată 
că se pot obține pînă la 7 No
iembrie economii echivalente cu 
prețul de cost a 5 tractoare 
UTOS 2.

CAROL SZABO
corespondentul „Scînteii tinere

tului" pentru regiunea Stalin
★

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

Tinerii din „cetatea de foc**,  
Reșița, au primit cu însuflețire 
vestea reluării inițiativei tinere
tului de la uzinele „Progresul**-  
Brăila privitoare la realizarea de 
economii echivalente cu prețul 
de cost al unor importante pro
duse finite. Pentru a-și cîntări 
cît mai just posibilitățile, mem
brii celor 137 brigăzi din combi
natul metalurgic au discutat în 
consfătuiri de producție, iar apoi 
în adunări deschise ale organiza
țiilor de bază U.T.M., problema 
economiilor. Toate aceste consfă
tuiri au scos la iveală faptul că 
tinerii Combinatului Metalurgic 
Reșița pot face economii însem
nate pînă la data de 7 Noiem
brie.

— Tineretul din fabrica de lo
comotive s-a angajat, printre al-

să 
de

tele, să economisească 6.000 kg. 
tablă. Tinerii de la fabrica 
mașini electrice s-au angajat 
economisească 6 kg. cositor 
lipit, 80 kg. cupru electrolitic, 
kg. otel rapid etc., iar tinerii

de 
să 
de 
35

... . zi-
dări de la oțelăria Siemens Mar
tin și-au propus să economiseas
că lunar materiale în valoare de 
peste 50.000 lei. Nu a fost de loc 
ușor pentru membrii comitetului 
U.T.M. pe uzină să centralizeze 
toate angajamentele privitoare la 
economii. Pentru a se face cunos
cut angajamentul tinerilor din în
treg combinatul metalurgic, s-a 
ținut un miting în sala de festivi
tăți a palatului C.F.U. Tn refera
tul prezentat de tov. Petru Colțea, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
Combinatului Metalurgic Reșița, 
se spune printre altele:

„Noi socotim ca un lucru fo
lositor reluarea inițiativei tineri
lor de la „Progresur-Brăila. E- 
conomiiJe pe care Ie vom face vor 
contribui la întărirea economiei 
noastre naționale și vor constitui 
o mîndrie pentru tinerii combi
natului. Tinerii Combinatului Me
talurgic Reșița s-au angajat ca 
pînă la 7 Noiembrie să realizeze 
economii echivalente cu prețul de 
cost a 3 compresoare de 45 metri 
cubi.

După miting tovarășul inginer 
I. Potoceanu, locțiitor al directo
rului general al combinatului, 
ne-a declarat:

„Angajamentele tinerilor sînt 
folositoare. Inițiativa aceasta va 
găsi tot sprijinul din partea con
ducerii combinatului.

întîmplarea a fă
cut să mă aflu in
tr-o joi dimineață la 
sediul Comitetului 
raional U.T.M. Slati
na. Venisem acolo 
cu alte treburi dar, 
sincer vorbind, au
zind că-i zi de con
firmare a utemiști- 
lor m-am gîndit că 
n-ar fi rău să parti
cip și eu la șe
dință.

Stăteam în biroul 
primului secretar 
Ion Drăguț și îm
preună cu el aștep
tam să vină tinerii 
la confirmare și 
membrii biroului la 
ședință. Cîțiva băieți 
și fete 
deja să 
Tovarășii 
însă nu. 
se vedea, 
bia așteptau această 
ședință. Membrii bi
roului... mai puțin.

Pentru cîteva mi
nute primul secretar 
părăsi biroul. Nu 
pentru mult timp 
deoarece reveni. De 
data aceasta era în
tovărășit de o ttnără 
care pășea timid în 
urma lui. Secretarul 
se așeză la birou. în 
fața lui sta în pi
cioare Livia Mircea 
din gospodăria a- 
gricolă colectivă 
Valea Mare. Nu era 
pentru prima dată 
cînd pășea pragul 
raionului. Din iunie 
cînd a fost confir
mată în adunarea 
generală ca utemis
tă a mai dat de vreo 
două ori pe aici. Dar 
carnetul nu-l primi
se încă. De ce? Pen
tru că odată nu se 
adunaseră toți mem
brii biroului, altăda
tă a lipsit 
secretar...

Acum era 
convinsă că 
mai pleca fără car
net. Doar de la ra
ion se telefonase a- 
seară special pentru 
ca s-o anunțe: „Mii- 
ne dimineață să vii 
la raion pentru con
firmare”. lat-o 
cum în biroul 
mului secretar 
fața numai zîmbet 
Faptul că avea pri
lejul să-l cunoască 
pe primul secretar, 
pe membrii biroului 
o bucura nespus de

mult. Avea multe 
lucruri să le spună 
în primul rînd des
pre slaba 
desfășurată de or
ganizația 
din gospodărie, des
pre faptul că în mai 
multe rînduri și ea, 
și Dumitra Anghel, 
și Ioana Cîrstea, ca 
și T udora 
și-au exprimat 
rința să ia ființă și 
în gospodăria lor o 
echipă artistică, dar 
nu se făcuse nimic. 
Era hotărîtă de ase
menea să povesteas
că 
al 
rii 
în 
ca 
Poate și pentru 
tovarășul președinte 
Gheorghe Nicolae a 
luat bateria de 
radio ca să nu 
„consume”, poate

că la colțul roșu 
gospodăriei iine- 
nu se mai adună 
timpul lor liber 
altădată. De ce?

că

primul

însă 
nu va

a-
prl- 

cu

și mai mult nedu
merirea fetii.

— Acum că știi 
Ce înseamnă să fi 
utemistă, cu atit 
mai bine, reluă pri
mul secretar firul 
discuției. Vreau să-ți 
mai spun numai — 
adăugă el grijuliu 
— că, cu carnetul 

să nu te
mili

U.T.M. 
legitimezi la 
ție, la sfatul popu
lar, ci numai la or
ganele superioare a- 
le organizației noa
stre. Să-l păstrezi 
întotdeauna la loc 
sigur. Cine-l pier
de, se știe, pierde și 
calitatea de utemist

După aceea, cu 
aerul omului mul
țumit că a făcut o 
treabă strașnică, luă 
de pe birou car
netul și citi în el, 
marțial, numele fe
tei. După o secun
dă, se ridică de pe

pentru că acolo nu 
se mai duce de mul
tă vreme nici un fel 
de activitate cultu- 
ral-artistică...

— Uite tovarășă 
Livia — începu dis
cuția primul secre
tar. Ai fost chemată 
la raion ca să te 
confirmăm ca ute- 
mistă.......și începu 
să-i spună cam cum 
crede el că ar trebui 
să fie o utemistă.

Pe măsură ce pri
mul secretar își 
desfășura logosul 
său. fata devenea 
tot mai nedumerită. 
Se vede treaba că 
socoteala ei de aca
să nu se prea potri
vea cu cea de la ra
ion. I se spusese că 
va fi confirmată de 
către membrii birou
lui raional și acum 
nu vedea decit pe 
primul secretar, iar 
discuția cu el spori

scaun șl continuă 
sigur de el:

— Moi considerăm 
că o să ții minte 
aceste sfaturi, zi
se el, în timp ce-i 
înmîna tinerei noa
stre carnetul roșu. 
Să-l por ți cu cinste!

— Mulțumesc — 
îngînă fata.

— Pentru puțin — 
încheie secretarulîncheie 
discuția.

Și fata, dezamă- 
gită, ieși pe ușă... A 
Nu știu ce gindea Q 
ea despre cele pe- 0 
trecute. în tot ca- Ă 
zul nu era exclus să 0 
fi făcut, în sflrșit.o $ 
legătură între „ac- \ 
tivitatea” organiza- A 
ției din care făcea 
parte și...
v it at ea” 
secretar al 
lui raional

„operați- 
pr imul ui 

comitetu- 
U.T.M.

G. VASILIU



Gin duri despre asociațiile studențești
Declarații făcute corespondentului nostru

Culegătorul
de firimituri

In toate institutele de învățămînt 
superior din |ara noastră are loc un 
eveniment așteptat cu legitim interes : 
alegerea consiliilor asociațiilor stu
dențești. actul care va marca începu
tul activității noilor asociații ce se 
constituie pe baza Hotăririi Birou
lui Politic al C.C al P.M R. cu pri
vire la unele măsuri de îmbunătățire 
a muncii politico-educative în rîndul 
studenților

Este firesc ca în zilele acestui im-

portant eveniment. în institutele noas
tre de invățămînt superior să aibă loc 
vii discuții in cadrul cărora profesorii 
și studenții iși exprimă gindurile lor 
despre roiul și importantă asocia
țiilor.

Dar, pentru a ilustra mai bine cu
rentul de opinie creat in jurul acestui 
eveniment, să dăm cuvîntul unor ca
dre didactice și studenți din centrul 
universitar lași :

conducerea cadrelor de specialitate de natu- 
raliști și geografi cu care ocazie ar transmi
te studenților cunoștințe folositoare cu pri
vire la bogățiile patriei noastre.

Asociațiile studențești ar trebui să-și în
scrie in planul lor de activitate și organiza
rea de excursii cu caracter științific. Aces
tea ar aduce un clștig imens la formarea 
intelectuală a studenților noștri, la cultiva
rea patriotismului și dragostei față de patria 
noastră. Naturaliștii obișnuiesc să spună: 
„Natura este marele nostru laborator". Eu 
aș vrea să complectez această afirmație : 
„Natura este un mare laborator de la care 
trebuie să

pe Institut, secretar de an al organizației U.T.M., membru in 
comitetul U.T.M.
tină.

pe institut Si membru in comitetul de can

Prof. Gh. Ciobanu 
prorector 

al Institutului politehnic

Institutul Politehnic din Iași 
a pășit Intr-un nou an de 
tnvățămint in condiții deose
bite față de anii precedenți. 
Au fost date tn folosință la
boratoare noi și moderne, un

cămin cu 300 de locuri, iar tn curind va fi terminată amenajarea 
unei biblioteci cu sală de lectură pentru 500 de studenti. Re
centa Hotărire a Consiliului de Miniștri privind atribuirea 
burselor și indemnizațiilor de merit creează condiții mai bune 
de viață și învățătură studenților noștri. Paralel insă cu asi
gurarea acestor condiții, studenții noștri trebuie îndrumați spre 
o activitate culturală multilaterală, sarcină atlt de importantă 
care va reveni îndeosebi asociațiilor studențești. In anii tre- 
cuți am constatat cu regret că mulți dintre studenți se limitau 
să-și însușească numai literatura strictă de specialitate, fapt 
reflectat tn nivelul lor cultural foarte scăzut. Nu mai puțin a- 
devărat este că răspunderea față de această situație au purtat-o 
șl unele cadre didactice din institutul nostru, insuficient intere
sate de problema educării studenților. Prin crearea asociațiilor, 
Colaborarea. dintre cadrele didactice și studenți în direcția a- 
mintită mai sus va trebui să aibă ca prim rezultat îndrumarea 
spre o dezvoltare multilaterală a tineretului nostru studios. 
Asociațiile studențești vor trebui să organizeze simposioane, 
discuții pe teme literare, maniîestări artistice, care să îmbogă
țească spiritualicește pe tineri, să lărgească orizontul lor cul
tural, să stimuleze formarea 
de tip nou.

intelectului corespunzător omului

Mi s-a întlmplat cu 
ritate ca In preajma 
Intr-o excursie științifică prin 
țară să-i aud pe prietenii mei 
de la celelalte facultăți spu- 
ntndu-mi: „Fericiți stnt stu
denții de la „Naturale", nu- 

• mai lor le este rezervată po
sibilitatea de a face excursii". Și prietenii mei au perfectă drep
tate I De ce studenții de la facultăți ca științe juridice, chimie, 
filologie nu s-au putut bucura și ei de frumusețile naturale ale 
patriei noastre? O excursie este un lucru util atît pentru un 
filolog, cit și pentru un jurist, mai ales dacă ea s-ar face sub

Dumitru Pisică 
student anul V 

al Facultății de științe 
naturale

regula- 
plecării

învețe orice tlnăr studioși".

Anul trecut, numeroși stu
denți erau foarte ocupați, 
trași în diverse munci la sin
dicat, AVSAP etc. De multe 
ori trebuia să amînăm lucră
rile cercurilor științifice pen
tru că studenții aveau ședin
țe de sindicat, Cruce Roșie și 

altele. Prin înființarea asociațiilor studențești, care va duce la 
o centralizare a activității extraprofesionale, vom avea mult mai 
puține ședințe și mult mai mult timp pentru activitatea noastră 
profesională.

De asemenea, cred că se va renunța la practica dăunătoare 
de a învesti un singur student cu mai multe munci de răs
pundere. Eu, de pildă, eram președintele cercurilor științifice

Aureiiu Havrehuc
Student anul iV 

al Facultății 
de agrotehnică

a-

L
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EXEMPLE CONCRETE
Apariția în pagina „Din viața 

universitară" a „Scînteii tineretu
lui" a articolelor privind activi, 
tatea seminariilor a produs un 
interes deosebit printre acei care 
iau parte Ia această îorrnă de a- 
profundare a cunoștințelor căpă
tate la cursuri.

Cum era și normal s-au Ivit o 
serie de probleme noi ca și o 
serie de nedumeriri.

Desigur majoritatea studenți
lor, vin la seminarii cu materia 
pregătită, insă cu o singură parte 
din ea, și îndeosebi dacă semina
rul este ținut la zi față de curs. 
După cum este și normal se pun 
în discuție probleme diferite, după 
ce în prealabil tovarășii asistenți 
fao un scurt rezumat al cursului 
sau seminarului

Noi. studenții, 
ne-am puș de 
multe ori între
barea dacă semi
narul într-o ast
fel de formă ne 
ajută efectiv, dacă putem acumula 
noi cunoștințe sau dacă el nu 
aduce nimic nou, decit cîteva pro
bleme rezolvate și acumulate 
de-a gata dintr-o culegere pusă 
la dispoziția oricărui student.

Ne-am gândit de multe ori la 
felul cum este ținut în cadrul a- 
nului nostru seminarul de rezis
tența materialelor. Părerea noa
stră generală este că acest semi
nar, prin felul cum este ținut, nu 
ne aduce nimic nou, nu ne dă noi 
cunoștințe.

Și iată de ce : majoritatea pro
blemelor care se rezolvă în ca
drul seminarului sînt luate din cu
legerea prof. Buzdugan — pro
bleme pe care orice student și le 
poate însuși, ca' mod de calcul, 
ele fiind deja rezolvate.

Noi credem că pentru îmbogăți
rea cunoștințelor noastre, In se
minar să se lucreze probleme di
ferite de cele existente în culege
rile tipărite, acestea rătnînînd 
pentru toți studenții un ghid de 
lucru, un punct de plecare pentru 
nelămuririle ce se pot ivi. Nu ar 
fi rău dacă în limita timpului li
ber a| studenților, dedicat stu
diului individual, s-ar da teme 
de casă care să cuprindă proble
me practice in legătură cu mate
ria predată la curs !ntr-o anumită 
perioadă, probleme care să fie 
iucrate intr-un colectiv de 4-5 
studenți și apoi discutate în ca
drul seminarului. Iată cîteva exem
ple de asemenea teme: Studiul 
practic Ia întindere al diferitelor 
materiale (Fe, Cu, lemn) ; deter
minarea efortului maxim din ca
blul unei macarale existente pe 
șantierele țării; calculul economic 
al îmbinărilor cu nituri, buloane 
sau sudură; dimensionarea dife
ritelor organe de mașini sau a 
grinzilor din construcții. Aceste 
probleme noi ar trebui să con
stituie primii pași pentru o 
bună rezolvare a proiectelor ce se 
dau în anii superiori, cit și pentru 
a ne pune la curent cu modul de 
calcul al diferitelor organe de 
mașini sau construcții de care ne 
vom lovi în munca practică. Bi
neînțeles ele trebuie astfel for
mulate, îneît să fie legate de prac
tică și să dea posibilitatea unei 
vii discuții, unui studiu amănunțit 
in cadrul colectivului de 4-5 stu
denți care le rezolvă. Seminarul 
care poate avea ca scop și discu
ția acestor probleme (care, se 
presupune, vor fi 4-5 intr-un an pe

precedent.

ani care îl devoră pe Jules Verne în 
timpul unei lecturi c*j  voce tare, ne- 
maivorblnd de profesori la exa
mene, llecare dintre aceșt a poare 
face, nepremeditat dar remedia- 
bll. demascarea. De aceea, con
știent de pericol, superficialul face 
eforturi mari : își exersează agili
tatea, învață echilibristica frazelor 
și jongleria cuvintelor i.entru a nu 
îi pus niciodată în situația de a 
răspunde, net, „nu știu". In fie
ce clipă poate simula că răspun
sul așteptat îi este de mult fami. 
Hit, dar „nu e momentul" sau 
„nu cadrează cu caracterul 'ui, 
să facă paradă de cunoștințe"

Există poate și superficialii ti
mizi ; n-am prea întîlnit. Tipul 
reprezentativ are însă o elocventă 
agresivă. înnăscută sau asimilată 
bine. Pentru a fi în stare să re
ziste asalturilor conștiinței, M 
face injecț i cu cinism. Student la 
politehnică, el planifică de mai 
înainte și o declară chiar cole
gilor mai intimi în ajunul coloc. 
viilor: „Pe X, ja fizică nucleară, 
îl amețesc cu viitoarea fertilizare 
a Sahârei etc., las’că știii eu..." 
Medicinist: „Lui Y, la cursul de 
obstetrică, îi torn despre locul re
zervat în tramvaie mamei, gravi
delor. se prinde, las’că știu eu..“ 
Filolog: „Lui Z, la istoria litera
turii romîne, îi trag cu prefața aia 
din antologie, merge, las’că șt u 
eu..,“

Știe! Din tot, din toate, a cules 
cite o firimitură și nu uită să pună 
o lupă înaintea firimiturii. Pentru 
că a auzit pe undeva cuvintele 
„madame Bovary c’est moi", pre_ 
tinde că-1 ,,știe“ pe Flaubert. 
Dacă stă pe strada Neptun sau 
Minerva și a mai prins dintr.o 
broșură și legenda lui Anteu, are 
toate motivele să declare că are 
în buzunar întreaga mitologie. In 
discuții azvîrle condescendent 
frinturi ca acestea: „dogmaticul 
acela de Euclid, pe care l-a înfun
dat Lobacevski". Sau: ..ăsta sea
mănă cu Gauguin, cel cu mula
trele picante de culoarea cafelei cu lapte,.

Cum am spus, un timp produce 
o impresie excelentă și — moral
mente cîteodată, rareori chiar și 
materialmente - din asta trăleș 
te. Din nefericire pentru el. din 
fericire pentru restul societății, 
mai de vreme sau mai tîrziu e 
redus la esență. Incepînd din acel 
moment trebuie să trăiască de oe 
urma a ceea ce, efectiv, știe.

Abia atunci, cu cea dintîi cută 
săpată pe frunte, se apleacă și el 
asupra unei cărți, cltind-o, în 
sfirșit, pînă la ultima filă.

ȘTEFAN IUREȘ

Caracterizînd un individ găunos 
dar prezentabil, Bertolt Brecht 
scria : „Făcea o impresie excelentă 
și din asta trăla“. Sînt cuvinte me
morabile, care ar putea fi puse ca 
motto în dosarul multor existențe, 
oameni deprinși din cea mai fra
gedă copilări sa instruiască apa
rentele, salvgardând în felul acest.’» 
un imens vid inter’or. Pentru ca 
mai avem încă asemenea exem
plare, calificativul obiectiv și as_ 
pru este absolut necesar.

Tipul superficial dă th coaie cul
turii după modelul viespe! care o- 
colește borcanul cu dulceață, bî- 
zîind febril. Dar viespea bîzîje in
voluntar, superficialul nostru o face 
pentru a vehicula idei, chipurile ; 
insecta n-ar putea justifica ocolul, 
pe cîrid eroul nostru va renika 
prompt că, în felul acesta, cunoaște 
toate fațetele borcanului, le comoa
ră, stabilește relații, imaginează vo. 
lumul și trage concluzii.

Trebuie spus că un timp oare
care acest personaj, depunînd zil
nic cu multă gravitate cantități in
fime de cunoștințe, absolut dispa
rate dar sonore, exercită o oareca
re seducție. Dar situația aceasta nu 
poate dura. Controlul, verificarea 
registrului cultural poate sosi mai 
inopinat decît o inspecție finanța
ră pentru un contabil necinstit. Uh 
prieten în toiul unei discuți ami
cale, o logodnică în cadru! unei 

ii

Eugen 
student 

Facultății

Dine*
anul IV
de filologie minescu") în care activează

3 numai studenții facultății noas 
tre. Cred că consiliul orășenesc 

al asociațiilor studențești va trebui să organizeze un cerc 
literar de creație la activitatea căruia să fie atrași toți studen
ții iubitori de literatură din lași (aceștia sînt mulți și se găsesc 
nu numai la facultatea de filologie) și care să aibă schimburi 
de experiență cu cercurile de creație din celelalte centre uni
versitare.

Universitatea „A. I. Cuza", care are un mare efectiv de stu
denți, nu are un ziar propriu la fel ca cele ce apar la Institutul 
politehnic și Institutul de medicină. Sper că prin crearea aso
ciațiilor se va împlini acest vechi deziderat al studenților uni
versității.

al

ia centrul nostru 
tar există un singur 
terar de creație („Mihail E-

universi- 
cerc li-

★
Din impresiile culese în centrul universitar Iași reiese 

limpede încrederea șl nerăbdarea cu care este așteptată 
Începerea activității asociațiilor studențești, eveniment 
care va însemna o importantă cotitură în îmbunătățirea 
activității de ejiucație a viitoarelor cadre necesare eco
nomiei și culturii socialiste din țara noastră.

I. AGHINEI
Corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea Iași

Un ansamblu artistic 
care așteaptă ajutor...

I Un institut de învățămînt tehnic nu e un tea- 
1 tru de operetă și nici ansamblu de cintece și 
| dansuri. O constatare care nu excelează prin ori- 

ginalitate și noutate. Și totuși... Institutul poli-

! tehnic-București se poate lăuda cu o bogată 
viață artistică. Tinerii care doresc să dobîndea-

. P—r- — - - —. .f scă pricepere în mînuîrea aparatelor de labora-
Discutindu-se în cadrul unuil țor se dovedesc pricepuți și în meșteșugul cîn-

flecare colectiv de studii), trebuie! 
să extragă din aceste lucrări totj 
ce este interesant și pentru res-( 
tul grupei de studenți.

seminar un număr de 3—4 pro-1 tecului, al dansului, al recitării.
bleme date spre rezolvare, desi-^ Faptul se poate constata ușor dacă aruncăm 
gur vom acumula noi cunoJtjnte ochii pe programul ansamblului a. ILtL. *...  — 
în afara cursului, prin studierea rjnj vor avea |oc două spectacole de estradă, 
materialului recomandat pentru (jnu| va fj dat cu ocazia premierii celor mai 
documentare, cit și prin diverși-) jjUnj coreSpOndenți ai ziarului „Politehnica" și se 

fen?ej . . . e u-AJi. va intitula „Caricaturi, caricaturi.iar în al
Fiind studenți ai unei facultății doilea spectacol de estradă va fi o prezentare 

tehnice, desigur ca și seminariiled mai ,ar% , ............................... ■ * --
de mecanică ne preocupă la fet$ , d “ .
de mult. Aceste seminarii sînt maii 
interesante decît cele de rezis-^ 
tență prin faptul că se rezolvă*  
probleme legate mai mult de via-*  
ja practică. Totuși nici aceste se-*  
minării nu sint pe deplin satisfă-*  

cătoare. Șl 
ar trebui intro-*  
dusă o formă*  
nouă care săasi-*  
gure pe deplin a-*  
profundarea mul-*  

tor capitole mai dificile ca: mic*  
plan paralel, mișcare relativă șip 
altele, formă oarecum asemănă-p 
toare celei de mai sus. Problemele^ 
date spre rezolvare să aibă legă-(1 
tură cu mașinile și utilajele exis-P 
tente: spre exemplu — cuplaje dc*  
roți dințaie, cuplaje prin curea,p 
diferitele mișcări pe care le aup 
organele de mașini cu dimensi -p . . , . .
narea respectivă și solicitările dinp resimt din plin lipsa instrumentelor muzica.e. 
mecanism. P “

Am dat numai două exemplep 
legate mai mult de practica noa-P 
stră. Acest lucru cred că este maiP 
necesar, mai ales că discuțiap 
plutește, oarecum, în general. NeP 
miră că tovarășii din cadrul cor-P 
puliii didactic care și-au spus pînăP . _WI , . . elv
acum opinia nu și-au susținuți' roase V « «lese doar cind află 
materialele prin exemple con-P de succesele ansamblului, dar în 
crete. Să sperăm că in viitor op rest se descarcă de orice respon- 
vor

Faptul se poate constata ușor dacă aruncăm
' ’ ' i artistic. In cu

Unul va fi dat cu ocazia premierii celor mai

.............

cale, o logodnică în cadru! 
plimbări romantice, un oust*  de

î»Necesitatea unei mai atente
munci de educație

„Scînteia tinerelului"
pag. 2-a ÎS octombrie 1956

Necesitatea unui curs 
de estetică ia Facultatea 

de fiioiogie

„ i a vieții studențești. Și pentru că data 
cind vor avea ioc spectacolele se apropie cu 
pași repezi e și normal ca pregătirile să fie în 
toi. Pregătiri se rac și pentru apropiatul spec- 

1 tacol alcătuit din cintece și dansuri
In afară de repetiții, care se țin regulat, de 

curind a avut loc un prim concurs pentru seiec- 
v ici*  tionarca unor noi membri ai ansamblului.

alc'“ Cu aceste spectacole, studenții vor întreprinde 
turnee în țară și poate chiar peste hotare. în 
curind, vor începe pregătirile pentru participa
rea la concursul de selecționare a ansamblurilor 
care vor participa la Festivalul Mondial al Tine
retului de la Moscova. De acest concurs se leagă 
o mare ambiție a ansamblului : să se califice prin
tre primele 1

După cum vedeți, activitatea artistică a insti
tutului nu este deloc de nesocotit. Și totuși...

Și totuși, ccie șase secții ale ansamblului, cei 
peste 80 de studenți — artiști, sint copii ai ni
mănui. Ei n-au la dispoziție o sală de repetiție 
care să-i scutească de veșnicile peregrinări prin 
institut în căutarea unei săli libere. De asemenea

Există cîteva care zac însă pe 
nereparate. Și cite altele!

De ce ? Pentru că cei care 
preocupe de rezolvarea acestor 
mitetul U.T.M., sindical 
noră. Cele trei foruri sînt bucu-

undeva, uitate și

ar trebui să se 
probleme — co

și rectoratul — le ig-

Studenții Facultății de 
filologie au simțit de 
mult necesitatea unui 
curs de estetică și au 
ridicat această chestiu
ne în discuție în diferi
te ocazii fără însă a 
ajunge la o rezolvare 
în sens pozitiv. Tn stu
diul limbii și literatu
rii. estetica este o dis
ciplină fără ajutorul 
căreia nu se pot eluci
da 
me și important e fap
tul “ 
nu 
pot fi neglijate.

Astăzi cînd se duce 
o luptă aprigă împotri
va dogmatismului tre
buie să fie clar că nu 
se poate face nici cea 
mai simplă analiză li
terară fără ca cercetă
torul să fie înarmat cu 
cunoașterea noțiunilor 
esteticii, cu înțelegerea 
legilor artei, a corela
ției dintre artă și so
cietate, cu înțelegerea 
interdependenței dia
lectice dintre formă și 
conținut, a 
tipicului, a 
rii rolului 
semnat pe 
personalitatea creatoa
re în elaborarea operei 
de artă etc.

Cu toate că în Facul
tatea de filologie

o seamă de proble-

că aceste probleme 
sint dintre cele ce

problemelor 
determină- 
atît de tn- 
care-l are

stnt

de succesele ansamblului, dar în înțepăturile
face și el șl studenții. i

PARASCHIVA PINTILIe! 
COSTIN MORARESCU 

studenți in anul II la Facul
tatea de mecanică 

Institutul tehnic Galați .

sabilitate. Ciudată concepție, orice 
s-ar spune !

Corespondent, 
N. MARIN

E recunoscută importanța educa
tivă a gazetelor satirice.

La Institutul agronomic din Bu
curești gazeta satirică — afișată 
în hol — atrage grupuri numeroa
se de studenti. Aceștia urmăresc 
vădit amuzați caricaturile, epigra
mele, foiletoanele, — cele mai mul
te -lucrate cu talent și imaginație 
— încercînd un sentiment de sa-

Cămin fruntaș

I11 
J « | »t

mic

Iată aspectul exterior și dintr-o cameră de la căminul de fete nr. 1 al Institutului agrono- 

din București care define drapelul de cămin fruntaș. Foto: EUGEN CSIKOȘ

audiate cursuri de teo
ria literaturii, literatu
ră romtnă, literatură 
rusă și sovietică, lite
ratură de peste hotare, 
uneori studenții sint 
puși tn imposibilitatea 
de a 
meinic 
lucrări, 
aceasta 
printre 
unui curs

Fiecare 
din orice 
activitate, 
mină anumite 
mente de lucru, unele 
generale, altele care 
țin de specificul obiec
tului de studiu. Estetica 
e pentru cercetătorii din 
domeniul literaturii un 
astfel de instrument 
specific, fără de care 
nu se poate ajunge de
cit la asimilitarea 
trunchiată a probleme
lor ridicate de știința 
literaturii.

Iată de ce noi cre
dem că este necesară f 
introducerea la Făcui- f 
tatea de filologie a u- 1 
nui curs de estetică.

C-tin CLEMENTE, '' 
student anul IV 1

argumenta te- 
valoarea unor 
Fără discuție, 
se datorește, 
altele, lipsei 
de estetică.

cercetător, 
domeniu de 
are la Inde- 

instru

F. MIHAILESCU, 
student anul III 

Facultatea de filologie 
București

„Ariciului"
tisfacție atunci cînd critica ținte
ște sigur și la concret.

Ultimul număr al gazetei își 
propune satirizarea unor racile 
împămîntenite printre unii studenți 
și cadre administrative: chiulul 
de la ore și seminarii, lipsa de 
grijă pentru avutul obștesc, dezin
teresul unor persoane ,din admini
strație pentru asigurarea unei mese 
consistente și preparată igienic 
pentru studenți etc. Astfel, studen
tei Maria Georgescu din anul IV 
horticultură care absentează de lș 
cursuri, redacția „Ariciului" |-a 
dicat o epigramă : 
,,E clar, n-ai nici un interes 
Să te topești de oboseală 
Și așa sînt sigur c-ai să ieși 
Un Inginer de mîntuială..."

Redacția folosește alături de cari- ' 
catură, epigramă, foileton și alte 1 
procedee pentru a înfiera — de pil- i 
dă — atitudinea condamnabilă a ( 
unor oameni de la cantină care 
n-au grijă pentru respectarea ce- 1 
rințelor elementare de igienă. 
Astfel, alături de un articol pe 
marginea „surprizelor" cărora le 
cad pradă cei ce iau masa la can
tină este expus în original un o- 
biect „tare" pe care bucătarul l-a 
„strecurat” în supă, evident pentru 
a încerca „spiritul de observație" 
al studenților.

Gazeta „Ariciul" mai cuprinde o 
caricatură înfățișînd un grup de 
studenți din anul I zootehnie că
rora prin „grija" administrației 11 
s-au creat cele mai „civilizate" 
condiții de a lua notițe ținînd 
caietele pe... genunchi. Caricatura 
este însoțită de o scrisoare de mul
țumire adresată administrației de 
către chiulangii acestui an pentru 
grija ce le-o poartă, cerînd crearea 
unor condiții asemănătoare și 
pentru anii viitori.

Dacă în ansamblul el gazeta de 
perete „Ariciul" folosește forme 
atractive, vii, interesante pentru a 
înfiera neglijențele și superficiali
tatea în studiu a unor studenți, se 
poate reproșa redactorilor o anu
mită tendință spre un umor ab
stract, lucrat în formule vagi, pre
țioase. Un model îl constituie — 
după părerea noastră — articolul 
„Model atomic" în care critica, ju
stă ca intenție, este diluată în 
formulări pretențioase, neumoristi
ce în ultimă instanță.

de-

I. MATEI

Au trecut cîteva zile de la 
conferința de alegeri a comite
tului U.T.M. de la Institutul 
politehnic din Timișoara și stu
denții continuă să comenteze re
zultatele discuțiilor, caută să tra
gă concluzii în vederea activi
tății viitoare a organizației.

Așa cum este și normal, în cen
trul atenției conferinței au stat 
problemele legase de pregătirea 
studenților. Activiștii organizației 
din cadrul institutului au ințeles 
că educația prin muncă este fac
torul cel mai important în for
marea unui specialist de tip nou. 
Rezultatele atenției acordate pro
blemei învățăturii au reieșit din a- 
semenea date: a crescut numărul 
studenților care au obținut cali
ficative de bine și foarte bine ; la 
facultatea de chimie industrială 
numărul iniegraliștilor, in sesiu
nea din iunie 1956, este cu 12,4 
la sută mai mare decît în sesiu
nea iunie 1955.

Raportul și discuțiile n-au fă. 
cut decît să confirme un lucru 
care este cunoscut în Timișoara 
ca și în alte centre universitare, 
privind bună activitate a cercuri
lor științifice studențești de la 
Institutul politehnic. In cele 25 
de cercuri științifice care au cu
prins mai bine de 600 de membri 
au lucrat tineri entuziaști ca Paul 
Marius, de la Facultatea de meca
nică, care a adus o contribuție 
originală la construirea unui mo
tor cu explozie, ca studentul Du
mitru Roșea, de la Facultatea de 
chimie industrială, care a contri
buit la modernizarea unității nr. 
4 a fabricii de cărămidă din Ti
mișoara. Alți studenți ca Andrei 
Covacs. Radu Marincov, Octavian 
Filipescu și alții, au fost distinși 
cu Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M., pentru activitatea lor în 
cadrul cercurilor științifice.

Toate acestea desigur nu pot 
ascunde unele lipsuri care mai 
persistă încă în acest domeniu de 
activitate. Am putea să cităm din 
darea de seamă și discuții unele 
date privind numărul încă scăzut 
de integraliști la unele facultăți, 
lipsuri privind activitatea gru
pelor; sau cele care privesc con
ducerile facultăților, care n-au a- 
sigurat întotdeauna cursuri lito
grafiate sau darea spre executare 
a proiectului, la Facultatea de con
strucții înainte ca materia să fi 
fost predată etc., etc. Nu ne vom 
opri asupra acestor probleme ci 
asupra unei chestiuni care ni se 
pare mai semnificativă și care do. 
vedește în ultimă instanță munca 
încă slabă de educație pe care a 
desfășurat-o comitetul U.T.M.

Iată pe scurt faptul: la Facul
tatea de construcții 56 de stu
denți din anul 3 nu au vrut să 
predea proiectele la hidraulică, a- 
firmind că nu le-au putut încă

executa. Acesta era adevărul ? 
Nu. In realitate o serie de stu
denți rămași cu mult in urmă, 
chiulangii, nu-și terminaseră pro
iectele. Ceilalți studenți, înțele- 
gînd greșit ce înseamnă 
colegial, s-au solidari
zat cu ei. Cînd deca
natul facultății a a- 
nunțat că cei care în 
termen de 24 de ore 
nu predau proiectele 
sînt socotiți festan- 
țieri, în 18 ore. 48 din 
cei 56 de studenți au 
depus lucrările execu
tate.

Desigur acest lucru 
a fost posibil deoarece 
nu s-a creat îndeajuns 
în cadrul Institutului 
politehnic o adevărată 
opinie publică împo
triva chiulangiilor. Ne 
întrebăm : oare unde 
au fost cadrele orga
nizației noastre care 
învață în anul trei al 
Facultății de construc
ții ? De ce oare nu au 
luat ele poziție ? Fo
losind mijloace potri
vite, — ca discutarea

ajutorul

— Unde stăm? Aici nu mai e loc!

...... în ca
drul unor ședințe a studenților 
chiulangii, publicarea de articole 
și caricaturi la gazetele de perete, 
iar pe de altă parte evidențierea 
și popularizarea largă a studen
ților fruntași — se va reuși să se 
înțeleagă solidaritatea studențeas
că în înaltul înțeles al acestui cu- 
vint.

se mai

Însemnări pe marginea 
conferinței de alegeri 

U.T.M. la Institutul poli
tehnic din Timișoara

S-ar mai putea adăuga la a- 
cestea unele fapte semnalate în 
cursul conferinței privind lipsa de 
grijă față de bunul obștesc a 
unor studenți, față de care dele
gații la conferință, din păcate, 
n-au luat atitudine critică.

O altă problemă deosebită este 
cea a organizării timpului liber 
al studenților. In această chestiu
ne are o mare valoare numai o 
astfel de activitate care să atra
gă pe studenți. In orice caz ase
menea fapte ca cele petrecute la 
anul IV al Facultății de electro
tehnică, cînd la o„revistă vorbită" 
nu au venit decît cîțiva studenți 
cu toate că programul era bine 
întocmit, bazat pe contribuția unor 
tovarăși, cum sînt: inginerul șef 
de la „Energo-trust" tov. Baghiu,

Desen de

N. ARION

...și deasupra 
turor e munca 
învățătură.

Tn unele facul
tăți există studenți 
cu prea multe func-

<V'lNSIRUCiOS
P/PIONIERl1

tu- 
de

studenții 
mai 
tehnician tre
ia domeniul 
Desigur în

Insti-
persistă

Paul Popescu, dirijorul Fi-larmonî- 
cii „Banatul" și Cojereanu, jucă< 
tor din echipa de fotbal „Știința". 
Timișoara, nu trebuie să 
repete.

Și printre
tuiului politehnic 
ideea eronată că un 
buie să se limiteze 
lui de specialitate,
primul rînd calificarea în dome
niul respectiv de activitate, dar 
nu numai atit. Un Intelectual tre
buie 6ă aibă un orizont larg. E 
trist faptul că din 2.000 de stu
denți ai Institutului politehnic 
doar 15 sînt purtători ai insignei 
„Prieten al cărții". Desigur că 
nu ne gîndim că doar acești cîțiva 
studenți citesc cărți în afara spe
cialității lor, dar statem siguri că 
dacă comitetul U.T.M. ar fi dus 
o activitate mai susținută în a- 
ceasta direcție nu s-ar mai fi în- 
tîmplat ca unii să citească macu
latură apărută în colecția de tristă 
memorie de 15 lei.

Iti aceste probleme nu măsurile 
administrative rezolvă problemele 
ci o intensă muncă de educație. 
In centrul atenției comitetului 
U.T.M. de la Institutul politehnic 
trebuie să stea grija pentru for
marea unor specialiști cetățeni, 
posedînd un larg bagaj de cuno
ștințe politice și culturale. Infor
mările politice bine pregătite care 
pot da naștere la discuții, întîl- 
niri cu vechi comuniști, invitarea 
unor oameni de știință și cultură 
pentru a vorbi studenților, răs- 
pîndirea presei, organizarea de 
reuniuni cu un program variat în 
care utilul și plăcutul să se îm
bine armonios. — iată numai 
cîteva mijloace pe care le poate 
folosi comitetul U.T.M. pentru 
educarea studenților. De asemenea 
nu trebuie neglijată activitatea 
sportivă.

In momentul actual sarcina de 
seamă a comite.ului U.T.M. e să 
sprijine cu toate forțele alegerile 
pentru organele de conducere ale 
asociațiilor studențești contribu
ind astfel la traducerea în viață 
a uneia din sarcinile importante 
pe care le avem de îndeplinit

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii tihe- 

retului" pentru regiunea 
Timișoara



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
Din experiența 
instructorilor 
raionali

a
k^B
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Voi încerca să arăt, pe scurt 
bineînțeles, cum a prins viață 
una din hotărîrile comilelului nos
tru raional în cîleva organizații 
de bază U.T.M. din sectorul ,de 
care răspund.

Mă refer la hotărîrea luată cu 
privire la pregătirea și organiza
rea deschiderii noului an de tn- 
vățămînt politic. în care au fost 
prevăzute o serie de măsuri bune, 
a căror aplicare avea să ducă cu 
siguranță la îmbunătățirea reală 
a Invățămintului politic din ra
ionul Oltenița.

Desigur că n-u se putea da o 
singură „rețetă" pentru aplicarea 
acestei hotăriri în toate organi
zațiile de bază. în fiecare organi
zație U.T.M., ținînd seama de 
specificul ei, trebuiau cercetate 
temeinic condițiile existente. îna
inte de a trece la aplicarea în 
viață a măsurilor preconizate de 
hotărîre. Și nouă, instructorilor, 
ne-a revenit sarcina de a ajuta 
în mod practic Comitetele organi
zațiilor U.T.M. în această Pri
vință.

In unele organizații de bază 
din sectorul Radovanu de care 
răspund, anul trecut au fost multe 
neajunsuri în desfășurarea învă- 
țămîntului politic al U.T.M. Multe 
comitete U. T. M. n-au prețuit 
îndeajuns rolul propagandistu
lui în organizarea și desfășu
rarea lecțiilor, unele au mani
festat lipsă de răspundere în 
alegerea propagandiștilor, în or
ganizarea unui ajutor sistematic 
în munca ior. Așa au stat lucru
rile de pildă și in organizația 
U.T.M. de la G.A.C. „Olga Ban- 

Aici a muncit ca propagan
distă utemista Eugenia Dobre, o 
tfnără cu oarecare pregătire și 
cu interes pentru această mun
că. Cu toate acestea cercul con
dus de ea a desfășurat o activi
tate slabă. Lecțiile predate, tn ma
joritatea cazurilor, au fost nea- 
fractlve. neinteresante, nelegate 
de viață, de sarcinile concrete ale 
organizației U.T.M. respective. 
Și disciplina a lăsat mult de do
rit. Unii cursapțj au avut □ frec
vență neregulată, alții au dat bir 
cu fugifii de ia primele lecții. Din 
14 utemiști înscriși la începutul 
anuldi. pînă la Urmă n-au rămas 
nici iumătate. Așa cum s-a dove
dit. vina pentru aceste lipeuri re
venea și biroului organizației 
U.TM. Fosta secretară, Ioana Te- 
reviej, nu s-a ocupat de munca 
cercului. Ea a lăsat de cele mai 
multe ori pe propagandistă ..să se 
descurce singură". Că Eugenia 
Dobre nu s-a puiuț descurca sin
gură. s-a văzut mai tirziu.

Odată ajuns în această gospo
dărie, am căutat să aflu adevăra
tele cauze care au slăbit anul tre
cut activitatea acestui cerc, dacă 
Eugenia Dobre fnai putea munci 
ca propagandistă. Din discuțiile cu 
utemiștii. cu membrii biroului 
U.T.M am mai aliat că propa
gandista nu a muncit bine și pen
tru că a fost mai tot timpul bol
navă. (Nici acum ea nu este com
plect sănătoasă). Mai putea fi 
realeasa acum ca propagandistă, 
deși în hotărîrea biroului raional 
s-a precizat foarte clar că trebuie 
să asigurăm o stabilitate a ve
chilor propagandiști ? Desigur că 
nu. Anul acesta cercul din gospo
dărie este condus de tinăra învă
țătoare Safta Crîngașu, o ute- 
mistă bine pregătită, cu expe
riență pedagogică, cu dragoste 
pentru această muncă. Alături de 
ceilalți cursanți ai cercului au fost 
antrenați să învețe și Vasile Stan, 
ciu și Gheorghe Mușat, tineri co
lectiviști fruntași în gospodărie, 
dar care nu sînt încă membri ai 
organizației noastre.

Altfel se prezenta situația în 
întovărășirile agricole „Horia, 
Cloșca și Crișan". „Gheorghi Di
mitrov" și „Alexandru Sahia" 
din comuna Radovanu. In nic'-- 
una din aceste întovărășiri nu 
se puteau forma cercuri politice, 
deoarece, în fiecare sînt utemiști 
și tineri puțini, împreună cu 
membrii birourilor U.T.M ne-am 
gindit că nu e rău să creăm un 
singur cerc care să cuprindă pe 
cei 18 utemiști și tineri care 
muncesc în aceste întovărășiri. 
Cunoscînd pregătirea politică și

culturală a tinerilor, ținînd sea
ma și de dorința lor, am creat 
urt cerc politic „Să ne cunoa
ștem patria". Ca propagandistă 
a fost aleasă toana lonete, o u- 
temistă iubită și apropiată de ti
neri. Această tinără n-a mai fost 
niciodată propagandistă. Fata 
era emoționată numai cînd se 
gîndea la cercul pe care trebuie 
să-l conducă Dar, ea n-a fost 
lăsată să se „descurce" singură. 
In rezolvarea problemelor pe care 
munca de propagandistă i le ri
dică în fa(ă, ea a fost ajutată 
și îndrumată. De un real aju
tor tn muncă i-a fost și semi
narul propagandiștilor de pe lin
gă comitelui raional Ia care a 
participat, precum și recenta 
instruire pentru pregătirea pri
mei lecții.

...Tntr-una din zile am trecut pe 
la sediul organizației U.T.M. din 
comuna Radovanu. Acolo l-am 
găsit pe Marin Vulpe, secretarul 
organizației, împreună cu aiți ti
neri. Aducind vorba despre pre
gătirile pentru deschiderea nou
lui an de învățămînt politic am 
aflat că sînt unii utemiști care 
au refuzat să se înscrie într-o 
formă de studiu deoarece, ziceau 
ei: „Nu ne atrag ședințele cer
cului" Ei făceau această afir
mație bazați pe cunoașterea mo
dului neatractiv și neinteresant 
de desfășurare a activității cercu
rilor în anul trecut. Tot atunci 
am aflat că peste citeva zile 
urma să aibă loc în comună o 
adunare generală a organizației 
U.T.M „Trebuie să folosesc a- 
cest prilej" — mi-am zis eu. E- 
ram sigur că tinerilor nu li se 
vorbise pe înțeles despre progra
mul bogat al cercului „Să ne 
cunoaștem patria", despre varie
tatea și atractivitatea acțiunilor 
ce pot fi întreprinse cu Cursan- 
ții

La acea adunare generală am 
participat și eu La sfirșitul ei 
am cerut utemiștilor permisiu
nea să le povestesc cite ceva 
despre ceea ce s-ar putea reali
za tntr-un cerc politic „Să ne 
cunoaștem patria", cu puțin spi
rit inventiv din partea propa
gandistului și, bineînțeles, cu 
sprijinul cursan|ilor Astfel 
le-am vorbit despre programul de 
studiu în care sint prevăzute 
lecții, discuții, diverse acțiuni 
care au menirea de a cultiva în 
rindurile tineretului dragostea 
față de patrie, față de muncă 
Pe lîngă lecții le-am spus că 
vor putea organiza discuții asu
pra unor cărți de literatură cu 
subiecte din lupta și viata po-

porului, precum și învățarea unor 
cîntece iubite de ei. La sfîrșit 
le-am arătat că nimeni nu-i va 
opri, atunci cînd vor dori, să or
ganizeze vizite la diferite muzee 
și expoziții, să vadă un film sau 
o piesă de teatru, fie la Oltenița, 
fie chiar la București. După a- 
dunare tinerii au făcut cerc în 
jurul meu. Ceie aflate de la mine 
le trezise interesul. Care mai de 
care se grăbea să-mi pună în
trebări în legătură cu activitatea 
cercului politic. Printre ei se 
găsea șl Gheorghe Cimpoca și 
Ion Costescu și alții care se pro
nunțaseră „categoric" că nu se 
înscriu în învățămintul politic. 
Astăzi acești tineri, și nu numai 
ei, sînt cursanți slrgtlincioși ai 
cercului politic din comună

Desigur că în aplicarea unei 
directive sau hotăriri, nouă, in
structorilor, ni se cere să dăm 
dovadă de multă inițiativă, de 
spirit de răspundere, să organi
zăm un control sistematic asu
pra îndeplinirii lor, să ocolim pe 
cît posibil înțelegerea îor mecani
că. să folosim cît mai multe for
me și metode noi pentru aplica
rea lor. In uitima 
căutat să tin 
acest adevăr 
practică și 
mele au fost

Cred însă 
dimpotrivă ar fi foarte necesar 
ca biroul comitetului nostru ra
ional să se preocupe mai atent 
de felul în care capătă viață li
nele directive și hotăriri luate. 
Afirm acest lucru deoarece și eu 
și afți instructori am simțit în 
munca noastră lipsa unui con
trol sistematic din partea mem
brilor biroului raional, ca să nu 
mai vorbesc de lipsa de control 
a tovarășilor de la comitetul re
gional U.T.M. Ce-i drept, atunci 
cînd ne întoarcem la raion sin- 
tem întrebați sau puși să pre
zentăm informări in legătură Cu 
îndeplinirea unor hotăriri sau 
directive Consider insă că 
membrii biroului raional ar face 
foarte bine dacă ar merge cît 
mai des posibil în organizațiile 
de bază pentru a controla în 
mod temeinic îndeplinirea unor 
hotăriri. așa cum și nouă ni se 
cere să procedăm In felul aces
ta ne-ar putea 
instructorii, să 
teren o muncă 
de inițiativă

CONSTANTIN POPA 
instructor al Comitetului raional 

U.T.M. Oltenița, 
regiunea București

vreme am 
mai mult seama de 
verificat în munca 
rezultatele muncii 
și ele mai bune, 
că n-ar fi rău. ci

ajuta și pe noi. 
desfășurăm pe 
creatoare, plină

David Oistrah — proeminentă figură
a artei muzicale contemporane

Toamna n-a răpit nimic din frumusețile Borsecului. Un grup 
de tineri, aflați aici la odihnă au pornit intr-o scurtă plimbare 
prin stațiune.

Foto: R. COSTIN

După unsprezece ani de aștep
tare iubitorii de muzică au putut 
asculta și vedea din nou pe unul 
dintre cei mai străluciți și repre
zentativi exponenți ai artei sovie
tice. pe marele violonist David 
Oistrah, în cele trei concerte pe 
care le-a dat la Ateneu.

In primul recital el ne-a des
fășurat, prin cele patru sonate, 
o adevărată trecere prin istoria 
muzicii.

Sonata în sol minor, „Trilul 
Diavolului" de Tartini, este con
siderată ca una din lucrările ceie 
mai de seamă din literatura vio
rii din perioada preclasică. In 
interpretarea lui Oistrah, cantile
nele au fost redate cu o mare 
bogăție de culoare, părțile cu 
mișcare vie căpătind ritmica preg
nantă necesară contrastului izbi
tor specific muzicii italiene din 
această epocă.

In sonata Nr. 1, în re major, 
de Beethoven, sobrietatea cu care 
a fost clădită interpretarea a fost 
izbitoare (sonata fiind conside
rată ca o lucrare clasică), spre 
deosebire de cele patru părți ale 
sonatei în re minor de Brahms, 
unde Oistrah a redat romantis
mul plin de avint al lucrării.

Sonata Nr. 1 în fa minor de 
Prokofiev, dedicată Iui David Oi
strah, a constituit punctul cen
tral al programului. In ea, o spu
ne însuși interpretul, prind viață 
tablouri din trecutul țării com
pozitorului, 
porului său. 
violonistul i-a 
care să atingă 
de compozitor 
și frumusețea . 
cale Partea I-a, Andante 
este covirșitoare. Oistrah a redat 
cu un profund caracter nostalgic 
expunerea primei teme construită 
pe o melodie populară, păstrlnd 
același caracter și intensificin- 
du-l cînd tema trece la pian și 
vioara face in surdină gamele a- 
tit de prețuite de Prokofiev. In
terpretul a scos cu o zguduitoare 
forță expresivă contrastul păr
ții a doua „Allegro brusco" bazat 
pe un ritm obsedant. Muzica spe
cifică lui Prokofiev din Andante 
a fost deosebit de expresivă. Fi
nale-allegro. bazat pe două teme 
contrastante, a fost interpretat cu 
o mare forță sugestivă, părțile 
lirice incununind prin expresia 
ior emoțională această ultimă 
parte a sonatei.

Al doilea recital a avut în pro
gram din nou o sonată preclasi
că De data aceasta a unui fran
cez, Leclair Această sonată a fost 
redată spumos, spontan, cu mul
tă tinerețe.

Punctul central al programului, 
de astă dată a cuprins două lu
crări moderne : Sonata nr. 2 in 
re major de Prokofiev și sonata 
de Szymanovsky. Sonata nr 2 de 
Prokofiev este o valoroasă lu
crare, tot în patru părți, ca și 
prima sonată. „Lumea imagini
lor cuprinse in ea este mai puțin 
însemnată, proporțiile ei stnt mai 
modeste" după chiar expresia lui 
Oistrah.

Aceste sonate au fost interpre
tate cu un bogat suflu artistic, 
dezvoltat și susținut de tempera
mentul prodigios al interpretului; 
abundența și diversitatea mijloa
celor tehnice și expresive ale in
terpretului au stat la baza acestui 
nivel înalt. Ultimele două piese 
din program — Ysaye: „Poemul 
extazului" și Saint-Săens-Ysa- 
ye: „Studiu în formă de vals" 
— au vădit din plin impresionan
tele calități violonistice ale lui 
Oistrah.

In amîndouă recitalele, partea 
pianului, atit de importantă, a 
fost susținută cu o deosebită 
artă de V. E. lampolski, acom
paniatorul obișnuit al artistului.

In 13 octombrie am ascultat 
Concertul tn la major de Mozart

Garbis Avachian
profesor la Conservatorul

„Ciprian Porumbescu" 
din București

din soarta po- 
Acestui conținut 

dat acea tălmăcire 
măiestria dovedită 
in realizarea ideii 
Imaginilor muzi- 

' ‘ asai,

Trebuie să încep prin a rea
minti că în luna aprilie a aces
tui an o veste a făcut ocolul 
întregii tari : în raionul Negru 
Vodă din regiunea Constanța s-a 
terminat, în linii mari, cooperati
vizarea agriculturii prin atrage
rea tuturor familiilor de țărani 
muncitori în întovărășiri și gos
podării agricole colective. Succe
sul acesta, deosebit de important 
în lupta noastră pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, a 
fost subliniat atunci în presă de 
sumedenie de articole care a- 
nalizau cauzele și factorii care 
l-au determinat. In lunile care au 
urmat, s-au organizat schimburi 
de experiență cu ocazia cărora, 
datorită interesului manifestat de 
specialiștii în agricultură, de ac
tiviștii din țară, s-au discutat lu
crurile în cele mai mici amănunte. 
Nu de mult, ziarul nostru a pu
blicat convorbirea unui redactor 
cu primul secretar, al comitetului 
raional U T.M Acesta a scos în 
relief aportul adus de utemiști, de 
organizațiile de bază U.T.M., de 
activiștii comitetului raional 
UTM Negru Vodă la obținerea 
succesului amintit. Parcurgînd 
răspunsurile date de tovarășul 
Constantin Nicolae, primul secre
tar al comitetului raional U.T.M., 
am fost izbit însă de timpul la 
care se vorbește: „noi am in
struit activiștii**,  „organizațiile de 
bază UTM au făcut**.  Despre 
munca politică dusă de organiza
țiile U T.M. pentru transformarea 
socialista a raionului se vorbește 
ca de un lucru petrecut de mult 
și asupra căruia prezentul nu mai 
are nimic de adăugat.

Metodele de muncă și experien
ța organizațiilor U.T.M. prezen

Oaspeții sovietici în vizită 
Tg. Mureș

Membrii delegației sovietice au 
depus apoi coroane de flori la ci
mitirul Eroilor Sovietici

In cursul dimineții oaspeții au 
vizitat Biblioteca documentară 
„Teleki", liceul „Iosif Rangheț" 
și Palatul cultural.

După amiază, membrii delega
ției sovietice au participat la in
tilniri cu oamenii 
calitate.

A. P. Maresiev 
clubul „Ciocanul” 
citori, studenți 
litate

La Liceul de 
ba de predare 
Osipova, și G. 
avut o întîlnire 
școli din oraș, cu cadrele didac
tice ale liceului și cu membrii 
unor comitete de părinți.

Regizorul A. M. Room, s-a în
tîlnit la Institutul de teatru 
„Szentgyorgy Istvan" cu profe
sori, studenți ai institutului și cu 
actori ai Teatrului Secuiesc de 
Stat.

Scriitorul I. L. Andronikov a 
participat ta o seară literară or
ganizată la Liceul „Iosif Ran- 
gheț" cu concursul actorilor Tea
trului Secuiesc de Stat și al stu
denților Institutului de artă tea
trală.

Delegația oamenilor de știință 
și cultură din U.R.S.S., condusă 
de V. N. Stoletov, locțiitor al mi
nistrului Invățămîntu’.ui Superior 
din Uniunea Sovietică, care par
ticipă la sărbătorirea Lunii prie
teniei romfno-sovietice și-a con
tinuat miercuri vizita la Cluj. 
Oaspeții sovietici sînt însoțiți de 
tov. ion Moraru, secretar adjunct 
al A.R.L.U.S.-ului, precum și de 
I. S. liin, secretar al ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Dimineața, delegația a făcut o 
vizită la Comitetul regional al 
P.M.R., unde a avut o întreve
dere cu membrii Biroului comite
tului regional de partid.

Apoi, delegația sovietică a de
pus'flori la cimitirul Eroilor ro-

concură toată viața din jur. Prin 
marea sa sensibilitate un artist 
funcționează ca un rezonator ex
trem de fin care' selecționează și 
amplifică din lumea înconjurătoa. 
re acele elemente pe care afini
tățile lui elective le prelucrează 
creator.

Din 1930 începe ascensiunea 
lui David Oistrah, el obținînd lo
cul întîi la concursurile din țară ; 
mai tirziu succesul lui răsunător 
la concursurile de peste hotare a 
însemnat o nouă confirmare a ar
tei interpretative sovietice.

In 1934 e numit profesor la 
Conservatorul din Moscova, unde 
calitățile lui îl impun ca peda- .... _
gog. Aci îf găsim și azi muncind ■ mini, căzuți în războiul împotriva 
la ridicarea tinerelor talente, fascismului.
„schimbul de onoare de miine", 
cum ti place lui să spună.

Bazîndu-se pe conținutul com
poziției totul la el devine 
viu, purtînd tn același timp 
adine egida personalității in
terpretului. Acest mare violo
nist, prin însușiri personale și 
formație, e o 
și curajoasă, 
sale din ..“ 
Oistrah ia poziție netă împotriva 
firomovării unor compoziții cu un 
ond mediocru și împotriva ne

glijării altora de valoare. El iu
bește muzica țării lui, muncește 
intens pentru a o face cunoscută.

David Oistrah nu se mulțumeș
te cu un repertoriu limitat ci își 
pune mereu marea lui capacitate 
în slujba introducerii în mase a 
creației sovietice. Marea majori
tate a concertelor de vioară so
vietice s-au bucurat de prime au
diții date de el. Pentru compozi
tori o interpretare a lui Oistrah e 
o consacrare, pentru auditori o 
îneîntare.

Revenirea lui la noi în țară 
constituie o sărbătoare muzicală, 
îndemn și exemplu în muncă.

de 
or- 
Sil-

și Concertul în re major 
Brahms cu acompaniamentul 
chestrei Radio. Maestrul C. 
vestri a susținut cu cunoscuta lui 
muzicalitate și pricepere acompa
niamentul orchestral.

Aceste capodopere ale literatu-

șl

și

muncii din In

s-a întîlnit la 
cu tineri mun- 
elevi din loca-

rii viorii au fost tălmăcite de ar
tiști cu o adîncă cunoștință a sti
lului. Concertul de Brahms, prin 
construcția monumentală a inter
pretării, adîncimea și pregnanța 
redării conținutului emoțional, a 
atins o culme a artei violonistice.

Succesul în lumea Întreagă 
al marelui violonist sovietic 
ne-a făcut să gîndim asu
pra formării lui ca artist, 
să tragem folositoare concluzii. 
De la început, David Oistrah a 
fost îndrumat spre o severă dis
ciplină a gîndirii și a muncii vio
lonistice. Această serioasă înțe
legere a procesului de însușire a 
deprinderii cintatului la vioară 
cu totul necesară în munca vio
lonistului, el o datorează boga
telor lui însușiri psihice și fizice, 
și maestrului său Stolearsky.

în Conservatorul din Odesa el 
se formează pe baza unei munci 
asidue și inteligente la vioară, 
lărgindu-și orizontul cu ajutorul 
muzicii de cameră. La vîrsta de 18 
ani, cînd absolvă Conservatorul, 
David Oistrah e pătruns 
că acum începe o muncă 
vîrșire a personalității 
tistice; de asemenea.

de ideea 
de desă- 
lui ar- 
el știe 

că aceasta nu se poate face 
decît printr-o perseverență de 
zi cu zi, fără scăderi de efort. 
Discemămintul lui îl ghidează 
mereu pentru a putea 
obiectiv propria lui creație, astfel 
puțind înlătura defectele și îm
bogăți calitățile cintecului lui, ur
mărind o țintă înaltă.

Modestia și inteligența attt de 
caracteristică marilor personali
tăți au făcut ca să șlefuiască cu 
răbdare și dirzenie meșteșugul 
artei lui, neimbătîndu-se de suc
cesele de moment. Firea lui des
chisă și dragostea lui pentru pro
gres au făcut ca sfaturile profe
sorilor muzicieni să aibă rezo
nantă deplină tn el tnrîurindu-i 
orientarea. Viața muzicală a Mos
covei a contribuit de asemenea la 
desăvârșirea acestui mare violo
nist. Un artist. în înțelesul pro
priu al cuvîntului. nu se formea
ză numai prin darurile naturale 
cu care e înzestrat, ci aceste ca
lități se cer cultivate și ridicate 
la un înalt nivel. La aceasta

controla

fire 
In 

'.Sovietskaia

deschisă, 
articolele 
muzîka".

La ora 10, delegația sovietică 
a părăsit Clujul, îndreptîndu-se 
spre Tg. Mureș. Pe parcursul 
drumului și la sosirea în cuprin
sul Regiunii Autonome Maghiare 
oaspeții sovietici au fost viu 
aclamați de populație.

La Tg. Mureș, primirea făcută 
delegației sovietice, a fost dintre 
cele mai călduroase. Pe străzile 
orașului oamenii muncii romini 
și maghiari, tineri, pionieri, au 
întîmpinat pe solii marelui po
por sovietic cu flori și drapele, 
ovaționîndu-i puternic.

O seară
cadrul manifestărilor prile- 

,__  de Luna prieteniei romîno-
sovietice, miercuri a avut loc la 
Casa prieteniei rotnlno-sovietice 
o seară literară cu tema : „Intîl- 
nire cu V Maiakovski", organi
zată de Casa prieteniei romîno- 
sovietice și Teatrul Municipal.

Poetul Cicerone Theodorescu, 
laureat al Premiului de Stat a 
vorbit despre opera marelui scrii
tor sovietic.

Tn
Juite

fete nr. 4 cu lim- 
maghiară E. K

Z loanisian ■ au 
cu directorii de

(AgerpresJ

literară
Au citit fragmente din opera 

lui V. Maiakovski, Beate Freda- 
nov, artistă emerită a R.P.R., 
Septimiu Sever și Fory Etterle, 
laureați ai Premiului de Stat, 
Clody Bertoia, Ion Manta, An-a 
Negreanu, Chiriță Misail și Gh. 
Ghițulescu.

In încheiere a rulat filmul do
cumentar „V. Maiakovski", o 
producție a studiourilor sovietice.

„Spartachiada tinerelor fete a

★ O interesantă inițiativă * 500 fete în întreceri * Re
* Romînce, germane,zuitate promițătoare

maghiare, — împreună
SIGHIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
Simbătă șl duminică, iubitorii 

de sport din Sighișoara au putut 
urmări rezultatele unor întreceri 
interesante. De data aceasta, pe 
bazele sportive din oraș au evo
luat sute de tinere fete, de la 
oraș șl sal participante la Spar
tachiada fetelor.

Care este pe scurt istoricul a- 
cestei competiții ?

In ultimul timp s-a ajuns la 
concluzia că sportul nu este su
ficient de dezvoltat In rindul 
fetelor — atit de la oraș cit și 
de la sat — puține din ele pre- 
gătindu-se să treacă normele 
complexului G.M.A.

De aci s-a născut ideea orga
nizării unei Spartachiade a fe
telor — îmi spunea tov. Aurel 
Suciu, șeful secției de propagan
dă a comitetului raional U.T.M. 
președintele comisiei de organi
zare.

Organizatorii, comitetul ra
ional U.T.M., C.C.FS. raional, 
consiliul raional al asociației „Re
colta.", sprijiniți de sfatul 
Iar raional 
„Spartachiadei fetelor" 
desfășurare.

Sint demne de amintit doar 
citeva măsuri organizatorice care 
s-au luat din timp. Tn urma mun
cii de propagandă desfășurată de 
comisia organizatorici, timp de 
mai bine de o luni, tn satele raio
nului au asul loc concursuri de se-

tecție pentru desemnarea tinere
lor fete care urmau să participe 
la faza raională a spartachiadei. 

încă din prima fază a compe
tiției s-a dovedit că tinerele fete 
vor să participe la întreceri in 
număr cit mai mare, l.a Dumbră-

mane și a Școlii profesionale 
de fete din Sighișoara.

Tot in prima zi de întreceri, 
sala „Progresul" a găzduit între
cerile la șah, iar pe terenul „Lo
comotiva" au avut loc întrecerile 
la volei

plat, ca-

popu-
au reușit să asigure 

o bună

La jumătatea drumului...
Vodâ este lăudabilă. Așa cum a 
stabilit recenta plenară a comi
tetului regional U.T.M. Constan
ța, raionul Negru Vodă a fost cel 
dinții la strîngerea spicelor, la a- 
jutorarea bătrinilor, la strîngerea 
fierului vechi, la antrenarea tine
retului pentru terminarea mai 

___ ... _____________ grabnică a muncilor de recoltare, 
o gospodărie colectivă fruntașă. Pentru aceasta, comitetul raional 
o organizație care a ținut recent 
o seară de întrebări și răspunsuri, 
o discuție asupra statutului gos
podăriei colective, locul unde 
poate fi găsită o echipă de tineri 
agitatori care au lămurit în luna 
trecută citeva familii pentru a in
tra în gospodăria agricolă colec- 
țlvă, am primit din partea 
tov. Constantin Nicolae. un răs
puns care ne-a întregit bănuielile

— Păi cum să-ți spun eu — a 
început să-mi explice primul se
cretar — recent nu s-a făcut așa 
ceva. Toate astea s-au făcut în 
primăvară, cînd duceam munca 
pentru cooperativizarea în masă 
a raionului

— In această perioadă s-au 
schimbat metodele de muncă ale 
organizațiilor U.T.M. pentru a- 
tragerea de noi familii în gospo
dăriile agricole colective?

— O, nu 1 In această perioadă 
ne-am ocupat de alte sarcini im
portante și mai urgente.

Fără îndoială că munca 
tetulul raional U.T.M.

tate în convorbire ne-au trezit 
interes spre a analiza mai temei
nic experiența dobindită. spre a 
o transmite și altor organizații. 
Din primul moment însă cînd am 
cerut informații în legătură cu 
locul, cu comuna, satul, organi
zația de bază U.T.M. care a orga
nizat rece-nt o vizită cu tinerii la

comi- 
Negru

UTM. Negru Vodă a fost dis
tins cu drapelul de fruntaș, pri
mind totodată și frumoase pre
mii. Se pune însă întrebarea: 
De ce nu și-a adus aceeași contri
buție prin organizațiile U.T.M. la 
munca politică pentru transfor
marea socialistă a agriculturii ? 
Această sarcină nu e impor
tantă și de prim ordin ? Mem
brii '■ ‘ ’ ...........
ional U.T.M. Negru Vodă nu a- 
firmă așa ceva, dar spun totuși 
că sarcinile campaniei agricole 
au fost și sînt mai urgente In
tr-adevăr, activiștii comitetului 
raional — de la membrii biroului 
pînă la ultimul instructor — au 
avut și au sumedenie de sarcini 
ce trebuiau și trebuie grabnic re
zolvate. Dar împotriva indicații
lor date de Comitetul Central al 
partidului, 
șit munca 
le, munca 
ducției la
tru atragerea cît mai multor fa
milii în forma superioară de coo
perativizare a agriculturii, gos-

biroului comitetului ră

ei separă în mod gre- 
din campaniile agrico. 
pentru creșterea pro- 

hectar, de munca pen-

podăria agricolă colectivă. Cum 
altfel poate fi explicat fap
tul că după avîntul chiar nemai- 
întîltiit din primele luni ale anu
lui, vreme de 6 luni — de la 1 
aprilie la 1 octombrie — în gos
podăriile colective din tot raionul 
au fost atrase doar 308 familii, 
cifră ce reprezintă un singur pro
cent din numărul total al gospo
dăriilor țărănești ? Sînt organiza
ții de bază U.T.M. ca cele din 
gospodăriile colective din Fîntina 
Mare. Dulcești, Hagieni și altele 
care, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au adus în lunile 
august ți septembrie o contribuție 
serioasă la primirea de noi mem
bri. Aceste gospodării au primit 
între 8 și 25 familii fiecare. Tot
odată tnsă, tn raionul Negru Vodă 
continuă să existe gospodării 
colective ca cele din comunele 
23 August, Techirghiol, Man
galia, Olteni, " , 
care, începînd din luna mai, n-au 
primit nici o nouă familie.

încercarea de justificare a unor 
membri din biroul raional U.T.M. 
în frunte cu primul secretar. Con- 
stantin Nicolae că după încheie
rea campaniei de primăvară nu 
era posibilă atragerea de noi fa
milii tn gospodăriile colective pe 
motiv că întovărășiții și-au semă
nat tarlaua, nu corespunde rea- 

omul a
tn 

doar

Negrești, Tătaru

utății. Chiar dacă 
semănat în întovărășire, 
satele raionului sînt 
două perimetre: cel al tnto-

vărășirii și cel al gospodăriei co
lective. Perimetrele sînt vecine; 
prin urmare, cu fiecare nouă fa
milie atrasă în gospodăria colec
tivă, perimetrul acesteia urma să 
se mărească, iar cel al întovără
șirii să se micșoreze prin cedarea 
de la periferia lui a suprafeței în- 
sămînțate de fostul întovărășit. 
Operația aceasta nu era de loc 
grea și nici complicată.

Se poate afirma că comitetul 
raional U.T.M.-Negru Vodă a 
pierdut mult, chiar foarte mult, 
călăuzindu-se după astfel de idei. 
In afară de faptul că nu a știut 
să se folosească de avîntul pu
ternic, sănătos, creat în primă
vară, el nu a știut să folosească 
prilejuri importante — munca la 
arii, vizite cu prilejul împărțirii 
avansului în gospodăriile colec
tive — spre a-și aduce contribu
ția sa la munca de popularizare a 
superiorității și marilor avantaje 
ale gospodăriei colective. De ia 
începutul lui aprilie, cînd se dă
dea bătălia pentru atragerea ulti
melor familii în întovărășirile a- 
gricole, nici în plenarele comite
tului raional U.T.M. și nici măcar 
în ședințele biroului nu a fost 
analizată contribuția organizații
lor U.T.M. pentru cooperativizare. 
Autoliniștirea, ideea că de acum 
lucrurile pot merge de la sine 
— chiar dacă nu mărturisită — 
a fost împărtășită nu numai de

activiștii și membrii comitetului 
raional U.TM. Negru Vodă, dar 
chiar și de comitetul regional UTM 
Constanta. Acestora le-a fost mai 
ușor să conținute a lăuda un suc
ces obținut, cu toate că el se în
vechea. decît să desfășoare o mun. 
că serioasă de control și de îndru
mare eficace a acestui comitet ra
ional. Acum, cînd adevărata si
tuație de la Negru Vodă a înce
put să devină cunoscută multora. 
Poo Ion, unul din secretarii co
mitetului regional U.T.M. Con
stanța spune și el:

— Da. merge cam prost, tre
buie să analizăm situația de a- 
colo.

Socotim și noi că măcar acum, 
cînd „merge cam prost", trebuie 
să se analizeze cu simț de răs
pundere munca comitetului raio
nal U.T.M. Negru Vodă și să se 
dea îndrumări precise, izvorîte și 
din experiența altor raioane, ca 
Adamclisi și Hîrșova, care își 
aduc mai bine contribuția la ora 
actuală tn munca politică pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii. Lucrul acesta se impune 
de urgență, întrucît se poate în- 
tîmpla (ultima instruire a activu. 
lui raional U.T.M. Negru Vodă 
ne-o dovedește) ca printre sar
cinile de deschidere a anului de 
învățămînt politic, de primire de 
noi membri, de strîngerea cotiza
țiilor, și altele, să se piardă și 
prilejul foarte important al ac 
tualei campanii agricole pen
tru atragerea unui număr însem
nat de familii în gospodăriile co
lective.

Se dă plecarea la una din seriile probei de 60 m. 
tegoria I I-a.

veni, de exemplu, au participat 
la întrecerile de volei și handbal 
un număr de 12 echipe. Pe lingă 
aceste discipline, la atletism și 
șah au fost desemnate aproape o 
sută de tinere. Comunele fiun- 
dorf, Laslea și altele au format 
echipe care să le reprezinte la 
Sighișoara in diferite întreceri 
pe discipline. ~ 
stadionul „1 
ra, unde s-a 
derea festivă 
Spartachiadei 
numeroși tineri și tinere vin con
tinuu să ocupe loc tn tribună. 
Cunoscuta fanfară a elevilor de 
la școala medie germani din Si
ghișoara intonează marșuri spor
tive.

In citeva clipe, pe pista de 
atletism a stadionului își fac a- 
parițla coloanele de tinere, care 
trec prin fața tribunei. Multe din 
ele stnt îmbrăcate in costume na
ționale rominești, maghiare, 
săsești.

Pe cele două terenuri au 
primele intilniri la handbal 
handbal redus. Un amănunt inte
resant este că la spartachiadă 
participă peste 500 tinere fete.

Lîngă vestiare, tn mijlocul a 
numeroși participanți le-am tntil- 
nit pe Florentina Ștefănescu, Mar
gareta Costea și Liliana Chierde- 
vară. Din discuții am aflat că fac 
parte din echipa de handbal a 
Școlii medii mixte nr. 2 din oraș 
și că ele participă pentru prima 
dată la un concurs sportiv

Primele meciuri au dat între
cerilor un caracter vioi. Cel mai 
mare număr de spectatori s-au 
adunat tn jurul terenului de 
handbal redus, unde are loc un 
meci Intre echipele școlilor ele
mentare romlne și maghiare din 
oraș. Ele sint viu aplaudate, fn- 
ttlnirea a luat sfirșit cu scorul 
de 2—1, In favoarea școlii ele
mentare romlne.

In acest timp, pe celălalt teren.

Dar să revenim oe 
Mai“ din Sighișoa- 
desfășurat deschi- 
a fazei raionale a 
fetelor. Spectatorii,

Tn întrecere, lupta 
tlietate s-a dat Intre 
din școlile profesionale și nu
meroase tinere fete de la sate. 
Dintre fetele de la sate s-au evi
dențiat următoarele tinere: Mar
gareta Rempelt, de la G.A.S. 
Laslea, care a clștigat proba de 
aruncarea greutății, Ecaterina 
Gunesch de la același G.A.S. 
care a participat la proba de să
ritură in lungime (365 met'i). 
La atletism, categoria Il-a, proba 
de 60 metri plat a fost 
de Eugenia Moga de la 
veni.

Iată clteva rezultate 
Atletism categoria l-a:

Și

loc
Și

ION ȘERBU joacă tchipele Școlii medii ger-

pentru in
ti nere fete

clșiigată
Dumbră-

tehnice: 
__ „___ înălțime 

Monica Jinga — 1,25 m : lun
gime Lucia Moldoveanu—4,24 m.; 
greutate Margareta Rempelt — 
8 m.; 100 m. plat, Gherghina Cim- 
poiu 14,8 sec.; 400 m plat Eli- 
sabeta lakobi — 1'14"; 800 m.
plat. Ana Moldovan — 2’59" 1/10.

La volei, titlul de campion al 
Spartachiadei tetelor a fost clști- 
gal de echipa „Progresul" Sighi
șoara. iar la handbal a ieșit în
vingătoare echipa școlii medii 
germane. întrecerea de șah a 
ciștigat-o Lenuța Aurica de la 
școala profesională de fete.

Se pune o întrebare: tn care 
raion sau regiune din țară va fi 
urmată, tn viitor, inițiativa tova
rășilor de la Comitetul raional 
U.T.M. Sighișoara?

Comitetul raional U.T.M. Si
ghișoara va trebui să organizeze 
și in anii viitori „Spartachiada 
fetelor", iar comitetul regional 
U.T.M. Stalin să extindă expe
riența tovarășilor de la Sighișoa
ra și tn celelalte raioane ale re
giunii Stalin.

Plnă atunci urăm participante
lor la „Spartachiada fetelor" 
succese tn activitatea sportivă 
viitoare.

„Scînteia tineretului”
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Declarația lui P. G. Moskatov, 
conducătorul grupului de vechi militanți 
ai P»CU»S», care a vizitat țara noastră

Scrisoarea Iui Imre Nagy 
adresată C.C. al Partidului 

celor ce muncesc din Ungaria
MOSCOVA 17 (Agerpres). —
'.ZZ 1. : între 8 și 16

■ — • • |a

a învins cauza marelui

TASS transmite : 
octombrie a vizitat Romînia, 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
un grup de vechi militanți ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în frunte cu P. G. Mos- 
katov. Membrii grupului au vizi
tat o serie de întreprinderi și de 
instituții culturale, s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor, cu vechi 
militanți ai Partidului Muncito
resc Romîn și cu reprezentanți ai 
tineretului.

înaintea plecării spre patrie P. 
G. Moskatov, conducătorul grupu
lui, a declarat următoarele în
tr-o convorbire cu corespondentul 
agenției TASS :

In timpul scurtei noastre șederi 
în Republica Populară Romînă, 
ne-am convins personal de fap
tul că și în această țară prietenă 
nouă. - - ----- 1..:
Lenin. înfăptuind ideile leninis
mului, poporul romîn, condus de 
gloriosul său partid muncitoresc 
a obținut în anii puterii populare 
succese mari în dezvoltarea eco
nomiei și culturii. însuflețiți de 
hotărîrile celui de al H-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, care a trasat programul 
măreț al construirii continue a 
socialismului în republică, oame
nii muncii de la orașe și sate ob
țin succese noi în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, în ridica
rea necontenită a bunăstării și 
nivelului cultural al poporului.

Se știe că recent Rominia era 
o țară înapoiată semicolonială, 
pe care o jefuiau fără milă capi
taliștii străini. 99 la sută din uti
lajul pentru întreprinderi era im
portat din străinătate. In prezent 
Rominia s-a transformat într-o 
țară industrial-agrară. Ea are in
dustria grea proprie și a creat o 
industrie constructoare de mașini 
proprie. De aceasta ne-am con
vins concret cu prilejul vizitării 
uzinei de tractoare și uzinei de 
automobile din Orașul Stalin. As
tăzi Romînia își asigură aproape 
în întregime nevoile de utilaj pe
trolifer, minier și de construcție, 
fabrică o serie de mașini, unelte 
complexe și peste 90 la sută din 
utilajul necesar agriculturii, in
dustriei ușoare și alimentare.

Vizitînd fabrici și uzine, am 
cunoscut acolo nu numai vechi 
cadre de muncitori, ci și nume
roși reprezentanți ai -tineretului. 
Unii dintre aceștia sînt conducă
tori de întreprinderi alții — in
gineri și tehnicieni, alții — maiș
tri și brigadieri. Acesta este un 
mare și glorios detașament al 
intelectualității tehnice, crescută 
și educată de partid în timpul 
orînduirii democrat populare care 
este devotat acestei orînduiri și 
poporului său.

O dovadă a atenției pe care o 
acordă Partidul Muncitoresc Ro-

Muncitori australieni la curățitul linii de pe pieile de ol.

(Urmare din pag. l-a)

de9.000.000 locuitori, față 
167.853.000 cîți are S.U.A. Popu
lația este concentrată mai ales 
pe o fîșie strimtă de pe coastă. 
Regiunea aridă din interior este 
in cea mai mare parte un pus
tiu — în care atunci cînd plouă 
răsare pe alocuri o vegetație 
luxuriantă și care redevine o 
mare sălbatică de nisip în in
tervalul de cinci-șase ani din
tre ploi. După cum se știe, 
Australia este un continent in
sular, separat de restul Asiei 
prin cele 3000 de insule ale In
doneziei așezate ca niște pietre 
de hotar. In epoca preistorică. 
Australia era lipită de Asia ; ar
hipelagul indonezian fiind tot 
ce a mai rămas din această le
gătură de odinioară, sfărîmată 
poate de vfeg zguduitură cata- 
clismică a pămîntului.

Cei care studiază istoria ra
sei umane, istoria faunei și 
a florei descriu Australia ca 
pe „pămîntul pe care timpul 
l-a uitat". Cînd a dispărut bu
cata de . " * * ' 
Australia de Asia, omul din 
epoca de piatră și 
lele din epoca preistorică ce 
n-au mai supraviețuit în Asia 
și Europa prin evoluția firească 
a lucrurilor, au continuat să 
existe în Australia într-un fel de 
grădini zoologice naturale. Aus
tralianul băștinaș este încă un 
om din epoca de piatră, un no
mad, în stadiul de clan sau de 
trib, 
este 
cum 
au 
fost 
locuri de vînat. au fost îm- 
pușcați ca animalele, iar provi
ziile de apă au fost otrăvite; 
cei care au supraviețuit totuși 
au fost alungați în pustiu. Din

ție cu caracter economic, ceea 
ce a făcut ca Australia să cu
noască o mare dezvoltare in
dustrială. Spre sfîrșitul războiu
lui, Australia fabrica avioane 
moderne, tancuri și vapoare — 
din propriii» ei materii prime.
Concentrarea forței de muncă 
de _ la orașe s-a pronunțat și 
mai mult. Ultimul recensămînt 
a arătat că 450.000 de oameni 
își cîștigau existenta tn agri
cultură și 2.250.000 erau sala- 
riați în industrie și comerț.

Cei care ne vor vizita cu pri
lejul Jocurilor Olimpice poate 
nu vor avea prilejul să vadă 
imensele pășuni pentru oi și 
vite, deoarece acestea se află în 
nord, foarte departe de Mel
bourne. Vor putea vizita însă 
cîteva dintre cele mai bune pă
șuni și centre de creștere a oi
lor, care se află cam la 50—60 
km. de Melbourne, pe drumul 
care duce spre bătrîna mină de 
aur din Ballarat — oraș unde 
acum s-a dezvoltat un impor
tant centru industrial.

Oriunde oficialitățile le vor 
îngădui să meargă, vizitatorilor 
olimpici li se va asigura cea 
mai călduroasă primire din par
tea oamenilor de rînd, a mici
lor fermieri, a muncitorilor, în
vățătorilor, a oamenilor de pe 
stradă — și mai ales din par
tea tineretului australian. Oa
menii au un viu interes și sim
patie pentru vizitatorii străini 
datorită atît tradiției solidarită
ții internaționale, menționate 
mai sus, cît și faptului că Aus
tralia se află atît de departe 

de restul lumii.

unei legi a statului Louisiana 
inceplnd de la 15 octombrie 
negrilor li se interzice să par
ticipe la „antrenamentele, 
jocurile și competițiile spor
tive", precum și la competițiile 
organizate de sportivii albi. 
Cei care se fac vinovați de 
încălcarea acestei legi stnt a- 
mendați cu 1.000 de dolari, 
sau condamnați la un an în
chisoare.

instituție. Ansamblul,
1 125 persoane, va pre

Agențiile 
comentează „ „ .
prestat de echipa de fotbal Casa 
Centrală a Armatei în primul său 
meci susținut în Anglia. Iată ce 
scrie comentatorul sportiv al a- 
genției Reuter: „Rominii au luat 
un start foarte bun în scurtul tur
neu pe care-1 întreprind- în An
glia".

în comentariul său, corespon
dentul din Londra al agen
ției „France Presse" scrie: „Ro- 
mînii au făcut o impresie foarte 
bună. Ei au practicat un fotbal 
de bună calitate îmbinînd locul 
continental de pase scurte 
pasele lungi, după metoda 
gleză".

pămînt care lega

anima-

care trăiește din vînat; el 
în continuă mișcare, după 
peregrinează vînatul. Cînd 
venit albii, băștinașii au 

scoși din cele mai bune

mîn problemelor ridicării nive
lului'.de viață al poporului este 
fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din București, pe care 
am avut de asemenea prilejul s-o 
vizităm. Aceasta este cea mai 
mare și tmodernă întreprindere de 
confecții 
aproape în 
cu confecții. Esie 
niez că această 
construită într-un __ r _____
locul atelierelor semimeșteșugă- 
rești de confecții, de către tineri 
și tinere, care au răspuns cu căl
dură la cheanarea Partidului lor 
scump. Mulți' dintre aceștia, cali- 
ficîndu-se în muncă lucrează în 
prezent la această fabrică.

Ar fi, bine înțeles, greșit să se 
creadă că procesul industrializă
rii socialiste în Romînia se des
fășoară ușor și lin. Ca orice ope
ră nouă și mare, ea comportă a- 
numite greutăți. Am văzut, de 
pildă, și despre aceasta ne-au vor
bit însăși tovarășii romîni că 
la unele întreprinderi încă nu 
este folosită în întregime Ca
pacitatea de producție a uti
lajului, uneori se acordă insufi
cientă atenție problemelor meca
nizării și automatizării producției. 
Dar toate acestea firește, sînt 
greutățile creșterii. Prietenii ro
mîni, cunoscînd bine aceste lip
suri, iau măsuri pentru lichidarea 
lor.

Am constatat personal, a conti
nuat P. G. Moskatov, gradul de 
înflorire pe care te-au atins în 
Romînia, știința, cultura și arta, 
care au devenit un bun al mase
lor largi de oameni ai muncii de 
toate naționalitățile, care locuiesc 
în republică. Ne bucurăm din 
toată inima că pe pămîntul romî- 
nesc înflorește din plin arta popu
lară, cresc și își manifestă talen
tele noile forțe creatoare.

Delegația noastră constată cu 
o deosebită bucurie că în Repu
blica Populară Romînă a fost 
creată și se întărește alianța din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, alianță care constituie 
temelia de nezdruncinat a orîn
duirii democrat-populare. Satele 
primesc un număr tot mai mare 
de tractoare, mașini agricole, 
mărfuri industriale.

I«n Romînia populară copiii sînt 
înconjurați de o atenție și grijă 
paternă. Am fost oaspeții tineri
lor locuitori ai capitalei romîn-e — 
la Palatul Pionierilor care își are 
6ediul în-tr-unu.l din fostele Palate 
regale. A fost o întâlnire emoțio
nantă și cordială între oamenii cu 
părul nins, care au trecut prin 
multe privațiuni și greutăți în 
viata lor și tinerii vlăstari încăl
ziți de razele soarelui strălucitor 
și înconjurați de grija pe care 
le-o acordă patri-a. Rîsul vesel al 
copiilor, ochii lor strălucitori ne-au 
făcut să ne bată inima mai tare. 
Și cum să nu te bucuri cînd vezi

din țară. Ea asigură 
întregime populația 

cazul să subli- 
fabrică a fost 

timp record în

calea spre evoluție, 
se pot întîlni pești 

și păsări cu bronhii 
pește, care pot sta sub apă 
timp nelimitat; mamifere 
blană, ca platypus, care 
simt la fel de bine pe us- 
sau în apă și, desigur curios

cei 1.000.000 de locuitori, clți 
număra populația locală atunci 
cînd au venit primii emigranți 
din Anglia, au mai rămas as
tăzi cam 40.000. Felul inuman 
în care au fost tratați băștina
șii constituie una din cele mai 
rușinoase pagini din istoria 
Australiei. 90 la sută din aus
tralieni trăiesc și mor fără să fi 
văzut un băștinaș — aceasta 
pentru că băștinașii sînt izolați, 
foarte departe, fiind lipsiți de 
orice contact cu civilizația. 
(Trebuie să reamintim că a- 
proape jumătate din populația 
Australiei este concentrată în 
capitalele celor șase state, care 
formează Commonwealthul aus
tralian și că 80 la sută locuiesc 
în orașe cu o populație de peste 
40.000 locuitori. De ce stau lu
crurile așa, vom explica ulte
rior).

în Australia sînt păsări și a- 
nima.le care au parcurs abia pe

Astfel, aici 
zburători 
de 
un 
cu 
se 
cat 
lucru, fac ouă, dar își alăptează 
puii; marsupiale, cum este can
gurul, care naște la scurt timp 
după concepțiune și-și așează 
imediat puii în punga de pe 
pîntece ce-i protejează pînă 
cînd sînt destul de mari.ca să 
se miște singuri; „vulpea zbu
rătoare", care are rămășițe de 
aripi și poate parcurge cu ușu
rință distanțe lungi, din vîrf 
în vîrf de copac. Astfel de pă
sări și animale — și multe al
tele — se pot vedea la grădi
nile zoologice din Melbourne și 
în splendida colecție din Sidney, 
a parcului Taronga. 

o generație sănătoasă și plină de 
viață, căreia îi este sortit să rea
lizeze visul cel mai scump al ome
nirii — construirea edificiului lu
minos al comunismului.

■ In continuare P. G. Moskatov 
a subliniat că Partidul Muncito
resc Romîn acordă o deosebită a- 
tenție pregătirii și educării cadre
lor de partid și de stat.

Ne aflam în Romînia cînd în 
ajunul celei de a 39-a aniversări a 
Marii Revoluții socialiste din Oc
tombrie a început în întreaga țară 
tradiționala lună a prieteniei ro- 
mîno-sovietice. Am asistat la nu
meroase manifestări cu adevărat 
impresionante prin care poporul 
romîn își manifestă dragostea Și 
recunoștința fierbinte față de po
poarele Uniunii Sovietice, hotărî
rea sa de a întări neîncetat prie
tenia, alianța și colaborarea fră
țească cu U.R.S.S. Prietenia în
tre popoarele noastre își are rădă
cinile într-un trecut îndepărtat. ( 
In condițiile orînduirii democrat-1 
populare din Romînia, desfășoară 
nut nou și s-a transformat într-o 
forță puternică și invincibilă.

Asociația Romînă pentru strîn- 
gerea legăturilor cu Uniunea So
vietică (A.R.L.U.S.) una din or
ganizațiile de masă cele mai 
populare din Romînia. desfășoară 
o vastă activitate pentru întări
rea acestei prietenii.

Pretutindeni unde am fost și 
cu oricine ne-am întîlnit și am 
Stat de vorbă, a spus în încheiere 
P. G. Moskatov, am fost primiți 
ca oaspeți dragi. Aceasta, consi
derăm că este expresia încrederii 
și a dragostei nețărmurite față 
de gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, față de Comi
tetul său Central, față de parti
dul marelui Lenin, în timpul vie
ții căruia și sub conducerea că
ruia am avut fericirea să luptăm 
împotriva asupririi și exploatării, 
pentru o viață socialistă nouă, 
liberă.

înainte de a pleca spre patrie 
ne-am întîlnit cu membrii Bi
roului Politic al Comitetului Cen- 
trai al Partidului Muncitoresc 
Romîn și cu un grup de vechi 
militanți ai partidului — foști ile
galiști. Această întîlnire între ac
tiviștii celor două partide frățești 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
excepțional de caldă și cordială 
Tovarășii romîni au subliniat că 
vizita în țara lor a grupului de 
vechi militanți ai P.C.U.S. va 
contribui fără îndoială la întări
rea și mai mare a legăturilor 
dintre partidele noastre. Am a- 
dresat Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn o 
scrisoare în care am exprimat 
calde mulțumiri Partidului Mun
citoresc Romîn și tuturor oame
nilor muncii romîni pentru cor
dialitatea cu care a fost primită 
delegația noastră tn Republica 
Populară Romînă frățească.

...ȘI ISTORIE

La sfîrșitul secolului______ al
XVIII-lea, după ce marele na
vigator și explorator englez 
căpitanul Cook a descoperit 
coasta de vest a Australiei, ea 
a fost folosită de englezi ca Ioc 
de deportare a condamnaților, 
dintre care cei mai mulți erau 
deținuți politici, ca de pildă, 
chartiștii și alții, care la înce
putul revoluției burgheze în An
glia au luptat pentru condiții 
mai bune de muncă. Printre de
ținuți se numărau și mulți ță
rani, care au luptat împotriva 
sistemului inchizitorial de pro
prietate asupra pămîntului, „re
beli" irlandezi deportați pentru 
că luptaseră pentru independen
ța țării lor și alții, condamnați 
samavolnic de către tribunalele 
timpului la cîte 20 de ani în
chisoare sau chiar pe viață, 
pentru „vina", de pildă, de a 
fi prins un iepure de pe moșia 
vreunui lord.

Ofițerii și oficialitățile colo
niale care administrau coloniile 
de condamnați au pus treptat 
mîna pe pămînt, tndepărtînd

AUSTRALIA
pe proprietarii băștinași de pe 
vastele terenuri de vînătoare. 
Pentru lucrarea pămînturilor ei 
foloseau munca neplătită a' con- 
damnațifor. Iarba și climatul s-au 
dovedit curînd a fi cît se poate 
de favorabile creșterii oilor; 
pămînturile furate de la băști
nași și munca neplătită a con- 
damnaților care lucrau cu lan
țuri la picioare, toate acestea 
au constituit baza pe care s-a 
întemeiat actuala industrie a li
nei din Australia. Australia are 
astăzi peste 126.000.000 de oi, cele 
mai multe concentrate în mîna 
cîtorva sute de familii, urmași 
direcți ai administratorilor de 
odinioară ai așezămintelor de 
condamnați.

N-a trecut mult timp și con- 
damnații au rămas în minori
tate in comparație cu cei ce au 
început să emigreze aci tot mai 
mult. Ei s-au unit curentului 
de emigranți care fugeau de in
toleranța din Anglia secolului 
al XlX-lea. Mulți emigranți 
erau, ca și străbunicul meu, ță
rani cu un mic petec de pămînt 
care luptaseră pentru o reformă 
agrară democratică. Speranțele 
lor într-o viață mai bună au 
fost spulberate de legile din

I

Încheierea discuțiilor în 
Consiliul de Securitate 
asupra problemei Cana

lului de Suez preocupă încă 
în mare măsură diferitele 
cercuri politice și presa din 
întreaga lume.

în majoritatea lor, observa
torii străini, acei oameni poli
tici și comentatori care sînt 
lucizi, apreciază ca pozitivă 
hotărîrea Consiliului de Secu
ritate în problema Suezului.

Nu mai puțin adevărat e 
însă că o parte a presei din 
Anglia, Franța, S.U.A. ca și 
cercuri politice influente din 
aceste țări se cramponează în 
fel și chip de falimentara po
litică „de pe poziții de forță“. 
în presa americană, ca și în 
cea din alte țări din occident, 
apar astfel diverse știri care 
vorbesc despre noi planuri 
pentru exercitarea de presiuni 
asupra Egiptului. Corespon
dentul ziarului „New York Ti
mes4*,  Hamilton, publică de 
pildă o informație care face a- 
luzie fățișă la folosirea forței 
împotriva Egiptului. Merită de 
asemenea atenție pe această 
linie comunicatul final asupra 
recentelor tratative franco-bri- 
tanlce. Participanții la aceste 
tratative au declarat că, deși 
recunosc cele șase principii a- 
doptate de Consiliul de Secu
ritate, în ce privește transpu
nerea acestora în practică, 
„au hotărît să se călăuzească 
după prevederile celei de a 
doua părți a rezoluției44, cu 
alte cuvinte după acea parte a 
rezoluției care a fost respinsă 
de Consiliul de Securitate.

O idee își face însă loc din 
ce în ce mai mult. Este ideea că 
primul pas (hotărîrea Consi
liului de Securitate) s-a făcut 
în direcția rezolvării pe cale 
pașnică a așa numitei „crize 
a Suezului**  *, că acest pas e 
pozitiv, și, ceea ce e mai im
portant, el trebuie consolidat 
prin continuarea de tratative 
pașnice.

upă cum s-a anunțat deja 
în ziarele de ieri, ca ur
mare a creșterii nepopu- 

iarității politicii de remilitarl- 
zare a guvernului de la Bonn, 
Theodor Blank și alți miniștri 
vest-germani au fost iniocuiți. 

In cursul zilei de ieri ne-au 
sosit noi știri in legătură cu 
această chestiune. Răsfoindu- 
le se poate pătrunde mai în a- 
dincul evenimentelor din acea
stă parte a Germaniei. Ziarul 
..Westfaelische Rundschau" pu
blică, de pildă, sub titlul „Re
gimul cancelarului în agonie", 
un articol în care subliniază 
că in haosul creat în rîndurile 
coaliției și guvernului de la 
Bonn, „nimeni nu mai știe ce 
vrea și ce face celălalt".

1841, care le-au luat și ulti
mele bucățele de pămînt, tre- 
cîndu-le la moșiile lorzilor.

In 1834, odată cu descope
rirea bogatelor terenuri auri
fere de la Ballarat (cam la 100 
km. de Melbourne), a început 
un nou aflux de emigranți. 
Printre ei, mulți erau munci
tori dim industrie, care lua
seră parte la mișcările revo
luționare din 1848 din Europa ; 
pentru a scăpa de represiunile 
sălbatice, ei își găseau refugiu 
în Australia. Minerii din minele 
de aur și cei care se stabiliseră 
aici liber, nesiliți de nimeni, 
și-au dat mîna împotriva mo
șierilor aristocrați și a trupelor 
britanice. Minerii din Ballarat 
au luptat pe baricade, alături 
de hainele-roșii, din faimoasa 
organizație revoluționară „Eu
reka". („Eureka" era inițial 
numele unei mine de aur 
— iar în prezent este numele 
Ligii Tineretului Australian). 
Minerii s-au luptat cu bărbă
ție, au pierdut bătălia, dar pînă 
la urmă au avut cîștig de cau
ză.

TRADIȚII GLORIOASE 
MUNCITOARE

Treptat s-a dezvoltat o clasă 
muncitoare australiană, însufle
țită de tradițiile militante ale 
minerilor din Ballarat. La o 
mare grevă, în vremea tunsului 
oilor, în 1891, solidaritatea 
muncitorească a căpătat un nou 
avînt, De atunci și pînă astăzi, 
istoria clasei muncitoare austra
liene a fost un lanț de lupte 
hotărîte și aspre pentru apăra
rea cuceririlor obținute în tre
cut, ca și pentru continua îm
bunătățire a condițiilor de mun
că și viață. Deși revendicarea 
zilei de muncă de 8 ore s-a fă
cut întîi la Chicago, ea a fost 
aplicată pentru prima oară în 
Australia, ca rezultat al unei 
uriașe acțiuni greviste. Trăsă
tura caracteristică a mișcării 
revoluționare australiene a fost 
înalta conștiință și solidaritatea 
muncitorească.

Tradițiile manifestărilor 
ternaționaliste sînt deosebit 
puternice printre marinari 
docheri și orice grevă a tova-

în
de 
Și

„Fiecare, scrie în încheiere 
„Westfaelische Rundschau", 
o știe astăzi în Germania și 
criticii străini o confirmă : 
concepția politică a cancela
rului a dat faliment. Planu
rile sale europene a trebuit 
să le înmormînteze. Politica 
sa militară s-a dovedit a fi 
un eșec. De unificare sîniem 
mai departe ca oricînd. Can
celarul și partidul său și-au 
trăit traiul. Acest fapt nu 
mai poate fi schimbat prin 
aceea că se încearcă să se 
înlocuiască un ministru sau 
altul"...

f Aprecieri realiste
1 nu instigări 

la forță
Regimul cancela
rului în agonie"
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ajutorul ame

Iugoslavia

Acum iată două știri din 
Moscova.

Este vorba mai întîi 
despre continuarea tratativelor 
japonezo-sovietice. Ieri. N. A. 
Bulganin și A. I. Mikoian au 
avut o convorbire cu premierul 
Ițiro Hatoiama și Ițiro Kono, 
ministrul Agriculturii și Silvi
culturii. Agenția TASS preci
zează că în cadrul acestor 
convorbiri au fost abordate 
probleme legate de tratativele 
cu privire la restabilirea rela
țiilor diplomatice intre Uniu
nea Sovietică și Japonia. N. S. 
Hrușciov a avut tot ieri o 
nouă convorbire cu Ițiro Kono.

La invitația guvernului so
vietic, Saradar Muhamed 
Daud, primul ministru al Af
ganistanului, a sosit ieri la 
Moscova. E| a fost întimpinat 
pe aeroportul central din Mos
cova de N. A. Bulganin, N. S. 
Hrușciov, A. I. Mikoian etc.

Studenți egipteni în curtea 
universității din Cairo

17 octombrie B. Drașkovici, 
șeful serviciului de presă și 
informații al Secretariatului 
de stat pentru Afacerile Ex
terne al Iugoslaviei, a făcut o 
declarație reprezentanților pre
sei străine și iugoslave in pro
blema acordării de ajutor eco
nomic acestei țări de către 
S.U.A.

El a arătat printre altele că 
stnt apreciate străduințele pre
ședintelui Eisenhower de a 
continua acordarea de ajutor

rășilor lor, din orice parte a lu
mii, este totdeauna sprijinită. 
Nici un docher australian n-ar 
îndrăzni, nici măcar tn vis, să 
se atingă de un vapor declarat 
„negru" de marinarii sau do
cherii din orice parte a lumii. 
Două exemple de astfel de so
lidaritate internațională: 1)
marea grevă din 1939, atunci 
cînd Japonia pornise războiul 
agresiv împotriva Chinei. Do
cherii, sprijiniți de alte uniuni 
sindicale, âu luptat împotriva 
măsurilor luate de actualul 
prim-ministru Menzies și s-au 
opus încărcării de armament 
pentru alimentarea mașinii de 
război japoneze; 2) în 1945-46, 
atîta timp cît colonialiștii o-, 
landezi continuau războiul îm
potriva indonezienilor, docherii 
australieni au refuzat să încar
ce vapoarele. Deși Olanda a 
construit în Australia 0 imensă 
bază militară pentru acest răz
boi colonialist, ea n-a putut-o 
folosi. In ambele cazuri, gre
vele au avut deplin succes. Mai 
pot fi date încă multe alte 
exemple.

VITELE ȘI GRIUL — 
BOGAȚIA AUSTRALIEI

Pînă la primul război mon
dial, Australia a fost o țară 
agricolă. Capitalul englez nu 
era interesat să aibă industrii 
rivale în Australia. Marile com
panii ale pășunilor, companiile 
bancare și de asigurare, între
prinderile miniere, cele de trans
porturi pe apă etc. erau în mare 
parte în mîinlle capitaliștilor 
englezi. Dat fiind existenta ca
pitalului străin și folosindu-se 
acapararea de terenuri enorme, 
agricultura s-a dezvoltat de la 
început pe scară largă, după 
sistemul capitalist. Moșii enor
me, cu uriașe turme care însu
mează peste 126.000.000 de oi 
și 15.500.000 de vite erau diri
jate de o mînă de oameni. Pro
prietarii locuiau în marile orașe 
și făceau cîte o vizită ocazio
nală la moșie.

In timpul primului război 
mondial și după aceea, indus
tria a luat un oarecare avînt, 
datorită izolării dintre Anglia și 
Australia. In cel de-al doilea răz
boi mondial, condițiile s-au 
schimbat în mod radical. Japo
nia amenința serios Australia, 
într-o vreme în care Anglia era 
ocupată pînă peste cap cu Eu
ropa și Asia. Australia a fost 
ruptă de metropolă. Capitalul 
britanic a ridicat orice restric- 

Iugoslaviei. Totodată 
nu este clar de ce au fost ne
cesare formulări dintre care 
unele chiar inacceptabile. (Este 
vorba de mesajul adresat de 
Eisenhower Congresului S.U.A. 
cu privire la această proble
mă).

„In mesaj se arată că ajuto
rul este acordat pentru asigu
rarea independentei Iugo
slaviei. Noi considerăm că nu 
există nici o primejdie pentru 
independenta Iugoslaviei din 
partea Uniunii Sovietice. Noi 
continuăm în mod consecvent 
să rămînem credincioși poli
ticii noastre externe".

Ajutorul pe care îl primea 
pînă în prezent Iugoslavia — 
a spus el în continuare — a 
fost de mare preț pentru noi 
și sîntem recunoscători pentru 
acest ajutor. Am făcut adesea 
declarații in acest sens su
bliniind că ajutorul ni s-a a- 
cordat fără condiții politice.

Dar, ținind seama de faptul 
ță în presa americană și în 
anumite cercuri americane s-a 
examinat tot mai des problema 
acordării de ajutor Iugoslaviei 
fo'osindu-se metode care au 
produs o impresie neplăcută 
poporului nostru, guvernul 
iugoslav a propus guvernului 
S.U.A. să treacă la forme 
de colaborare economică.

B. Drașcovici a spus în 
cheiere că, ținînd seama 
faptul că guvernul S.U.A. 
dificultăți în problema acor
dării de ajutor militar, „l-am 
informat că nu vrem să creăm 
piedici în această privință 
dacă guvernul S.U.A. consi
deră că-i va fi greu să conti- 
nuie acordarea acestui ajutor 
și am arătat că încetarea acor
dării ajutorului militar nu va 
influența bunele noastre rela
ții in viitor".

noi
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I. B.

Noutăți despre tineretul lumii

Universitatea 
din Greifswald a împlinit 

500 de ani
GREIFSWALD 17 (Ager- 

transmite:preș). — A.D.N. _____
Zilele acestea la Greifswald 
(regiunea Rostock)domnește o 
însuflețire neobișnuită. Locui
torii acestui vechi oraș. îm
preună cu opinia publică din 
întreaga Germanie, sărbăto
resc 500 de ani de existență 
a Universității din Greifswald, 
una din cele mai vechi uni
versități din Germania.

Cu prilejul acestei date me
morabile, la 16 octombrie, la 
Greifswald a avut loc o șe
dință solemnă.

O nouă 
în

LONDRA 
După cum 
dentul din New Orleans al a- 
genției Reuter, administrația 
Universității din statul Loui
siana a anunțat că tn baza

lege rasistă 
S.U.A.

17 (Agerpreș). — 
anunță corespon-

4

și ca 
meu 
scri- 
par- 

scriu 
rtnd

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
— Ziarul „Szabad Nep“ publică 
scrisoarea iui Imre Nagy din 4 
octombrie a.c. adresată Comitetu
lui Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria. In această 
scrisoare lmre Nagy cere să fie 
reprimit în rîndurile partidului.

„Acționînd în conformitate cu 
convingerile mele comuniste 
urmare a devotamentului 
față de partid se spune în 
soare, mă adresez din nou 
tidului. M-au determinat să 
această scrisoare în primul 
grija pentru unitatea partidului și 
dorința de a munci cît mai cu- 
rînd în rîndurile lui, umăr la 
umăr cu toți membrii de partid, 
îri vederea rezolvării sarcinilor 
mari și grele aie construirii socia
lismului, ale înfloririi țării, ale 
vieții pașnice, fericite a poporu
lui nostru muncitor, ceea ce ne
cesită mobilizarea tuturor forțelor 
partidului, acțiuni ferme și pline 
de devotament din partea tuturor 
membrilor săi... După cum am 
mai arătat într-o serie de decla
rații, scrie lmre Nagy, acum con
sider din nou necesar să subli
niez că :

a) sînt de acord cu linia poli
tică generală a partidului, adi
că de a pune pe baze socialiste 
industria, agricultura noastră, 
întreaga economie națională, în 
spiritul marxism-leninismului, în 

SOFIA 17 (Agerpres) — A.T.B. tomo-electriee engleze de 
transmite: La invitația Teatrului L1~“ *-■ —<-
popular din orașul Stalin, (R. P. 
Bulgaria)-în orașul Tolbuhin a 
sosit colectivul Teatrului de stat 
din Constanța (R.P R.).

la Ca» 
lar-Halt (Comitatul Cumberland)^ 

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: Se anunță că 
la 19 octombrie ora 10,30 — ora 
New Yorkului, Consiliul de Secui 
ritate al O.N.U. se va tntrunl 

LONDRA 17 (Agerpres). — pentru a examina pltngerea lor- 
TASS transmite: La 17 octombrie daniei împotriva Israelului tn 
a avut loc festivitatea dării tn legătură cu incidentele de la 
exploatare a primei centrale a- frontiera iordano-israeliană.

r

Informații
La invitația Consiliului Central 

A.S.I.T., miercuri a sosit la Cala
fat o delegație de specialiști în 
domeniul silviculturii și industriei 
lemnului din R.P.F. Iugoslavia.

Delegația condusă de inginerul 
Bratislav Petcovici, director al 
Direcției de silvicultură din Bel
grad, a fost întîmpinată, la sosi
rea în gară, de reprezentanți ai 
Ministerului Silviculturii, Minis
terului Industriei Lemnului, Con
siliului Central A.S.I.T de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat și de numeroși 
locuitori ai orașului.

★
Miercuri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Sofia, Ansam
blul de cîntece și dansuri al Mi
nisterului Agriculturii condus de 
Iosif Fabo, președintele Comite
tului de i 
format din

de presă occidentale 
pe larg jocul excelent

CU 
en-

★
Etapa IlI-a a competiției 

cliste „Cursa Victoriei" disputată 
Miercuri pe ruta București-Găeșli 
și retur (150 km.) a adus schim
bări importante în clasament, pri
lejuind afirmarea unor cicliști ti
neri care aîi realizat o medie ora
ră de peste 40 km.

Clasamentul etapei: I. C. Tu- 
dose (Progresul) a parcurs 150 
km. în 3 h. 44’52”. în același timp

ci-

conformitate cu condițiile speci
fice din Ungaria, stabilite în ho- 
tărîrea Comitetului Central din 
iunie 1953 și în hotărîrile Congre
sului al III-lea al partidului,

b) sînt de acord cu principiul 
leninist al centralismului demo
cratic, pe baza căruia consider ca 
fiind obligatorii pentru mine ho
tărîrile partidului, chiar și atunci 
cînd nu sînt de acord cu ele, par
țial sau total.

c) sînt de acord cu tezele prin
cipiale ale hotăririi din iulie 1956 
a Comitetului Central, care con
duc partidul pe calea democratis
mului socialist, în spiritul Con
gresului al XX-lea. Deși într-o 
serie întreagă de probleme nu 
sînt de acord cu această hotărî- 
re, o consider obligatorie pentru 
mine și voi lupta pentru înfăp
tuirea ei".

Totodată ziarul „Szabad Nep" 
publică hotărîrea din 13 octom
brie a Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, în legă
tură cu scrisoarea lui lmre Nagy.

Biroul Politic a hotărît să anu
leze hotărîrea din noiembrie 
1955, prin care lmre Nagy a fost 
exclus din rîndurile partidului 
considerînd că deși el a săvîrșit 
greșeli politice, ele n-au 
constitui un temei pentru 
derea lui din partid.

putut 
exclu-

de

Nemulțumirea tinerilor 
rezerviști din Anglia

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Toate ziarele britanice se o- 
cupă pe larg de manifestațiile 
de nemulțumire ale tinerilor 
rezerviști englezi chemați sub 
arme In urma izbucnirii „cri. 
zei Suezului". Ziarele laburis
te și unele cotidiane conserva
toare subliniază că starea de 
nemulțumire adincă care dom
nește in riadul unităților bri
tanice infirmă declarațiile li
niștitoare ale ministrului 
Război, Head.

„Daily Herald” arată ast
fel că chiar tn ajunul unei a- 
semenea declarații a lui Head, 
la Ministerul de Război bri
tanic a fost prezentată o scri
soare semnată de 39 de rezer
viști, membri ai sindicatului 
muncitorilor portuari, mobili
zați și trimiși la o unitate 
militară, care se pllngeau de 
tratamentul neomenos aplicat 
soldaților și de serviciile inu
tile și înjositoare la care sini 
folosiți. Tot „Daily Herald” 
relatează că la o unitate mili
tară din Marchwood, în apro
piere de Southampton, soldații 
au organizat o mare manifes
tație de protest împotriva con
dițiilor în care trebuie să pre
steze serviciul. Această de
monstrație — adaugă ziarul — 
a fost filmată de o casă de 
filme americană.
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zenta timp de 10 zile spectacole 
în diferite unități ale agriculturii 
din R.P. Bulgaria.

★
Miercuri seara a avut loc tn 

aula Spitalului Colței din Capita
lă o ședință a Secției de chirur
gie a Societății Științelor Medi
cale din R.P.R.

Au participat academicieni, pro
fesori universitari, medici, stu- 
den(i ai InstitutuluiAe Medicină 
și Farmacie din Capitală, pre
cum și medicul maghiar dr. 
Berczi Gyorgy din Budapesta.

★
La invitația Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, marți după-amiază a so
sit în Capitală, dr. Ferdinand 
Hoff, directorul clinicii I-a me
dicale din Frankfurt pe Mein din 
R.F. Germană.

sportive
au sosit St. Poreceanu (C.C A T, 
V. Ionescu (Voința), C. Moicea- 
nu (Școala de tineret), D. Mun- 
teanu(Dinamo). I. Stoica(C.C.A.) 
și G. Șerban (C.C.A.).

★
Runda a 5-a a turneului inter- 

național de șah tn memoria lui 
Alehin s-a desfășurat la 16 oc
tombrie, prilejuind cîteva partide 
deosebit de interesante, lată cum 
descrie comentatorul de șah al 
Agenției TASS partida dintre 
Keres șl Cioctltea: „După cum 
se știe, ttnărul maestru romii 
Ciociltea a început fără succes 
turneul, pierztnd consecutiv 4 
partide, lată de ce ieri a fost 
lesne de înțeles emoția sa cînd 
s-a așezat la masa de joc pentru 
a încrucișa armele cu experimen
tatul jucător de turnee, marele 
maestru. Keres. Șahistul sovietic 
a căutat de la început să evite 
eventualele complicații, propu- 
nind una din cele mai tăioase va
riante ale apărării siciliene. 
Maestrul romîn a trecut însă cu 
bine această grea încercare și 
respingtnd atacul albelor, la mu
tarea 21, a obținut remiza". _
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