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MARlb Pili F'lfiXllCocktail la Ambasada sovietică
Ambasadorul Uniunii Sovietica 

la București, A. A. Eplșev, a ofe
rit joi seară un cocktail în saloa
nele ambasadei tn cinstea dele
gației de oameni de știință și cul
tură din U.R.S.S.: V. N. Sto- 
letov, conducătorul delegației, 
I. L. Andronikov, A. P. Maresiev, 
A. M. Room, E. K. Osipova, G. Z. 
Ioanisian, membri ai delegației 
care fac o vizită tn țara noastră 
cu prilejul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

Au luat parte tovarășii: Emil 
Bodnăraș, Iosif Chișinevschi, Mi
ron Constantinescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Ștefan 
Voitec, Janos Fazekaș, acad.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

prof. dr. C. I. Parhon, acad. Tra
ian Săvulescu, Constanța Cră
ciun, FI. Dănălache, acad. I. Mur- 
zulescu, P. Niculescu-Mizil, Ion 
Pas, Ghlzela Vass, Ofelia Mano- 
Ie, acad. P. Constantinescu-Iași, 
Marin Stancu, C. Prisnea, C. 
Dinculescu, Liuba Chișinevschi, 
M. Macavei, O. Livezeenu, Al. 
Buican, acad. Tudor Arghezi, 
acad. Zaharia Stancu. acad. M. 
Roller, Stela Enescu, Sanda Ran- 
gheț, prof. N. Sălăgeanu, P. Ba- 
buci, oameni de artă și cultură, 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., ziariști.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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David

Marele violonist 
Oistrah, artist al
U. R.S.S., împreună cu pianistul
V. A. lampolski, care au concer
tat în țara noastră au părăsit 
Capitala joi dimineața plecînd la 
Varșovia unde vor participa la 
Festivalul internațional de muzică 
contemporană.

Din partea ambasadei U.R.S.S. 
au fost de față V. I. Barahnin, 
prim secretar și V. V. Skorniakov, 
atașai, iar din partea ambasadei

Oistrah și V. A. lampolski 
au părăsit Capitala
sovietic David 
poporului din

R. P. Polone, K- Janlszewskî, se
cretar.

înainte de plecare David 
Oistrah a făcut următoarea de
clarație : „Părăsind Bucureștiul 
duc cu mine cele mai calde im
presii despre întîlnirile mele cu 
minunatul auditoriu muzical ro- 
mîn, cu eminenții mei colegi, mu
zicienii romîni. Cred că în scurt 
timp ne vom întâlni din nou. Voi 
fi bucuros să revin în țara dv. 
și să concertez din nou în fața 
publicului romînesc**.

Maresiev printre pionieri
Ce se înttmplă în această zi ? 

Sala teatrului din Palatul Pio
nierilor e plină pînă la refuz; pe 
scările ce duc la ușa de intrare 
așteaptă un grup de pionieri, cu 
buchete mari de flori în brațe. Pe 
cine așteaptă 1 Pe un OM : Un 
Om Adevărat — Alexei Petrovici 
Maresiev, bărbatul acesta în apa
rență grav, dar cu zimbetul pe 
buze care coboară acum din ma
șină și este înconjurat Îndată de 
pionieri. Primește flori, împarte 
sărutări și îmbrățișări și pătrunde 
în sala teatrului. Aplauzele entu
ziaste ale pionierilor parcă îl 
stînjenesc.

Vorbește Maresiev ? Nul Se 
discută prietenește. Deseori vocea 
puternică a Eroului " ' ” -
vietice răsună:

— Voi ce credeți ? 
•ă fac ?

Maresiev explică 
lupte aeriene, cere păreri despre 
cum trebuia să acționeze șl in 
urma răspunsurilor primite în
cheie cu constatarea:

— Voi sinteți adevărați avia
tori I

Maresiev știe însă că pionierii 
care il ascultă cunosc bine cele 
ce se povestește șl iată-i trăind 
alături de Omul Adevărat mo
mente grele de luptă, momente 
vesele de izbindă...

Pe intervalul dintre scaune șl 
scenă, circulă numeroși pionieri. 
Duc bilețele cu întrebări.

Alexei Petrovici răspunde la 
întrebări apoi bagă în buzunare 
bilețelele. La nedumerirea transla
torului răspunde serios :

— Astea sînt prețioase auto
grafe 1

L-au întrebat pionierii dece n-a 
sărit cu parașuta, cîți ani are, cu 
ce se ocupă acum, ce studii are...

Sala freamătă de rîs. Maresiev 
povestește cum doi băieți crezînd 
că-și educă îndrăzneala, voința, 
caracterul, i-au scris că sar din 
mersul tramvaiului, încearcă să 
nu mănînce nimic o zi întreagă 
sau își string mina cu ușa și pri
vesc la ceas să vadă care rezistă 
mai mult fără să țipe. E hazliu, 
dar educativ. Copiii, află că dîr- 
zenia și voința nu se obțin ast
fel. Ele se însușesc de-a lungul 
multor ani de învățătură, de bi- 
ruire a greutăților ivite în viață.

Uniunii So-

Cum trebuia

situații de

In sală e din nou freamăt. Răs
punzi nd unei alte întrebări, Ma
resiev dictează adresa:

— Moscova, str. Gorki nr. 19 a- 
parlamentul 70 1...

Adresa este scrisă cu înfrigu
rare în carnețelele dintre care 
multe aveau peste cîteva minute 
să poposească in miinile lui Ma
resiev. Acesta a coborît în sală și 
— pînă la începerea programului 
formațiilor artistice pionierești — 
a împărțit autografe. Cojoacă 
Claudia, Moga Valeria, instruc- 
toarea Matache Elena, sînt în 
preajma lui Maresiev. Horn Ale
xandru de la școala medie mixtă 
nr. 6 își face ioc cu greu ferind 
un obiect mic ce-1 ține în palmă. 
E un avion executat din plexiglas 
și pe care-1 înminează cu emoție 
prietenului 
zut însă 
oară.

Toți cel 
care au participat la întilnirea cu 
Maresiev au plecat de aici cu 
gînduri mari: să se străduiască 
să devină și ei „oameni adevă
rați", oameni care să-și slujească 
cu devotament patria și poporul.

GH. ANGELESCU

vechi pe care l-a vă- 
astăzi pentru prima

peste 1.000 de pionieri

Pe străzile din Tîrgu Mureș.»

Turneul Ansamblului 
de balet „Țoi Sîn Hi"

•Anul acesta a fost anul cuno
știnței .cu dansuri'le popoarelor a- 
siaiice, pînă nu demult destul de 
departe de noi, pline de taine și 
semne de întrebare. După ce am 
văzut însă evoluând în iureș pașii 
de călăreți ai mongolilor, ne-am 
concentrat atenția în sezi-s-area 
multitudinii talentelor de mimi, 
acrobați și cîntăreți ai artiștilor 
de operă chinezi, apoi am admirat 
cit de fin își cizelează mișcări-le 
— în cea mai mare parte izvorâte 
din coarde ascunse ale trupului 
omenesc — interpreta indiană a

Primirea de către 
tov. Chivu Stoica 

împuternicitului 
extraordinar 
guvernului grec

18 octombrie a. c. tov. Chivu

a

al
La

Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al P.R.R. a primit pe 
dl. P. Garufalias, împuternicitul 
extraordinar al guvernului grec, 
deputat în parlamentul Greciei.

Dl. P. Garufalias a fost insoțit 
de dl. S. Rocanos, secretar de 
Legație.

La întrevedere au asistat Gri- 
gore Preoteasa, ministrul Aface
rilor Externe și Marcel Popescu, 
ministrul Comerțului Exterior.

In timpul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme politice in
ternaționale, precum și la dezvol
tarea relațiilor economice între 
cele două țări.

întrevederea a decurs tntr-o 
atmosferă cordială.

Concert simfonic dirijat 
de Carlo Zecchi 

cu concursul violoncelistului 
Enrico Mainardi

La Ateneul R.P.R. a avut loc 
joi seara un concert simfonic ex
traordinar dat de Orchestra sim
fonică Radio, dirijată de Carlo 
Zecchi cu concursul violoncelis
tului Enrico Mainardi.

Partea întîia a programului a 
cuprins fragmente din Suita nr. 
3 în re major pentru orchestră de 
coarde, oboi, trompete și timpan 
de J. S. Bach și Concertul pentru 
violoncel și orchestră în si bemol 
major de Boccherini, solist Enrico 
Mainardi.

La cererea insistentă a publi
cului, Enrico Mainardi a mai in
terpretat Sarabanda și Bouree 
din Suita în do major și Sara
banda în do minor de Bach.

In partea a doua a fost Inter
pretată Simfonia I-a în do minor 
de Brahms.

(Agerpres)

Maresiev In mijlocul pionierilor

Sarcină de seamă
grăbirea campaniei de toamnă

Vind statului 
prisosul de produse
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
Raionul Pecica este unul dintre 

cele mai puternice raioane cerea
liere ale regiunii Timișoara. Po
rumbul a devenit una dintre cul
turile de bază, el ocupind 37 la 
sută din întreaga suprafață ara
bilă a raionului.

Imediat după stringerea recol
tei, gospodăriile agricole colecti
ve și-au achitat plata in natură 
datorată S.M.T.-ulul și cotele o- 
bligatorii către stat. Consiliile de 
conducere ale gospodăriilor co
lective au asigurat de asemenea 
necesarul de semințe pentru anul 
viitor. După împărțirea venituri
lor pentru zilele muncă efectuate 
de colectiviști șl după ce au re
zervat fondul de bază al gospo
dăriei și cantitățile necesare pen
tru furajarea animalelor — adu
nările generale au luat hotărîrea 
ca din prisosurile rămase, să 
vindă statului o cantitate de 18 
vagoane cu porumb.

Pină
Șemlac 
mentul 
te de 5
acestei gospodării au vindut și ei 
statului o cantitate de 16.400 kg. 
porumb boabe.

acum gospodăria din 
și-a îndeplinit angaja- 
vlnzlnd statului o cantita- 
vagoane porumb. Membrii

întârziere
ORAȘUL STALIN (de la cores

pondentul nostru).— In gospodă
ria colectivă din Merghindeal, ra
ionul Agnita, Insămlnțările au în
ceput abia de trei zile. De ce e- 
xistă această situație? Tov. Tho
mas Wonner, președintele gospo
dăriei, afirmă:

Culoare - grație - spontaneitate

A Scene din spectacolul „Legenda despre 0 
\ cetatea Sardosen“, balet national, după un /)
x libret de Țoi Sîn Hi, pe muzică de Țoi Ok X
V Sam, prezentat de Studioul de Stat de ba- x
Z) let „Țoi Sîn Hi“ din R.P.D. Coreeană. (?

stilului de dans Kathak am înce
put să ne socotim într-o măsură 
familiarizați cu acest fel de re
prezentări artistice ce-și află iz
voarele în urină cu mii de ani. 
Turneul Ansamblului de balet al 
studioului „Țoi Sîn Hi“ din Co
reea ne-a găsit oarecum pregă
tiți să putem face comparații, să 
remarcăm ceea ce e comun dansu
lui popoarelor din Asia, precum 
și, ceea ce este propriu, specific, 
prietenilor noștri coreeni. Avem 
mulțumirea că această cunoștință 
nouă am făcut-o cu concursul unei 

formații excelent 
pregătite, în care 
se întâlnesc talentul 
și grația interpreți- 
lor cu fantezia co
regrafilor și maeș- 
triilor de balet, 
munca asiduă pen. 
tru desăvârșirea 
mișcărilor cu armo
nia col or fetică a 
costumelor.

Studioul de balet 
„Țoi Sîn Hi“ cul
tivă cu grijă ve
chea tradiție a dan
sului popular co
reean. Inspirația 

pieselor din pro
gram o afli în da- 
tinele și obiceiurile 
strămoșești chiar 
dacă utilizarea ce
rută de legile sce
nice și de lărgirea 
sferei de accesibili
tate nu-ți oferă 
nemijlocit motivul 
folcloric iniți.a.1. In 
dansul cu săbii, de

exemplu, am întâlnit miștănile — 
cunoscute din stampe — cu care-s 
mînuite aceste arme încă din 
cele mai vechi timpuri. Femeia 
subțire, grațioasă, învăluită în ro
chie drapată, purtînd pe cap un 
vas rotund este de asemenea o 
imagine des întâlnită în viața po
porului din „țara dimineților li- 
niștite“. De aici a fost inspirat și 
plasticul dans „La fîrrtînă“, în 
care un grup de tinere fete și-au 
găsit un joc în îndemânarea de a 
ține pe cap vasul cu apă.

In baletul „Sub cerul senin**, 
din care am văzut cîteva fragmen
te, întâlnești datinele de nuntă ale 
poporului, pline de optimism și 
dragoste de viață. Roadele pe 
care țăranii le smulg naturii for
mează pitorești pretexte pentru 
tablouri coregrafice luminoase, 
pline de veselie.

Ușurința cu care se mișcă dan
satorii, îndemânarea lor, ne-au 
amintit pe protagoniștii operei 
clasice chineze. Mobilitatea bra
țelor, expresivitatea mișcării mîi- 
nilor, multitudinea nuanțelor ce 
pot fi scoase de aici, ne-au adus 
în minte rafinamentul dansatori
lor indieni. Coreenid practică însă 
un dans cu mai puține tonuri 
grave, mai viu și deschis, mai 
simplu și cu atît mai direct și 
mai apropiat de spectatori.

In cadrul ansamblului strălu
cește arta animatoarei lui, atît de 
prețuita dansatoare și maestră de 
balet, Țoi Sîn Hi. Neobosită a 
purtat ea făclia tradițiiilor popu
lare. Țoi Sîn Hi sintetizează prin 
dans însușirile sufletești ale eroi- 
oului ei popor. Foarte edificator 
în acest sens ne-a apărut dansul 
bătrânului surprins de furtună pe 
mare. Chiar dacă n-ar fi purtat 
mască. Țoi Sîn Hi ne-ar fi convins 
că trăiește drama unui bătrân plu

taș din țara sa în lwptă cu sti
hia valurilor. împotriva puterilor 
care-1 părăsesc, plutașul înfruntă 
cu eroism furtuna și — aidoma 
bătrânului și înțeleptului său popor 
— nu se lasă doborit cu nici un 
preț. Vâslind mai departe cu 
curaj, împotriva valurilor ame
nințătoare, poporul coreean a 
ajuns la țărm învingător. A fost 
călăuzit de experiența și înțelep
ciunea 6a milenară, de inima vi
tează ce nu cunoaște bătrânețe.

O altă Țoi Sîn Hi am cunoscut 
în dansul improvizat pe melodiile 
unui vechi instrument popular 
coreean. Sprintenă, zvârlind cochet 
eșarfa de mătase albă, cu mișcări 
feline, rotunde, domoale, ea mî- 
nuia firesc limbajul dansului gra
țioaselor femei coreene.

Interesant evoluează această 
tradiție în arta lui An Son Hi, 
fiica și eleva lui Țoi Sîn Hi. Mai 
modern, cu influențe europene, 
dansul lui An Son Hi este o sur
prinzătoare sinteză a acestei evo
luții. Păstrînd filonul popular, An 
Son Hi a imprimat totuși artei ei 
variatele sale resurse temperamen
tale. Dansul azerbaidjan al pasă- 
rei rănite este un fericit amestec 
de grație și finețe asiatică cu fre
nezia și conturul mai pregnant al 
dansului de caracter european. An 
Son Hi creează o neuitată ima
gine de pasăre cu aripi albe, gata 
să se înalțe lin și să plutească în 
ceruri. Plină de senzualitate, vul
canică. ea suferă din dragoste în- 
tr-un pătimaș dans țigănesc. îna
inte cu câteva clipe îngenunchiase 
îndurerată la mormântul tatălui 
ucis în luptă dar și-a vestit răz
bunarea prin zăngănitu.1 amenin-

SUZANA VOINESCU

(Continuare in pag. 3-a)

Din datele primite cu pri- — 
vlre . 
toamnă rezultă că nu se lu
crează peste tot cu toată ca
pacitatea de lucru de care 
dispun regiunile.

Sint rămase in urmă 
totul nejustificat regiunle 
PIoești, Timișoara, Galați și 
București. Chiar regiunile 
care sînt Indicate în harta 
alăturată ca fruntașe — cum 
stnt Suceava și Bacău — ra
portat la condițiunile lor și 
ținind seama de faptul că a- 
colo gerul vine mai devreme, 
sint in restanță cu însămin- 
țările.

Față de timpul inaintat se 
impune mobilizarea tuturor 
forțelor de lucru șl să lucrăm 
zl șl noapte pentru termina
rea ctt mai de grabă a în
sămințărilor de toamnă.
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Cu sprijinul tractoriștilor
înainte de a părăsi gospodăria, 

corespondentul nostru a mai aflat 
că se dă mare bătălie pentru a se 
termina recoltatul porumbului, 
transportul gunoiului de grajd în 
platforme sau pe câmp, fără să se 
stânjenească ritmul însămîntărilor.

Intr-o convorbire avută cu pre
ședintele comitetului executiv al 
Sfatului Popular al comunei Cru
cea. raionul Hîrșova, tovarășul 
Ștefan Boșneag, corespondentul 
nostru a primit următoarea decla. 
rație in legătură cu desfășurarea 
muncilor agricole din campania 
de toamnă:

Peste cîteva zile suprafața de 
2.750 ha. planificată pentru însă- 
mînțărl va fi terminată. Datorită 
sprijinului primit din partea SMT 
Pantilimon și Horia, care au tri
mis aici 6 brigăzi de tractoriști, 
gospodăria colectivă din comuna 
Crucea însămînțase pină la 16 oc
tombrie o suprafață de 840 ha., 
din 850 ha. planificate.

In ultimele zile, ritmul munci
lor agricole a crescut simțitor, 
fiind folosite trei cupluri a cîte 
două semănători, iar tractoarele 
disponibile au putut face arături 
adînci. Pînă la aceeași dată, în 
întreaga comună s-au arat 2.797 
ha., care vor fi însămînțate în pri
măvară.

Este bine cunoscut faptul că 
noi obișnuim să cerem tractoriști
lor să are bine și mult, dar de 
multe ori neglijăm condițiile lor 
de hrană și dormit. De aceea, a- 
nul acesta noi am luat măsuri ca 
în afară de alimentele primite de 
la stațiune, conducerea gospodă
riei colective să pregătească zil
nic pentru tractoriști hrană caldă 
cu carne, să dea fiecărui tracto
rist dimineața cîte un litru de 
lapte dulce, iar la masa de prînz 
să li se servească și vin.

nepermisă
— Am așteptat ploaia, am fost 

ocupați cu recoltatul porumbului, 
sfeclei de zahăr etc.

Adevărul Insă este că munca 
la recoltat n-a fost suficient de 
bine organizată. Consiliul de 
conducere n-a căutat să mobili
zeze la lucru pe toți colectiviștii, 
fapt datorită căruia terenurile au 
fost eliberate tlrziu.

Acestea-s adevăratele cauze 
pentru care gospodăria colectivă 
din Merghindeal a arat abia 
9 hectare și însămtnțat abia 3 
hectare.

Pentru înlăturarea grabnică a 
acestei situații, este necesar șl 
ajutorul sfatului popular comunal.

Iată o curiozitate pe care foto
reporterul nostru — un turist 
incurabil — a surprins-o tn Tg. 
Mureș. Fotografia nu te lămu
rește pe deplin. Ceea ce vedem 
aici este un aspect obișnuit ce-l 
Intllneștl din cinci tn cinci mi
nute In piața mare a orașului. 
Unul dintre autobusele citadine 
s-a oprit în fața depozitului și-și 
alimentează rezervoarele. Dar cu 
ce ? Asta-i întrebarea 1 Căci cele întreg 
mai multe dintre autobuse foia- instalați 
sesc drept combustibil... gazul 
metan ce se găsește din abun
dență tn apropierea orașului. 
Vreți să știți care-i avantajul ? 
Să facem o socoteală: un auto-

bus consumă zilnic 20 metri cubl 
de gaz. Socotindu-l cu prețul de
rizoriu al gazului, ajungem la o 
nimica toată. Autobusul alimentai 
cu benzină consumă tn același 
timp, cea. 50 litri benzină, cart 
costă tn jurul a 75 lei. Deci...

Introducerea tn diferite sectoa
re industriale ctt și tn folosința 
casnică a gazelor naturale a luat 
o mare dezvoltare tn Tg. Mureș, 
întreg orașul este prevăzut cu 

[iile corespunzătoare, iar 
tntr-o serie întreagă de comune 
șl sate din raion au fost intro
duse conductele. Lucrările con
tinuă tntr-un ritm neîntrerupt.

G. PETRE

— Atențiune! Atențiune! Aici 
Y06 KBA I VO6 KBA I Postul 
de radioamatori al Școlii medii 
cu limba de predare maghiară 
din Orașul Stalin-Romtnia. 
Ne-ați auzit? Răspundeți la 
apel 1 Răspundeți la apel! Aici 
YO6 KBA,! Yokohama, Oslo, 
șase Konstantin, Boris, Ana...

Tinăra profesoară apasă acum 
pe un buton și lumina micului 
bec se stinge. Prin caschetele cu 
căști de radio se aude destul de 
slab, dar clar: — Hallo, Hallo, 
YO6 KBA, ți-am auzit .apelul. 
Iți răspund la apel. Aici postul 
bulgar din orașul Plovdiv LZ1, 
KSP Lintz, Zagreb unu Kron
stadt, Singapore, Paris, LZ1 
KSP.

Butonul este apăsat din nou. 
Profesoara Saralta trece In fața 
microfonului și urează cu glas 
tare: „Bună ziua, dragă tova
rășe. Sînt bucuroasă de tntîl- 
nirea aceasta 
Te rog să-mi 
Iul".

Emițătorul 
numerele de 
iar apoi Sarolta încheie con
vorbirea: „La revedere, dragă 
tovarășe. Multe 73!".

Stau cu căștile pe urechi și 
aș sta pînă cine știe cînd tn 
acest mic „atelier-minune"

pe calea undelor, 
transmiți contro-

bulgar transmite 
control, salutări,

al 
Școlii medii nr. 4, cu limba de 
predare maghiară din Orașul 
Stalin. Tot ce văd In juru-mi, 
aparatul de emisie, de recepție, 
nenumărate scule, planșe, toate 
stnt lucrate de elevi și de pro
fesorul lor de fizică, conducăto
rul cercului de radioamatori, to
varășul Fejer Pavel. In cadrul 
acestui cerc de radioamatori, 
elevii au făcut cunoștință fu 
tainele lămpilor, condensatori-

lor, undelor. Nu a mers ușor 
construirea unei asemenea stații 
de radioamatori, prin care să se 
vorbească cu tineri din insulele 
Filipine, din Cehoslovacia, Fin
landa, Bulgaria și atttea alte 

“ țări. In „camera-minune**, pe 
raftul unei polițe, am găsit un 
caiet gros de vreo sută de pa
gini, scris mai mult de jumă
tate. L-am răsfoit cu curiozitate; 
de fapt nu era altceva dectt un 
jurnal al cercului, de la înfiin
țarea* acestuia (cu ctțiva ani tn 
urmă) și pînă în ziua de azi. 
Am întîlnit aici toate scrisorile 
elevilor amatori de fi2ică sau 
ale tovarășului Fejer către dife
rite foruri prin care cereau ma
teriale. Pe alte pagini erau li
pite facturile cu care au primit 
sau și-au cumpărat parte din ma
terialul necesar construirii sta
ției. Apoi, primele machete ale 
unei cărți poștale internaționale 
din care au și ei cu sutele so
site din toate colțurile lumii. 
Prin acestea au reușit si facă 
legătură cu posturile de radio
amatori. Inslirșit toate greută
țile, strădaniile lor și toate suc
cesele sînt oglindite tn caiet. 
De abia după ce am răsfoit 
acest „jurnal de bord'* m-am 

uitat mai atent în jurul meu.
Pe pereți, lingă diferitele plan
șe, am observat fotomontaje cu 
ilustrate primite din Bulgaria, 
Anglia, Iugoslavia, Ungaria. 
Văzlndu-mi mirarea, tovarășul 
Fejer deschise sertarul unui du
lap șl scoase de acolo, tn ordine 
alfabetică, zeci și zeci de ase
menea ilustrate. Din cele cîteva 
numere și litere scrise pe spate 
eu n-am priceput nimic. Numai 
adresa am putut-o citi. De ce 
scriu doar atlt ?

Să-i pregătim pe tineri pentru viață
tntîmplă multe, 
aștepți se ivește

In viață se
Cînd nici nu te , . . 
un necaz un zbucium mai mare. 
Ce mult face ca în acele momente 
să simți cuvîntul apropiat, sfatul 
plin de căldură al unui tovarăș 
dornic să-ți dea o mînă de aju
tor ca să poți trece prin clipele 
grele în care te afli...

Intr-o ședință organizată de 
Comitetul raional U.T.M. Negru- 
Vodă, o utemistă de la topitoria 
de in din Mangalia a povestit 
despre un asemenea fapt petrecut 
în organizația de bază din care 
face parte.

...In urmă cu doi ani, pe poarta 
fabricii pășea timid o tînără, pu
țintică la trup, cu trăsăturile fe
ții împlinite. Ii zicea Aneta San
du și venea tocmai dintr-un sat 
îndepărtat al raionului Hîrșova. 
In afară de traista cu mîncare 
și unele lucruri, adusese cu ea 
multe, nespus de multe sfaturi 
date de maică-sa la plecare. „Ai 
grijă să înveți o meserie — îi 
spusese grijulie bătrîna, în timp 
ce o petrecea pînă la gară. Să 
fii cuminte, să te porți cinstit 
cu oamenii. Nu da prilej gurilor 
slobode să te vorbească. Nu 
uita, fata mamei, să ne scrii..."

încă din primele luni de la 
venirea în fabrică, fetele au 
început să vadă în Aneta 0 bună 
muncitoare, dornică să învețe o 
meserie, o adevărată tovarășă și 
prietenă. Primirea ei în organi
zație a Însemnat de fapt că ei

se bucură de încrederea colecti
vului de utemiști.

Iată însă că în viața Anetei, 
în care se părea că totul decurge 
liniștit, la fel ca și înainte, în
tr-o zi s-a schimbat ceva. Fata, 
în trecut veselă, a început să fie 
din ce în ce mai des cufundată 
în gînduri, mai închisă in sine, 
mai neatentă la muncă. La 
discuțiile aprinse care se orga
nizau ca de obicei seara în că
min. ea nu mai participa. Pe u- 
nele fete care au încercat să-i 
afle păsurile, le-a repezit în cî
teva rînduri.

Cu timpul izolarea de colectiv 
începu s-o stingherească. Simțea 
nevoia să-și descarce sufletul 
cuiva, să se sfătuiască asupra 
necazurilor ei. Și într-o seară s-a 
hotărît: a povestit Anicăi Coco
șel, secretara organizației de 
bază U.T.M., tot necazul ei. Mai 
de mult cunoscuse un băiat cu 
care se împrietenise. Dar acela 
de care se îndrăgostise cu ade
vărat și alături de care visa să-și 
făurească un cămin fericit, se 
dovedise a fi un om de nimic, 
care o înșelase. Ivan Valeriu — 
așa îl cheamă pe acest tînăr — 
minat cu totul de alte gînduri 
decît cele izvorîte dintr-o iubire 
adevărată, călcase în picioare 
dragostea sinceră a fetei. Cînd a 
aflat că Aneta trebuie să nască 
un copil, a părăsit-o. Desigur că 
Anetei nu i-a fost de loc ușor să 
se hotărască a i se destăinui se-

cretarei. Prin minte i-au trecui 
mai întîi tot felul de gînduri. Cel 
mai mult o obseda gradul să ple
ce din Mangalia, să se ducă a- 
casă. Ce va lucra acolo, ce va 
face cu copilul, va vedea după 
aceea. „Dar mama, ce va zice 
mama ?... Nu, acasă nu mă pot 
întoarce în această situație" — 
gîndea tot ea cuprinsă de dispe
rare. După multe frămîntări și 
ezitări s-a decis totuși să-i vor
bească deschis secretarei.

...In timp ce fata vorbea, la 
început. Anica Cocoșel simțea în 
suflet pornirea s-o certe zdravăn 
pentru ușurința de care a dat 
dovadă în relațiile ei cu acel tî- 
năr. „Dar — își zise tot ea — 
acum nu-i momentul cel mai 
prielnic pentru aceasta. E o to
varășă bună de a noastră pe care 
avem datoria în aceste momente 
s-o înțelegem, s-0 ajutăm"...

— Nu mi-e de loc ușor, Aneto, 
să-ți spun ce ai de făcut. Am să 
mă mai gîndesc... Mă voi sfătui 
și cu alți tovarăși, și după aceea 
vom sta din nou de vorbă. Cred 
însă că n-ar fi bine să pleci din 
mijlocul nostru. Și, dacă pleci, 
unde ai să te duci, cum o să-ți 
crești copilul ? Ai încredere în

— Vă înșelați. Ei ne trans
mit multe salutări și 
și ne cer 0 fotografie.

— ???
— Vedeți acest 731 

Asta 'înseamnă: multe ____
mente, salutări și sărutări.

In cameră au intrat doi băieți 
înalț i.

— A, bine ați venit, ti salută 
profesorul Fefer. Uite, aceștia 
stnt elevii mei de anul trecut : 
Becsek Elek și Antal Arpâd.

Cei doi tineri veniseră să 
ceară unele sfaturi fostului lor 
profesor. Becsek Elek și-a cons
truit și el acasă un aparat de 
recepție, iar acum vrea să-l cons
truiască pe cel de emisie. 
Cei doi tineri au rugat-o pe to
varășa Satolta să le dea puțin 
locul. Becsek s-a așezat lingă 
micul aparat Morse. Ti-ta-ta-ta- 
ti. Iar peste cîteva clipe răs
punse același sunet din Buda
pesta. Antal Arpi, la masa de 
alături, scria tn caietul mare de 
convorbiri tot ce se transmitea. 
In foarte scurt timp cei doi 
băieți au reușit să prindă legă
tura cu 6 țări. Musafirii s-au 
avintat într-attt in această in
teresantă preocupare, Incit au și 
uitat de timp. Ctinchetul clo
poțelului anunță recreația mare. 
La ușă se auziră ciocănituri, 
apoi intrară cîteva fete șl bă
ieți. Am oftat că fac parte din
tre membrii cercului de radio
amatori din școală. Puskas 
Ștefan. Nagy Lâszlo și Papp 
Jănos stnt cei mai buni fizi
cieni dintr-a IX-a B. iar Mosnar 
Dora și Paăl Ildiko, dintr-a X-a.

La despărțire, tovarășul Fe
fer mi-a dat ca amintire 3 cărți 
ilustrate pe care le trimite pos
tul de radioamatori YO6 KBA 

tn toate țările îndepărtate, tn 
semn de prietenie, l-am mul
țumit foarte mult, iar elevii 
mi-au spus ztmbind: — Chiar 
pe gratis nu vi le-am dat. In 
schimbul lor trebuie să scrieți 
In acest caiet părerea dumnea
voastră despre cercul nostru. 
La repezeală le-am scris doar 
cîteva rlnduri. Aș dori Insă ca 
acest reportaj să le dea un 
imbold și mai mare tn fru
moasa și interesanta lor acti
vitate tinerilor radioamatori.

ECATERINA REDEI

sărutări

Și 881 
compli-

Se îmbogățește parcul 
de avioane al TAROM

sovietică. Primul avion 
tip, pe care personalul 
și terestru al întreprin- 
face instructajul practic 

a sosit în țară

— expresie a 
modern In teh-

GEORGETA VASILIU

(Continuare tn pag. 3 a)

Pină la sfîrșitul anului acesta 
parcul de avioane al întreprinde
rii Tarom se va îmbogăți cu un lot 
de avioane de tiipuj 11 14 de con
strucție 
de acest 
navigant 
derii va
în zbor și la sol, 
acum cîteva zile.

Avionul II 14 
ceea ce este nou,
nica construcțiilor de avioane — 
are o capacitate și o viteză de 
croazieră sporite față de acelea 
ale avioanelor existente în prezent 
în serviciul întreprinderii Tarom. 
In cabina spațioasă este asigurat 
un confort maxim, aerisire și în
călzire.

In plus, echipamentul modern 
de radionavigație de care dis
pune permite executarea zboruri
lor pe orice timp, ta deplină si
guranță.



O laconică Informație „Agerpres" 
anunța acum cîteva zile că la uzinele 
„ProgresuT-Brăila, din inițiativa C.C. al 
U.T.M. și cu concursul redacției ziarului 
„Scînteia tineretului", Ministerului Indus
triei Metalurgice și Construcțiilor de Ma
șini și C.C. al Sindicatului salariaților 
din industria metalurgică și construcții
lor de mașini, a avut loc o consfătuire pe 
țară. Muncitori, tehnicieni, ingineri și 
contabili, secretari ai organizațiilor 
U.T.M. șl membri ai comitetelor sindicale 
din 26 mari întreprinderi s-au adunat aici 
pentru a învăța din experiența tineretului 
uzinelor „Progresul", inițiatorul mișcării 
„Să realizăm economii egale cu prețul de 
cost al unor importante produse finite". 
Reluarea inițiativei reprezintă un aspect

Important al contribuției tineretului și 
uteniiștilor la îndeplinirea sarcinii de re
ducere a prețului de cost al producției, 
trasată de cel de al II-lea Congres al 
P.M.R.

Totodată, participanții la consfătuire au 
împărtășit propria lor experiență în ex
tinderea inițiativei de la „Progresul"; și, 
mulțumind pentru ospitalitate și învăță 
tură brăilenilor, n-au ezitat totuși să 
supună unor observații critice activitatea 
din întreprinderea gazdă.

In trecut, după succesele realizate in cinstea ce 
lui de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului 
de la București, acestei acțiuni nu i s-a mai acor
dat sprijinul necesar.

Valoarea inițiativei, aceea că pentru întîia oară 
economii modeste, ale unor tineri diferiți, sînt 
unite și exprimate puternic, stimulativ, prin valoa
rea unui produs de bază al întreprinderii, ne în
deamnă să expunem pe larg învățămintele recentei 
consfătuiri.

Picătură cu picătură se face marea
bsn cu ban se string economiile

Contabilii fotografii acțiunii
mari discuții — a spus el—în pri
vința reorganizării brigăzii corn-

1001 RESURSE
In această direcție nu se pot 

da rețete — iată o concluzie care 
s-a impus în urma discuțiilor bo
gate și contradictorii asupra me
todelor de economisire.

Totuși există și în această pri
vință. anumite condiții. Ele tre
buie neapărat satisfăcute.

In primul rînd, din conslătuire 
a reieșit necesitatea generalizării 
normelor de consum fundamenta
te din punct de vedere tehnic, ca 
un punct de plecare strict nece
sar în stabilirea economiilor. De 
asemenea, pentru a asigura o co
rectă evidență, toate întreprinde
rile vor trebui să țină seama 
de experiența bună de la uzinele 
„Progresul", organizîndu-și din
tru început mai bine magaziile 
de scule și materiale și lichidînd 
grămezile de deșeuri uitate prin 
colțuri.

Totodată, din discuțiile consfă
tuirii a reieșit că angajamentele 
tineretului în privința economii
lor e necesar să fie supuse con
sultării conducerilor de secții sau 
ateliere, pentru ca ele să nu dău
neze calității fabricației și între
ținerii mașinilor. Din acest motiv, 
la „Progresul", la formularea an
gajamentelor au asistat maiștrii 
și tehnicienii a căror .experiență 
a contribuit la înlăturarea peri
colului unor angajamente forma
le sau realizabile îrt dauna cali
tății Acum, în timpul realizării 
economiilor, tot în vederea aces
tui scop documentele întocmite 
sînt revăzute de maiștri și teh
nicieni.

Cele mai frecvente economii, 
masa tineretului le obține pe ca
lea gospodăririi mai atente a 
materialelor directe și indirecte.

Folosirea deșeurilor e un mij
loc de seamă in această direc
ție. Atît la „Progresul" cît și la 
„1 Mai"-Ploești, prin folosirea 
cupoanelor la forje și cazangerie 
a fost cruțată consumarea unor 
materiale noi

In prima perioadă a mișcării, 
atunci cind magaziile încă n au 
fost perfect organizate, se poate 
accepta ca o sursă de economii 
și colectarea de metale vechi și 
capete de metal, așa cum s-a fă 
cut la uzinele „Semănătoarea"- 
București.

Economisirea energiei electrice 
și combustibilului trebuie perma
nent urmărită Aceasta se poate 
face in mod eficace la mari a- 
gregate, ca — de pildă— cupto
rul Siemens Martin al uzinelor 
„Progresul", unde contoarele pot 
stabili cu precizie consumul

Recuperarea de materiale — ca 
strma din motoarele electrice 
arse etc. — iată altă sursă de 
economii.

Economisirea de materiale își 
găsește o complectare în econo
misirea sculelor, atît prin folosi
rea lor atentă cit și prin recondi- 
ționarea lor. Așa cum au arătat 
referatele prezentate, la „Progre
sul" s-au obținut economii insem- 
nate prin recondiționarea in sec
țiile productive a cuțitelor cu 
plăcuțe din aliaje dure.

Realizarea de economii la cîte 
o piesă disparată — este abia în
ceputul. Fiecare tînăr muncitor și 
tehnician trebuie educat astfel 
Incit să urmărească înfăptuirea 
unor economii care să poată de
veni sistematice, să poată fi 
feneralizate pe întreaga coman- 

ă Vizitînd cazangeria uzinelor 
„Progresul",, unii delegați au ob
servat absența acestei preocu
pări.

Rolul inovațiilor în realizarea 
de economii nu poate fi supra- 
apreciat. Sume care prin simpla 
gospodărire mai bună a materia
lelor cer vreme îndelungată spre 
a fi strinse, o inovație bine gîn- 
dită le realizează „într-o clipă". 
La uzinele „Independența'*-Sibiu, 
tînărul inginer Miron Tutulan, 
realizînd un nou liant pentru 
turnătorie, a adăugat angajamen
tului tineretului din uzină o eco
nomie de 278.000 lei anual.

Alături de muncitori, pot fi mai 
mult antrenați în activitatea de 
dobîndire a economiilor tinerii in
gineri și tehnicieni. Dacă înainte 
adesea angajamentul unor tineri 
din serviciile cu caracter tehnic

ecivomic ale întreprinderilor 
doar acela de a face econo- 
la rechizite și creioane, acum 

activitatea lor trebuie îndreptată 
și spre țeluri mai înalte. Perfec
ționarea tehnologiei poate fi o 
contribuție de bază a tinerilor in
gineri și tehnicieni în campania 
de economii. La uzinele „Mao
Tze-dun“-București și „Gh. Dimi- 
trov“-Arad, prin perfecționarea
tehnologiei la forjă, datorită in
troducerii ștanțării, s-au și obți
nut rezultate deosebite. O altă 
cale accesibilă acestei categorii 
de tineret e cea a modificărilor 
constructive a reducerii greută
ții agregateioi etc. Și aici „din- 
tr-un condei" se dobîndesc mi
lioane.

Un participant la discuții a 
propus studierea extinderii iniția
tivei de la „Progresul", într-o 
anumită formă, și în institutele 
de proiectări. Socotim propune
rea interesantă.

Salutînd realizările însemnate 
obținute la uzinele „Progresul" 
în lupta pentru economii, delega
ții la consfătuire i-au adus tot
odată o serie de critici. Unele se 
refereau la lipsuri concrete din 
anumite locuri de muncă : „de 
ce cuptoarele de la forjă sînt lă
sate cu ușile deschise?" „de ce 
se consumă. în sectorul de prelu
crare prin așcjtiere, prea multe 
cuțite ?"

Alături de acestea sînt demne 
de reținut cîteva critici cu carac
ter metodic, de mult mai mare 
însemnătate.

In primul rînd, în problema 
economiilor prin recuperarea re
buturilor, discuțiile 
clarificat faptul 
derate economii 
rile rebuturilor 
tată prin plan, 
celelalte ocazii . .... _____
rebut, risipă, și o eventuală re
cuperare a materiei din care e 
alcătuit nu poate duce decît la 
relativa reducere a acestei ri
sipe dar nicidecum la o econo
mie.

In al doilea rînd, cu privire la 
individualizarea economiilor de 
energie electrică și combustibil, 
vorbitorii au arătat că ele nu pot 
fi puse pe seama cutărel sau cu- 
tărei brigăzi de tineret prin me
tode arbitrare (dacă secția are 
100 de oameni iar 70 sînt tineri, 
ar însemna că 70 la sută, din e- 
conomii sînt făcute de tineri) 
Aceste economii pot fi considera
te în mod serios ca o realizare 
a unor anumiți muncitori sau 
brigăzi numai atunci cînd lo
cul de muncă sau mașina aces
tora sini prevăzute cu aparate de

sau 
era 
mii

purtate au 
că pot fi consi- 
numai remanie- 

din cota accep
ta turnătorie. In 

rebutul rămîne

măsură.
Discutînd despre sursele eco

nomiilor. s-au născut și propu
neri. Unele sînt adresate îndeo
sebi uzinei „Progresul". Altele, 
au o amploare mai mare. Un to
varăș de la uzinele „Semănătoa
rea** a propus ca, după exemplul 
industriei cehoslovace, să se
înființeze și în cadrul sec
torului metalurgic din țara noas
tră un buletin in
formativ, tn care 
fiecare uzină să 
publice săptămî- 
nal stocul sortat 
de capete de me
tal pe care nu-1 
mai folosește, 
acest fel, prin 
gocieri între 
treprinderi, 
semnate cantități 
de metal care as
tăzi merg la, re
topit ar putea fi 
folosite la fabri
carea unor repere 
de dimensiuni 
mai mici.

...De la șurub 
pînă la propuneri 
de importanță na
țională — multe 
stau în atenția 
tinerilor 
dări 1

în cadrul inițiativei tineretului 
de la „Progresul", fără nici o 
exagerare se poate, spune că, a- 
lături de muncitorul' și tehnicia
nul care realizează economiile, 
eroul zilei e contabilul. Erou po
zitiv sau erou negativ — aceasta 
depinde de caz l

La uzinele. „PfDgresul"-Brăila, 
cu bucurie putem spune că mem
brii colectivelor contabilității au 
devenit - in general eroi pozitivi, 
colaboratori de preț ai tinerilor. 
Aici, în scopul urmăririi econo
miilor după natura lor și locul de 
muncă respectiv, au fost anali
zate angajamentele luate pe bri
găzi, deschiztndu-se fiecărei bri
găzi de tineret fișe pe sorturi de 
economii (de combustibil, de ma
teriale de tntreținere, recuperări 
de materiale, recondiționări etc.).

Alături de evidența aflată la 
contabilitatea sectoarelor, tuturor 
brigăzilor din uzină le-au fost di
fuzate carnete speciale de econo
mii, în care se menționează felul 
și valoarea economiilor realizate 
și se identifică precis comanda 
respectivă.

înscrierea economiilor in con
turile colective ale brigăzilor se 
face pe baza bonurilor de resti
tuire a materialelor respective, e- 
liberate tn prealabil conform pre
vederilor fișei tehnologice sau 
consumurilor normate.

în referatul ținut la consfătuire, 
iov. Nlcolae Vatău, contabilul șef 
al uzinelor „Progresul", a exem
plificat felul tn care se face evi
dența economiilor tn ctteva situa-

In 
ne- 
în. 
în-

K

A

A

Peste puține zile, ruloul compresor, Importantul agregat al uzinei „Progresul" a cărui valoa- 
gospo- re tineretul o egalează prin economii, va pomi la drum. Nu-i de mirare că de pe acum fug speriate, 

din calea lui și a tinerilor fruntași care-1 conduc, deșeurile, rebuturile șl birocratismul...

SUBLIME R1
putut observa 

esenței acestei
Uzinele „Mao

în discuțiile consfătuirii de la „Progresul" «-au 
la unii vorbitori ecourile unei insuficiente înțelegeri a 
inițiative. Din anumite angajamente, ca cel de Ia 
Țze-dun", din Capitală, nu se înțelege clar dacă economiile ce vor fi 
obținute egalează valoarea unui produs finit sau dacă se va realiza 
propriu-zis un anumit produs finit din materialul economisit. Lozinca 
„Să realizăm economii egale cu prețul de cost al unui important pro
dus finit" subliniază insă că în cadrul acestei inițiative tineretul nu 
montează din economii un anumit agregat, ci că el însumează econo
miile cele mai diverse, făcute la piese care aparțin celor mai diferite 
produse ale întreprinderii respective, egalîndu-le valoric cu prețul de 
cost al unui important produs al întreprinderii. In acest fel se arată 
încă o dată, in mod convingător, adevărul proverbului „Picătură cu 
picătură se face marea", se însuflețește masa tineretului cu conștiința 
capacității sale.

Angajamentele de la Uzinele „23 August" ne fac să subliniem și o 
altă latură a inițiativei Spunind „economii egale cu prețul de cost al 
unui important produs finit" tinerii de la uzinele „Progresul" s-au 
orientat bine, au ținut seama de caracterul stimulativ al momentului 
cînd pe poarta uzinei va ieși, purtînd o plăcuță distinctivă, un agre
gat de mare însemnătate, sau vagoane întregi încărcate cu un anu
mit produs, expresie a economiilor tineretului. Egalîndu-se economiile 
cu anumite oEiecte de mal mică însemnătate, sau „cheltuindu-le“ pe 
un număr mare de produse diverse, credem că se face un deserviciu 
laturii stimulative a inițiativei, și astfel și efectului ei în mase.

în fața presei de 2.600 tone, unul din cele mal 
puternice agregate ale uzinei „Progresul", vizi 

tâtorll din toată țara admi 
ră nivelul înalt al tehnicii 
folosite aci Ospitalitatea dl 
recțlunil uzinei, care l-a con 
dus cu prietenie pe 
să viziteze cele mal 

mă secții ale ti 
deril. bucură ni 
pe tineri, ci șl pe 
ticul și traditions 

al gazetei 
micul arici

Tinerii muncitori și tehnicieni, 
care în aceste zile se antrenează 
mai puternic in lupta pentru eco
nomii, după exemplul tovarășilor 
lor de la uzinele ,.Progresul*', 
fac aceasta din patriotism, din 
dorința de a contribui la reduce
rea prețului de cost in industrie, 
la îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață ale intregului 
popor muncitor.

Totodată, activitatea lor nu se 
poate să le ofere numai satisfac
ții morale Conform principiului 
cointeresării materiale, lupta pen
tru economii trebuie să aducă 
o recompensă materială corespun 
zătoare.

Din păcate însă, în prezent, 
dacă tinerii inovatori pot primi 
pentru inovațiile lor o retribuție

„Scînteia tineretului"
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în vederea recompensării econo
miilor, dispozițiile cu caracter nor
mativ sînt incomplecte.

Firește, pentru a recompensa e- 
conomille trebuie întîi clarificat 
pe deplin ce înseamnă economie, 
trebuie eliminate tendințele u- 
nor elemente înapoiate de a rea
liza beneficii materiale de pe 
urma unor acțiuni ilicite, pe ne
drept numite economii, trebuie 
contabilizate economiile. O ase
menea muncă, de pregătire a unui 
regulament concret de premiere 
nu e desigur ușoară Dar Minis
terul Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini poate și 
trebuie s-o îndeplinească.

Pe baza celor expuse în con
sfătuire s-ar putea prezenta une
le propuneri preliminare concrete.

Astfel, ar putea să se premieze 
obținerea de material utilizabil 
printr-o mai rațională croire, tra
sare, decupare a materialului 
prevăzut in fișa tehnologică a

produsului sau comenzii ca fiind 
strict necesar fabricației respec
tive. De asemenea s-ar putea sti
mula folosirea unui material mai 
ieftin decît ce! prevăzut în proce
sul tehnologic, bineînțeles cu a- 
vizul tehnologului șef, care să 
certifice că se asigură aceleași 
calități și cerințe funcționale ale 
produsului, utilajului, agregatului 
fabricat. Poate fi studiată premie, 
rea utilizării unei cantități de 
materiale auxiliare sub consumul 
normat fără aducerea vreunui 
prejudiciu locului de muncă, ceea 
ce se va confirma de către res
ponsabilul locului de muncă (res
pectiv maistru, inginer etc). 
Intră în propuneri retribuirea u- 
tilizării deșeurilor, după declara
rea și înregistrarea lor ca atare, 
in locul unor materii prime, cu 
avizul tehnologului șef, precum 
că aceasta nu dăunează calității 
fabricației. Condiții asemănătoa
re ar putea primi utilizarea de

materiale degradate șl declasate, 
după declararea șl înregistrarea 
lor ca atare. Insfîrșit, ar trebui să 
fie premiate recondiționările de 
scule, dispozitive și verificatoare 
făcute în afara obligațiilor de pro
ducție, după ce acestea au fost 
scoase deja din uz șl date la re
formă.

Propuneri similare ar putea a- 
dopta și celelalte ministere eco
nomice.

S-ar putea arăta că elaborarea 
unui asemenea regulament cu greu 
poate fi realizată într-un timp 
scurt. Cu toate acestea, nu putem 
să nu ținem seama că la 7 No
iembrie, deci peste nouăsprezece 
zile, se încheie prima etapă a 
mișcării de economii. Dacă un re
gulament complect nu poate fi 
realizat în acest răstimp, atunci 
să intre în vigoare cel puțin dis- 
pozițiuni provizorii, sau să se 
aloce direcțiunilor de tntreprinderi 
fondurile necesare premierilor.

(ii diferite. El a spus ur
mătoarele :

Resturile dectasabile de 
materiale forjate desti
nate topirii, care se pre
dau la magazia de fier 
vechi pe bază de note 
de restituire la comanda 
inițială, sint analizate 
pentru a se vedea dacă 
nu li se poate da o altă 
întrebuințare. In acest 
caz muncitorul sau briga
da care ridică asemenea 
materiale, primesc o notă 
însemnată cu o bară ro
șie, iar contabilul secției 
calculează celui care folo
sește resturile diferența 
Intre valoarea deșeului și 
cea a materialului nou: 
aceasta constituie econo
mia.

Pentru calcularea eco
nomiilor de fero-aliaje 
se înregistrează diferen
țele Intre cantitățile pre
văzute tn rețetele de fa
bricație a oțelurilor și 

cele efectiv utilizate, iar va
loarea realizată se tnscrie 
tn fișa brigăzii de tineret respec
tive. Pentru aceasta, se face un 
calcul pe fiecare șarjă In parte, 
iar nota de calcul servește la în
registrarea economiei rezultate.

Recondiționările de scule, care 
se execută asupra sculelor scoa
se din uz de către muncitorii din 
secțiile direct productive, tn afa
ra îndatoririlor lor de producție, 
se calculează adăugtnd la valoa
rea sculelor reformate, socotite 
la prețul fierului vechi, manopera 
consumată pentru recondiționare 
și materialele folosite. Diferența 
între valoarea de achiziție șl pre
țul de cost al sculelor recondițio
nate, reprezentlnd economia, se 
înregistrează tn fișa respectivă.

...Ar fi bine dacă tn toate în
treprinderile contabilii ar da a- 
celași sprijin mișcării pentru e- 
conomil. Din păcate tnsă, ' așa 
cum s-a arătat tn consfătuire, tn 

unele întreprin
deri, ca „ifnio", 
Satu Mare, șan

tierul naval Ga
lați, „Gh. Dimi- 
trov“-Arad, uzi
nele de tractoare 
„Ernst Thâlmann" 
din Orașul Stalin, 
tn această pri
vință contabilii 
stau tncă deo
parte. La consfă
tuire unii conta
bili au prezentat 
o serie de forme 
de evidentă Inte
resante, ca fișa 
adusă de un to
varăș de la uzi

nele „23 August"; 
interesante, dar, 
din nefericire...ex- 
tracontabile. Tre
buie să se înțe
leagă că nu este 
mulțumitoare oe’ 
vidență extra- 
contabilă, făcută 
„sprijinirii agita-doar tn scopul agita

ției, ci trebuie ca toate eco
nomiile să se reflecte tn prețul 
de cost al produselor prin inter
mediul evidenței contabile.

Deocamdată ceea ce se face tn 
această privință depinde mult de 
bunăvoința fiecărui contabil-șef 
de uzină in parte. După cum a 
declarat contabilul Strbu Tiberiu, 
de la Industria Sirmei-Clmpia 
Tur zii, „sectorul productiv ne-a 
luat-o înainte. In planul de con
turi nu sint posibilități de evi
dențiere In bune condițiuni a e- 
conomiilor".

Iar bunăvoința fiind relativă, 
și reacțiile sint diferite. O to
varășă, contabilă tn M.I.M.C.M., 
se mulțumea tn cuvlntul său cu 
ideea că, oricum, economiile fie
cărui muncitor se reflectă, tn ge
neral, în prețul de cost al între
prinderii și ajung, prin sistemul 
premial, să fie — poate — sti
mulate.

Conducerea Ministerului Indus
triei Metalurgice și Construcții
lor de Mașini și organele de spe
cialitate din Ministerul Finanțe
lor au insă îndatorirea să răs
pundă prin inițiativă unei iniția
tive de masă, să studieze temei
nic și să decidă pentru toate în
treprinderile formele și metodele 
pe care sd le îndeplinească apa
ratul contabil tn vederea unei e- 
vidențe corecte a economiilor.

MUNCĂ POLITICĂMETODE TINEREȘTI

plexe de economii pentru redu
cerea greutății produsului nostru 
— autocamionul. In ședința tn 
care ne-am hotărtt să reluăm ini
țiativa tineretului de la „Progre
sul", am decis însă cu toții să 
reorganizăm si brigada, reacti- 
vînd colectivele ei pe secții, din

Consfătuirea 
pe țară con- 

* vocată la uzi
nele „Progre

sul"-Brăila, tn 
vederea extin
derii inițiativei 

„Să realizăm econo
mii egale cu prețul 
de cost al unor 
Importante produse 
finite"

Am asistat deunăzi la discuția 
între un tlnăr și secretarul co
mitetului de U.T.M. al uzinelor 
„Progresul". Tînărul întreba :

— Ce mijloace specifice, tine
rești, ați folosit în lupta pentru 
economii ?

întrebarea poate părea naivă. 
Economiile sînt economii. Ce mij
loace specifice pot fi aici ?

Să vedem 1
Comitetul U.T.M. al uzinelor 

„Progresul" — s-a arătat în re
feratul prezentat la consfătuire 
de tov. Iacob Gh., secretarul co
mitetului — a dus o anumită 
muncă politică în rîndul maselor 
de tineri în legătură cu inițiati
va. Reluarea acțiunii a fost ana
lizată în birourile organizațiilor 
de secții U.T.M., sub îndrumarea 
secretarilor organizațiilor de bază 
P.M.R., după care inițiativa a 
fost popularizată în rîndul tutu
ror responsabililor brigăzilor de 
tineret. La rîndul lor, aceștia au 
convocat consfătuiri ale brigăzi
lor. Masa tineretului și-a luat an
gajamente concrete, care au fost 
analizate apoi în consfătuirile pe 
secții și centralizate în cadrul 
mitingului convocat de comitetul 
U.T.M. pe uzină.

Pentru buna desfășurare a ac
țiunii au fost confecționate lo
zinci, au fost difuzate la stația 
de radioficare materiale privind 
mișcarea de economii. Posturile 
utemiste de control și-au închi
nat mișcării pentru economii ga
zetele lor și și-au intensificat ac
tivitatea, aducînd mostre în 
standurile de rebuturi și obser
vații critice în consfătuirile de 
producție.

Cu toate acestea, participanții 
la consfătuire au subliniat posi-

bilitatea de a se duce o și mal 
intensă muncă politică în spriji
nul luptei pentru economii.

rol de 
tineret.

In această acțiune un 
seamă îl au brigăzile de 
care trebuie întărite.

De asemenea, posturile 
ste de control trebuie să 
șoare raiduri în secții, pe proble
mele luptei împotriva risipei, 
combaterii rebuturilor, indiscipli
nei.

O atenție deosebită trebuie 
cordată antrenării tineretului 
cursurile de minim tehnic și 
activitățile cabinetului tehnic, 
strict necesare pentru însușirea 
tehnicii noi de către tineret 
pentru ridicarea din rîndurile 
cestuia a noi raționaliza- 
tori și inovatori.

După cum a propus un 
tînăr de la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu“-Bucu- 
rești, comitetul U.T.M. de 
la „Progresul" ar putea 
folosi mai bine experien
ța tineretului uzinei sale 
în păstrarea curățeniei și 
ordinei la locurile de 
muncă.

în activitatea sa, un 
sprijin mai mare ar putea 
primi comitetul U.T.M. 
din partea comitetului de 
întreprindere.

Cu deosebire am vrea 
să subliniem eficacitatea 
pe care o poate avea in
troducerea uneia din for
mele de organizare a ti
neretului în producție — 
brigada complexă pentru 
economii de metal. In 
legătură cu aceasta, tov. 
Căpitanu Octav, inginer 
la uzinele „Steagul Ro
șu" din Orașul Stalin, 
a relatat în mod am
plu experiența dobîn- 
dită acolo. Au fost

uteml- 
desfă

a- 
la 
la

Ș> 
a-

care fac parte 
trei-patru ingineri 
și tehnicieni ti
neri cu sarci
na de a îndru
ma muncitorii și 
tehnicienii în des
coperirea rezerve
lor interne, pe li
nia micșorării con. 
sumului specific de 
metal și manoperă 
la autocamion. De 
mare însemnătate 
a fost și este pen
tru brigada noas
tră alcătuirea de 
către fiecare grupă 
de eecțiea unui ta
bel din care să re
iasă greutatea bru
tă și netă a fiecă
rui reper, în ve
derea reducerii a- 
dausurilor de pre
lucrare. Eficacita
tea brigăzii com
plexe e atît de 
mare, îneît din to
talul angajamente
lor luate de tinere
tul uzinei noastre 
în cinstea zilei de 
7 Noiembrie, de a 
face economii echi
valente cu valoa
rea a 5 autoca
mioane, numai bri
găzii complexe de 
economii îi revine 
o contribuție egală 
cu valoarea a 3 au
tocamioane.

Mișcarea pornită 
de tineretul de la 
„Progresul" cre- 

iază posibilități spo
rite pentru an
trenarea la muncă 
de U.T.M. a tineri
lor ingineri și teh
nicieni. Perspectiva 
de a contribui prin 
proprie inițiativă la 
realizarea de eco
nomii. de a aduce 
perfecționări și ino
vații, de a spriji
ni pe tinerii mun
citori în această 

. direcție, satisfac
ția de a găsi inte
res față de aceste 
probleme în cadrul 
muncii politice de 
U.T.M., poate a- 
propia de organi
zație multi tineri 
intelectuali din pro
ducție.

— Chiar în cadrul 
prin cuvîntul 1 
tineri specialiști, 
mai bine posibilitățile existente 
tn această direcție.
^Organizațiile utemiste trebuie 

să antreneze pe tinerii tehni
cieni în activitatea practică, în 
cadrul brigăzilor complexe, al 
posturilor de control, la ținerea 
de conferințe de specialitate etc. 

Comitetul U.T.M. al uzinelor 
„Progresul"-Brăila a avut în ul
tima lună de făcut față proble
melor dificile ale reluării unei 
atit de importante inițiative. As
pectul tehnic al problemei a ră
pit desigur mult timp și energie 
membrilor comitetului. Totuși, 
lupta pentru economii e numai 
unul din aspectele activității ge
nerale ale tineretului din uzină 
Preocupîndu-se de aceasta, comi
tetul trebuie să aibă tn vedere 
sarcina lui mare și permanentă 
de a asigura educația comunistă 
a tineretului.

Desigur, problemele se interpă- 
trund. Nu se poate spune că pro
punerea unui delegat, ca tinerii 
responsabili de brigăzi și membrii 
comitetelor organizațiilor de sec
ție U.T.M. să lie antrenați în ca
drul învățămîntului politic, la 
studierea căilor de realizare a e- 
conomiilor în cercurile de econo
mie concretă, ar fi mai legată de 
lupta pentru economii imediate de 
cît de educația în perspectivă a 
tineretului.

In general însă — au remarcat 
oaspeții, șf ei activiști cu expe
riență în organizația de tineret — 
o mult mai mare atenție ar tre
bui dată aici învățămîntului
politic, activității cultural-spor
tive, care să ridice necontenit
moralul tineretului, 
optimist și puternic.

Delegații uzinei de tractoare din Orașul 
Stalin au găsit in spatele unei hale o movl- 
liță de piese aruncate. Or fi niște deșeuri 
Inutilizabile ? Nu. E vorba de părți compo
nente ale motorului K.D.-35 pe care uzina de 
tractoare îl livrează în mari cantități uzinei 
„Progresul**, și care aici, nefiind necesare in 
cadrul agregatelor la care se montează mo
torul, sînt aruncate.

Sint necăjiți delegații de la Orașul Stalin. 
E supărat, după cum vedeți, și micul nostru 
arici. N-ar fi fost oare mai economic ca di
recțiunea uzinei brăilene să ceară să i se li
vreze motoarele fără aceste piese inutile ei ?Scurtă recapitulare

Reamintim valoarea economiilor pe 
care le vor realiza, pină la 7 Noiem
brie, tinerii de la:• Uzinele „1 Mai‘-Ploești

— o turlă de foraj și o 
pompă triplex• Uzinele „Gh. Gheorghiu Dej“-Tîrgoviște
— o pompă duplex• Uzinele „Gh. Dimitrov" Arad
— două vagoane G.V.S.• Fabrica de rulmenți Bîrlad
— 30.000 rulmenți• Combinatul metalurgic Reșița
— trei compresoare

. consfătuirii, 
luat de numeroși 
', s-au conturat

să-l crească

★ ★

t

!

7ntr-o pauză a consfătuirii, 
un tlnăr s-a apropiat de 
noi.

— Stnteți de la „Scînteia 
tineretului" ? — ne-a între
bat el.

Primind confirmarea, to
varășul ne-a înminat un 
exemplar proaspăt al gazetei 
de uzină al întreprinderii 
,,Unio“ din Satu Mare. Locul 
central pe prima pagină ti 
ocupă angajamentele tinere
tului uzinei, ca răspuns la 
inifiaiiva tineretului de la 
„Progresul".

în apropiere i-am tnttl- 
nit pe redactorul gazetei de 
uzină „Progresul" și cel al 
ziarului local din Brăila. Ei 
nu au publicat pînă tn pre
zent despre această inițiati
vă decît informații minore.

i
i
I

i

I
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★

n-au avut caracterul unei treceri în revistăRîndurile de mai sus ___ ______
angajamentelor sau înfăptuirilor deja dobîndite. Sperăm să avema angajamentelor sau înfăptuirilor deja dobîndite. Speram să avem 

ocazia să facem aceasta în curînd. Scopul nostru a fost de a relua șl 
sublinia cîteva din ideile principale reieșite din consfătuirea pe țară 
destinată extinderii inițiativei tineretului de la „Progresul"-Brăila.

In încheiere, am vrea să subliniem că acum, după ce primele pro
bleme ridicate de această inițiativă sînt în genere clarificate, „are cu- 
vintul" munca organizatorică propriu-zisă desfășurată de comitetele 
regionale, raionale și orășenești U.T.M.

La uzinele „Progresul", angajamentul tineretului reprezintă aproa
pe 50 la sută din sarcina de reducere a prețului de cost a întregii în
treprinderi pe această etapă. La uzinele „Independența"-Sibiu, angaja
mentul tineretului întrece sarcina de reducere a prețului de cost pe 
fabrică în perioada respectivă. Să căutăm ca pretutindeni, pe baza mo
bilizării tuturor posibilităților, angajamentul luat să reprezinte cu onoa
re tineretul, constituind o parte simțitoare din sarcina de reducere a 
prețului de cost a întregii înreprinderi.

Totodată, să veghiem ca această inițiativă, de mare eficacitate 
economică, să nu mai rămînă, ca în trecut, o campanie de scurtă du
rată, ci, existînd față de ea o preocupare permanentă, cu vremea să 
intre în activitatea obișnuită a tineretului muncitoresc. De aceea, chiar 
în mitingurile care vor avea loc în preajma zilei de 7 Noiembrie, e 
cazul să se ia angajamente pentru perioada următoare.

Să facem din această inițiativă, în colaborare cu comitetele sindi
cale și organele tehnico-administrative, sub conducerea organizațiilor 
de partid, pe baza antrenării maselor largi de muncitori, > o mișcare 
valoroasă, eficace, în lupta pentru reducerea prețului de cost, pentru 
bunăstarea poporului.



Colocv'ul 
pantofilor 
demodați

Intirnptarea a făcut 
ca zilele acestea să par
ticip la o ședință cu to
tul neobișnuită. Din vi
trina pe care o priveam 
în speranța că voi găsi 
o pereche de pantofi mai 
acceptabili decît in ma
gazinele unde încerca
sem să-mi găsesc „no
rocul", am auzit niște 
voci puternice care întă
reau, probabil, spusele 
cuiva :

—■ Așa-i, așa-1, 
dreptate I

Nedumerită, m-am re
tras intr-un colț, nerăb
dătoare fiind să lămu
resc misterul. Curînd 
mi-am dat seama că 
pantofii din vitrină, ne
mulțumiți de „condițiile 
obiective" care motivau 
„teoretic" defectele fizi
ce din cauza cărora se 
vede că sufereau, spe
rau să îndrepte lucrurile 
prin ședința organizată.

— Are cuvîntul pan
toful de damă cu talpă 
de microporos (de lei 
118) — se auzi o voce 
care părea a fi a preșe
dintelui ședinței.

Acesta se uită de jur 
Împrejur, ca și cum ar 
fi vrut să fie sigur că 
este ascultat șl începu 
să vorbească:

— Se pare că propu
nerile noastre la ședin
țele anterioare pentru 
îmbunătățirea aprovi
zionării în noul sezon 
cu mărfuri cerute de 
cumpărători, au rămas 
pe hirtie. Dar noi nu 
vrem să se mai continue 
situația aceasta. Vrem 
să ni se schimbe mo
delul. Cumpărătoarele 
ne-ar purta cu mal mul
tă plăcere dacă am avea 
o limbă mare prinsă in
tr-o șuviță de piele, sau 
o cataramă de piele in 
locul șiretului. Modelul 
nostru este atît de vechi 
îneît tinerele cumpără
toare, de cîte ori ne văd 
în vitrină, spun: „De 
ce oare nu se schimbă 
modelul la pantofii a- 
ceștia ? Parcă ar fi 
pantofi bărbătești și r>(i 
de damă I" Și au drep
tate

Privirile celorlalți par
ticipant! la ședință 11 a- 
probara.

— Pantoful care a 
luat cuvîntul înaintea 
mea tot mai e cît de cît 
plăcut la purtat — zise 
un pantof atît de cara
ghios incit n-am putut 
să-mi stăpinesc risul — 
dar eu. vedeți ce înfăți
șare am ? Mă întreb de 
multe ori cum de mal 
stau în vitrină Nici nu 
semăn cu fratele meu 
stingul 1 Așa sîntem 
noi, unele din produsele 
fabricii „Flacăra Roșie" 
din București : vitregi
te. Șl ca noi mai sint și 
unele produse ale fabri
cii de încălțăminte „13 
Decembrie" din Sibiu 
(se pot găsi la unitatea 
nr. 30 a O.C.L. produse 
industriale T. Vladimi- 

rescu-N. Bălcescu Bu
curești). Trebuie să

mă Întorc cu citeva gra
de spre fratele meu pen
tru a fi unul lingă al
tul?

— Propune celor care 
te-au lucrat să te cum
pere — adaugă un par
ticipant la ședinfă. 
Poate așaiși vor da sca
ma că pielea folosită 
pentru i 
pantofului

confecționarea 
sting trebuie

să fie aceeași ca și la 
pantoful drept, că mode
lul, înălțimea tocului, 
ața folosită, atenția și 
grija lucrătorului pentru 
a obține un lucru de ca
litate sînt factori ie 
care depinde asemăna
rea noastră.

— Dar tu cine ești ? 
Ești cumva bolnav, de 
te ridici așa încet ? — 
spuse un pantof colegu
lui său care voia să ia 
cuvîntul.

Pantoful întrebat se 
îndreptă spre mijlocul 
vitrinei, unde tot atit de 
greoi pe cît se mișca 
începu să vorbească :

— Eu propun ca o 
porție bună din produ
sele fabricii de încă’ță- 
minte „Simion Bărnu- 
țiu" — din Sebeș Alba 
șl unele din produsele 
fabricii „Ștefan Plavăț" 
din Timișoara (produ
sele se pot cumpăra de 
la Magazinul Universal 
București) să fie purtate 
de tinerele din aceste 
fabrici, cît șl de soțiile 
și fiicele celor care au 
propus modelul nostru. 
Cred că numai astfel 

voi reuși să-mi schimb 
actuala „înfățișare": 
sint greoi, urît lu
crat, și pe lingă astea 
mai aduc și necazuri. 
Ștaiful meu e atit de 
tare. îneît tînăra care 
mă cumpără nu mă în- 
calță decît o dată. Dar 
și aceasta se întimplă 
rar. pentru că nu prea 
avem bucuria de a fi 
cumpărați.

— Insuficienta califi
care a unor cadre în 
fabricile unde problema 
îmbunătățirii calității 

este pe ultimul plan 
trebuie rezolvată cit mai 
urgent, Iar tinerilor pe 
care nu-i preocupă cali
tatea trebuie să li se a- 
tragă în mod serios a- 
tenția că aceasta este o 
problemă principală In 
munca lor — zise un 
pantof cu un aspect plă
cut și îngrijit lucrat, 
produs al fabricii „Ki- 
rov"-București.

Șl ședința continuă 
multă vreme, discutîn- 
du-se toate problemele 
care frămîntă acum în
călțămintea din noul se. 
zon Participantll au 
cerut imbunătățirea ca
lității, modele noi, con
fecționarea de pantofi 
de damă cu toc modern 
la un preț mai accesibil, 
întărirea muncii tn or
ganizațiile comerciale

r r

locale in ceea ce prive
ște receptionarea calita
tivă, dar mal ales mai 
mare atenție pentru ca
litate și sortiment in fa
bricile de încălțăminte.

★
— Admiri pantofii din 

vitrină sau aștepfi pe 
cineva ? — Imi spuse 
un prieten care mă vă
zuse probabil stind de 
mult timp acolo.

— Aș vrea să cumpăr 
niște pantofi pe care 
să-l port la lucru, dar...

— Știu. E lucru greu. 
De altfel te-al convins.

Nu știu ce i-am răs
puns. îmi părea rău că 
ședința la care asista
sem nu avusese loc de- 
cit in gindurile mele 

MARIA TUDOR

Bail©
din Apulum...

O întîmplare petrecută 
puțin timp după sosirea 
noastră în orașul Alba 
luiia, ne-a făcut să re
gretăm că n-am sosit 
aici cu vreo 2000 de ani 
în urmă. Curioasă do
rință ! Și totuși... fi
rească.

E ceva normal, ca a- 
tynci cînd, plin de praf,

poposești după o lungă 
călătorie, să cauți apă 
caldă ca să te speli. Așa 
dar, după ce ne-am vă
zut comod Instalați in- 
tr-una din camerele ho
telului „t 
ba-îulla,
dacă apa la 
caldă.

— Nu — primim 
punsul categoric al 
tarului de serviciu.

— Și cît mal 
rează ?

— Știu 
doi...

Hotărît 
avea chef

— Uite ce e. unchiule, 
glumim mal tîrziu Spu- 
ne-ne cum facem cu 
bala ?

— Nu faceți 1
Mai pricepe ceva dacă 

Sfîntă naivitate ’ 
de nu ne-a trecut 
minte să întrebăm 
hotelul are bae? 
ne răminea decît

9*

o**'

Am între- 
pe primul

Am plecat, 
bat în cetate 
intilnit:

— Unde-i 
in cetate ?

întrebatul l 
pic pe glnduri, ne-a pri
vit intr-un chip ciudat 
apoi ne-a făcut semn 
către o clădire impună
toare.

— Acolo. La Muzeu.
In Alba lulla întilni- 

sem multe ciudățenii De 
ce n-am fi acceptat-o șl 
pe asta ? I

— Undc-i baia? 
am întrebat cind am 
juns la muzeu.

— E închis, tovarășe 
Am cerut să mergem 

la director.
— Bine — spuse in 

cele din urmă directorul 
— să trecem pentru 
dumneavoastră peste re
gulament. Așteptați nu
mai să vă dau un ghid.

Nu mal înțelegeam 
nimic. Dar n-aveam în
cotro.

Un profesor tînăr ne-a 
condus prin muzeu pînă 
in fata unei vitrine 
lemn

— Priviți, spuse 
aici se poate vedea 
cheta străvechilor 
populare ale cetății Apu- 
îum de acum 2000 de 
ani Ele erau înzestrate 
cu instalații extrem de 
ingenioase care asigu
rau încălzirea încăperi
lor și a apei cu aer cald 
prin tuburi de ceramică 
Erau foarte întinse șl 
confortabile, dotate 
biblioteci și săli de pe
trecere și sport...

Am ascultat cu inte
res istoricul băilor din 
Apulum. Ne-am închinat 
In fața spiritului practic 
al străbunilor noștri de 
acum două mii de ani 
și am simțit un fel de 
rușine pentru nepăsarea 
conducătorilor contem
porani a| acestei așe
zări omenești.

baia, aici.

a stat un

a-

de

el. 
ma- 
băl

cu

De la brigada noastră 
volantă:

VASILE RANGA. 
MIHAI CARANFIL 
șl RADU COSTIN

Să-i pregătim pe tineri

pentru viață
(Urmare din pag. l-a)

noi, nu te vom părăsi — i-a spus 
tn cele din urmă secretara.

Peste citeva zile, cu sprijinul 
conducerii fabricii utemistele s-au 
îngrijit de pregătirea unei camere 
pentru viitoarea mamă. Grija și 
căldura colectivului față de soarta 
ei și a fetiței căreia i-a dat viață, 
a simțit-o Aneta cu prisosință. 
Multe din tovarășele ei de muncă 
s-au gindit să-i pregătească cîte 
o surpriză. Așa cum s-au priceput, 
unele au lucrat pentru noul năs
cut cămășuțe cu ajur și floricele, 
altele i-au împletii botoșei și că
ciulite. Fiecare dorea să facă o 
bucurie cit de mică tinerei mame.

înțelegerea, prietenia, grija 
duioasă a fiecărei tovarășe de 
muncă, au însemnat cel mai de 
preț ajutor pentru Aneta Sandu 
Ea și-a recăpătat încrederea in 
forțele și capacitatea ei de muncă, 
a revenit treptat, treptat în 
mijlocul colectivului. Omenia 
și adinca înțelegere plină de 
tact de care au dat dovadă prie
tenele ei. au ajutat acestei tinere 
să rezolve o problemă grea de 
viață, neobișnuită, neprevăzută tn 
planuri de muncă și hotărîri. Prie
tenia, căldura cu care au încon
jurat-o tovarășele ei cînd se găsea 
la greu impas i-au ajutat să-și 
recapete echilibrul sufletesc, să se 
regăsească pe sine.

E limpede însă Dentru oricine 
că Aneta Sandu a greșit. Ea s-a 
lăsat ademenită de vorbele mie
roase, meșteșugite ale acelui tînăr 
care, pe cit era de chipeș la înfă
țișare. pe atît era de găunos su
fletește. Oricît de naivă și de ne
pregătită pentru viață, ea a băgat 
totuși de șeamă că cel cu care 
vroia să-și împartă viata nu se 
poartă ca un om cinstit; în peri
oada cît fuseseră împreună, ea a 
avut prilejul să 6e convingă olt 
de puțin se potriveau declarațiile 
lui de dragoste cu apăcăturile ce 
le avea. Totuși, a închis ochii, s-a 
făcut că nu vede unele ..mărunți
șuri" In închipuirea ei. alimentată 
cu îndemînare de promisiunile 
„fantelui", ea se și vedea în cămi
nul lor, fericită. Iși clădise însă 
fericirea pe nisip. S-a gindit ea 
oare vreun moment ce înseamnă 
dragostea, fericirea, ce mult trebuie 
să cugeti înainte de a-ți lega 
viața de un om. cum trebuie să-ț: 
fie tovarășul de viață ? Nu, nu 
s-a gîndit. Sau, dacă a avut 
cumva unele bănuieli, temeri înte-

meiate, le-a alungat din mintea și 
sufletul ei; ee tncăpățîna să nu 
vadă dincolo de limbuția mieroasă 
de chipul pomădat, toată murdă
ria, toată hidoșenia celui care a 
înșelat-o. Viața Insă i-a dat o lec
ție aspră, De-abia tîrziu, prea tir- 
ziu însă, și-a adus aminte de po
vețele bătrânei. Ușurință, nechih- 
zuință, atunci cînd I se cerea mai' 
mult ca oricînd judecată matură 
— iată care a fost greșeala Ane- 
tei Sandu.

Dar oare numai ea este de vină? 
Aneta Sandu a venit la oraș ne
pregătită pentru viață. Tn fabrică 
se legase de muncă, de tovară
șele ei. Crescuse mult, devenise 
utemistă și cu toate acestea nici 
firea ei cinstită, deschisă, nici 
povețele bătrânei nu i-au fost de 
folos. Deprinderea meseriei, legă
tura ei cu organizația, noul leii 
de viață, deosebit de ce! din sat, 
erau lucruri noi pentru ea. Tova
rășele ei au afutat-o în toate a- 
cestea. Dar n-au povățuit-o toc
mai atunci cînd se găseai. la o 
răscruce a vieții ei. Ctt de mult 
l-ar fi folosit Anetei ajutorul cald, 
tovărășesc pe care l-a primit 
atunci cînd s-a aflat în greu im
pas, dacă l-ar fi simtit chiar din 
primele zile de la venirea tn oraș. 
Și utemistele din această organi
zație de bază prin tot ce au făcut 
oentru Aneta au dovedit cu priso
sință că i-ar fi putut ajuta mult 
mai mult. Ce mult ar fi făcut a- 
ceastă organizație dacă s-ar fi În
grijit din vreme s-o pregătească 
pentru viață pe Aneta Sandu și 
poate nu numai pe ea.

Culoare-grație 
spontaneitate

(Urmare din pag. l-a)

O NOUA POVESTE 
A UNOR OAMENI ADEVĂRAȚP

Mai" din Al
am întrebat 

bae

t

lucru, moșul 
de glume.

Muncitorll de la G.A.S. Secueni, regiunea 
Oradea sint bucuroși că și in acest an rodul 
livezilor gospodăriei este bogat. In foto: 
muncitoarea Ana Kiss în timpul culesului.

Nu 
să apelăm la serviciile 
băilor populare ale ora
șului.

— Și unde-l baia cea 
mai apropiată, unchiule?

— In cetate.
Nu mai pricepeam 

ce-l cu bătrinul. Pînă la 
urmă ne-am gindit că 
moșul ar putea să știe 
el ceva In definitiv ce
tatea mal este încă lo
cuită.

țător al săbiilor cu care jongla tn- 
demtnatec.

Expresivitatea artei lui An Son 
Hi se datorează tn mare parte 
mobilității brațelor și umerilor din 
a căror mișcare creează o mare 
varietate de forme de expresie: 
cînd unduiri aduoînd a fîlfîit de 
aripi, cînd alcătuind aspre figuri 
geometrice, întlnzîndu-se rugătoa
re, aspirtnd fericirea sau căzînd 
inerte sugerînd neputința, deza- 
măgi-ee

Muzica, puțin obișnuită urechi
lor noastre, care însoțește dansul 
artiștilor coreeni, s-a contopit atît 
de pe-fect cu el. a punctat și sub 
liniat cu atîta măiestrie imaginea 
coregrafică îneît abia am observat 
că în cea mai mare parte orches 
tra era formată din instrumente 
de percuție mult diferite de cele 
pe care le cunoaștem noi. Am re 
marcat so!o-ul cald, tînguitor. al 
unui instrument de suflat ce aduce 
cu cimpoiul nostru.

Este regretabil că tn locul unui 
program de sală documentat din 
care spectatorii ar fi putut înțe
lege mai bine caracterieticele artei 
coreene a fost făcută o prezentare 
verbală schematică, șablonardă, 
plină de expresii goale, care nu 
spun nimic. Noroc că spectatorii 
au putut să treacă repede pes
te impresia penibilă pe care 
le-a lăsat-o prezentarea de îndată 
ce s-a ridicat cortina și au gustat 
din plin frumusețile oe care an
samblul studioului „Țoi Sîn Hi“ 
le-a oferit cu atîta generozitate. 
Slot așteptate cu nerăbdare și 
celelalte spectacole care cuprind 
un variat program.

In noul «ău roman „Aurul", 
Borls Polevoi reia și dezvoltă pe 
alte planuri ideea care a stat la 
baza celebrei sale cărți „Povestea 
unui om adevărat" și anume a- 
ceea că voința omului înaintat, a 
omului pe deplin conștient de va
loarea, măreția și frumusețea idei
lor care-1 călăuzesc și pe care le 
apără, poate triumfa asupra duș
manului crunt, poate dobîndi vic
toria în ciuda condițiilor nemai
pomenit de grele tn care s-ar pu
tea afla la un moment dat.

Intr-un orășel sovietic situat 
nu departe de frontieră se fac 
grabnice pregătiri de evacuare 
spre răsărit a tuturor bunurilor 
ce pot fi transportate și se iau 
măsuri pentru distrugerea acelora 
care ar putea, intr-un fel sau în- 
tr-altul, să slujească dușmanului.

După ce și-au făcut datoria pînă 
în ultima clipă, au plecat_spre ră
sărit și funcționarii Băncii de 
Stat din localitate. Bătrînul Mi
trofan Ilici Korețki, casierul-șef, 
care venise în fugă să-i comunice 
directorului hotărîrea sa de a ră- 
mîne în oraș — se simțea bolnav 
și nu voia să fie o povară pen
tru nimeni — găsește clădirea 
băncii pustie, lată însă că nu e 
singur. A mal întîrziat și com- 
somolista Musia Volkova, dacti
lografă a băncii. Acest ciudat joc 
al întîmplării pune doi oameni a- 
tîț de deosebiți unul de altul, un 
bătrîn bolnav care pare a se re
semna în fața soartei și o tînără 

. oare nu visează acum decît să 
fugă ctt mal repede spre răsărit, 
în fața unei răspunderi imense. 
In vreme ce Korețki și Musia dis
cutau cu aprindere situația lor. a- 
par doi oameni tn uniforme de 
feroviari care, afllnd că au în 
față pe caslerul-șef al băncii, pre
tind să li se preia, contra unei 
chitanțe, conținutul unui sac pe 
care-1 purtau cu ei: peste 17 kg. 
de aur și pietre prețioase, o a- 
vere imensă, aparținînd statului 
sovietic și pe care le-o încredin
țase un funcționar înainte de a 
muri. Predînd această avere ca- 
sierului-șef al unei filiale a Băncii 
de Stat ei își îndeplineau datoria 
față de patrie respeottnd jurămtn- 
tul făcui muribundului.

Puțin după plecarea feroviari
lor. primele tancuri hitleriste au 
pătruns tn oraș. Nu exista decît 
o singură soluție pentru a salva 
valorile din mîinile dușmanului: 
să părăsească orașul apărați de 
întunericul nopții și, umblînd pe 
drumuri lăturalnice, prin păduri, 
să transporte prețiosul sac peste 
linia frontului.

Așa a început epopeea extraor
dinară a unul tezaur de aur și 
pietre prețioase care, timp de cî- 
teva juni de zile, a fost purtat 
în spinare de-a lungul a sute de 
kilometri în spatele frontului ina
mic și predat, plnă în cele din 
urmă, autorităților sovietice. Dar 
cu prețul căror eforturi, ai Căror 
sacrificii I Bătrînul Mitrofan Ilici 
Korețki n-a putut rezista mult și 
într-o bună zi a fost doborlt de 
boală. jMusia nu va rămîne însă 
singură. Ignat Rubțov. președin
tele colhozului „Plugarul roșu", 
evacuat în inima pădurii și în a 
cărui tabără și-a refăcut Musia 
forțele după moartea casierului, o 
va desemna chiar pe nora lui, col
hoznica Matriona Rubțova ca să o 
însoțească pe Musia. Cele două 
femei reușesc să se strecoare pînă 
în tabăra unul detașament de 
partizani. încercarea comandantu. 
iui Rudakov de a expedia valorile

cu avionul eșuează în ultima cli
pă și Musia, însoțită de data 
aceasta de doi tineri partizani, 
Nikolai Jeleznov — tinărul pe 
care-1 îndrăgise din prima Clipă 
— și Tolea Zlatoustov, pornește 
din nou la drum. Infruntînd ză
pada și gerul, foamea și obo
seala, lupttnd din greu pentru a 
nu cădea în ghiarele dușmanului, 
cei trei comsomoliști sînt desco- 
perlți. atunci cînd forțele lor erau 
pe punctul de a-i părăsi pentru 
totdeauna, de o unitate a Armatei 
Sovietice care, de cîteva ziie, se 
afla tn plină ofensivă.

Acesta este — în linii mari, de
sigur — subiectul cărții lui Pole
voi, ale cărei aproape 600 de pa
gini se citesc cu un interes oare 
crește filă cu filă. Și așa cum 
spune la un moment dat un acti
vist de partid — erou al cărții lui 
Polevoi, lucrul care pare cel mai 
neobișnuit în toată această in- 
tîmplare este tocmai acela că făp
tuitorii sînt oameni cu totul și cu 
totul obișnuiți. simpli. La urma 
urmelor, Mitrofan Ilici Korețki nu 
era decît un oarecare funcționar
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de bancă, un casier conștiincios, 
meticulos, tipicar, căruia nicio
dată nu i-a lipsit o singură co
peică. un om care dorea și me
rita o bătrînețe liniștită, senină. 
Pe Musia Volkova, colegii o so
coteau o bună dactilografă, nu
mai că era puțin cam gălăgioasă 
și nu visa decît rochii de mătase 
și pantofi cu toc înalt... Și iată că 
aoești doi oameni au fost în stare, 
unul să-și dea viața și altui să 
lupte pînă în clipa în care era a- 
proape încredințat că și-o pierde, 
pentru a împlini, ca pe un lucru 
cu totul firesc, o însărcinare pe 
care nu le-o dăduse decît propria 
lor conștiință. De altfel, trăsă
tura aceasta, a actului eroic să- 
vîrșit cu naturaleță, apare și la 
celelalte personaje care, într-un 
fel sau altul iau parte la această 
ciudată ștafetă : partizanii Niko
lai Jeleznov și Tolea Zlatoustov, 
colhoznicii Matriona Rubțova și 
Ignat Rubțov, comandantul de 

.partizani Rudakov, feroviarul 
ICiornli, pădurarul și mulți alții. 
Toți consideră firesc să facă tot 
ce le stă în puteri pentru a nu 
îngădui dușmanului să pună mîna 
pe comoară și pentru a asigura 
irecerea ei dincolo de linia frontu. 
lui, in patrie.

Romanul lui Boris Polevoi pune 
la indemîna tineretului o foarte 
frumoasă lectură, în stare să-l 
pasioneze, o carte în paginile că
reia prind viață eroi ale căror fap
te îi vor stîrni admirația și pe 
care nu-i va putea uita. Chipul 
Musiei Volkova, al lui Nikolai Je
leznov sau al micului Tolea Zla

toustov emoționează puternic pe 
cititor. Una din cele mai izbutite 
figuri create de Polevoi este, fără 
îndoială, cea a bătrînulul Ko- 
rețki. De unde pînă tn momentul 
apariției celor doi feroviari pur- 
tînd sacul cu aur Korețki părea 
un om copleșit de evenimente, un 
om a cărui dorință, poate nemăr- 
turleită, era aceea de a vedea to
tul isprăvindu-se odată, mai repe
de, din clipa aceea el devine un 
alt om. Casierul care o viață în
treagă mînuise valori nu putea 
rămine — ca Musia, de pildă — 
indiferent tn fața aurului. De a- 
ceea primul lui gînd a fost un in
ventar al valorilor. Nu-1 poate 
face imediat, e surprins de intra
rea fasciștilor în oraș, dar îl va 
Înfăptui în pădure, pînă în cele 
mai mici amănunte, folosind drept 
hîrtie de scris pagina rămasă albă 
a unor diplome vechi, descoperite 
din întîmplare în ranița lui. Sim- 
țtadu-și sflrșitul. bătrinul e stă- 
ptait de un singur gînd : va reuși 
oare tinerica aceasta, care nu-și 
dă prea bine seama de răspunde
rea ce-i revine, să salveze au
rul ?

Și totuși „tinerica" a reușit. In 
șpatele unei aparențe superficiale 
se află chipul moral al unei ti
nere fete sovietice crescută de 
partid și de Comsomol, al unei 
tinere care a reușit să conducă 
zile tn șir, tntr-o stare de totală 
epuizare fizică, grupul celor trei 
comsomoliști și să țină mereu a- 
prinsă flacăra nădejdii în sufle
tele tovarășilor săi de luptă care, 
de multe ori, păreau a fi pe punc
tul de a pierde bătălia cea mai 
grea pe care o aveau de dat: cu 
propriul lor organism sfîșiat de 
oboseală.

Există tn romanul lui Polevoi 
o idee pe care cititorul o simte 
croindu-și loc, pe măsură ce îna
intează în lectura cărții. Este, 
dacă putem spune așa. ideea pre
zenței concomitente a două valori 
care în nici un caz nu se pot mă
sura cU același ctatar. Una este 
conținutul sacului : 17 kg. de aur 
și pietre prețioase. O valoare i- 
mensă, e drept, dar care, la urma 
urmelor, se poate măsura și cu un 
banal cîntar. Cealaltă e mai pu
țin strălucitoare și nu se poate 
măsura cu niciunul din aparatele 
descoperite de știință : este aurul 
sufletului omenesc, aurul în ade
văr de neprețuit al unei înalte ți
nute morale pe care nu o poate 
atinge decît omul crescut ta spi
ritul ideilor clasei muncitoare și 
ale partidului său. în spiritul idei
lor nobile ale comunismului A- 
cesla este, în fond. „Aurul" pentru 
apărarea cărora s-a ridicat, ca un 
singur om, întregul popor sovie
tic împotriva ocupanților hîtleriști, 
un soi de aur deosebit, care nu 
se extrage din adîncul pămîntului 
și nu se vinde la nici o bursă din 
lume.

CAMIL ȘERBAN

Festivalul filmului sovietic

*) , Aurul" — roman de Boris 
Polevol. Editura Tineretului 1956.

Vineri 19 octombrie, la cine
matograful Patria din Capitală 
se deschide „Festivalul Filmului 
sovietic". In prima zi a festiva
lului, spectatorii bucureșteni vor 
putea viziona filmul „Dosarul 
306".

In rîndurile spectatorilor din 
tara noastră, creațiile cineaștilor 
sovietici se bucură de o prețuire 
deosebită. Dintre filmele sovie
tice care au cunoscut un mare 
succes, „Căderea Berlinului" a 
fost vizionat de 4.000.000 de 
spectatori, „Oameni curajoși" de

2.200.000 spectatori. „Cavalerul 
Stelei de Aur" de 1.600.000 de 
spectatori. „Un pichet in munți" 
de 2.300.000 de spectatori, „Mi
siunea secretă" de 1.900 000 spec
tatori, „Balada Siberiei" de 
2.100.000 spectatori, „Tăunul" de 
1.600.000 spectatori, .,Romeo și 
Julieta" de 1.200.000 specta
tori etc.

Cele 184 de filme sovietice pre
zentate pe ecranele cinematogra
felor noastre în ultimii 6 ani au 
fost vizionate de aproape 
25S.000.000 de spectatori.

In „Scînteia tineretului" a fost 
reprodusă, nu de mult, o fotogra
fie Îngălbenită de ani. O foto
grafie oarecare, pe care familia 
posesorului încetase să o mai 
bage în seamă. Intr-o după amia
ză, tată] povesti istoria fotogra
fiei. Era tn 1944. Tunurile mai 
bubuiau dar Bucureștiul respira 
liber. Un pumn de ucenici termi
nase școala profesională. O poză 
„la minut" a înregistrat ultimul 
act al vieții tor comune. S-au 
scurs de atunci 12 ani. Ce s-a în- 
tîmplat cu ucenicii aceia ? Fiecare 
din copilandrii fotografiați în 
toamna lui 1944 și-a croit un 
drum In viată, un drum pe cate 
nu îndrăznea să și-l imagineze 
nici în visurile sale cele mai îna
ripate. Unul este astăzi inginer, 
altul ofițer, alții sînt activiști, 
ziariști, muncitori fruntași.

Este un caz unic? Nicidecum 
— avem de a face cu un fapt o- 
bișnuit. Trăim anii încrederii în 
realizarea visurilor noastre cele 
mai îndrăznețe.

Să ne aducem aminte 
de trecut

Tînăra generație a zilelor noa
stre a fost ferită de necazurile 
pe care atîția băieți și fete de 
vîrsta noastră le-au îndurai în 
anii trecutului. Dar ne-au rămas 
mărturii ale acelui trecut, peste 
care niciodată nu se va așterne 
colbul uitării, lată o asemenea 
mărturie a trecutului:

„Rătăcind pe străzi, zdrențu- 
roși și slabi de foame sau obo
siți în atelier de fum și praf, ne- 
mincați și istoviți de muncă și 
mizerie, așa trăiesc tinerii^ mun
citori.. Nu este colț, fabrică, ate
lier, sat sau cartier muncitoresc 
în țara asta... unde să nu vezi 
mizerie, boală, foamete și moarte, 
între miile și zecile de mii de ti
neri muncitori, bătuți și batjoco
riți sub amenințare, exploatați și 
jefuiți de stăpînilori. Noi nu știm 
ce e cultura, noi nu știm ce este 
îngrijirea la vreme de boală, noi 
nu știm ce va să zică a trăi In
tr-o locuință sănătoasă..."

Tn ce an au văzut lumina tipa
rului aceste rînduri ? Tn 1932. Le 
reproducem întocmai după revista , 

„Tinerimea muncitoare C.F.R.". 
Gîndlți-vă la tinerii aceia. Erau 
de o vîrstă cu voi. La fel ca și 
voi aveau speranțe, visuri tine- 
rești. Dar aripile acestor visuri 
erau frînte nemilos. Foamea, șo
majul, mizeria stăteau stavile de 
netrecut în calea tinereții.

Intr-un tabel întocmit tn 1922 
de Ministerul Muncii se găsesc 
trecute date despre tinerii munci
tori. Extragem un exemplu: „Nu
mele — Stănici Alexandru; vîr
sta — 18 ani; specialitatea — 
strungar... salariu zilnic asigurat 
— 6 lei". Un kg. de pîine costa 
8 lei, iar un kg. de cartofi 10 lei. 
...Salariul zilnic asigurat" : 6 lei. 
Aproape două zile de muncă grea, 
istovitoare pentru un kg. de car
tofi ; mai mult de o zi de muncă 
pentru un kg. pîine. Dar mulți 
își doreau zadarnic chiar și a- 
ceasta posibilitate de a • munci. 
Menumărați șomeri băteau la por. 
tile uzinelor. Un ziar relata la 29 
ianuarie 1933 că la Constanța un 
tînăr șomer — Nedelcu Dumi
tru — s-a sinucis tăindu-și bere
gata cu o lamă, după „șaizeci de 
zile de foame, de ger năpraznic, 
de gînduri negre". In urma lui 
plîngeau trei copii.. .

Amară era pe atunci și copilă
ria. Lacrimile înăspreau de tim
puriu fetele copiilor. Tn 1930, un 
ziar arăta : „La fabrica de sticlă 
Geamul Moldovei din Hîrlău lu
crează circa 50-60 de copii între 
9-14 ani, recrutați din satele de 
prin împrejurimile Hîflăului... 
Nici nu se poate imagina starea 
acestor copii pe care exploatarea 
nemiloasă i-a aruncat atît de ti
neri în fabrici. Nici unul nu re
zistă mai mult de 2 sau 3 ani 
după care devin epave vii. Acci
dentele se țin lanț. Toți sînt des
figurați de arsuri.."

Dar la sate care era situația ? 
Tn 1938, un învățător din comu
na CăianuMic (fostul iudeț So
meș) a întreprins o anchetă prin
tre elevii școlii, timp de o săntă- 
mînă. Și iată ce a constatat. Prin
tre elevii veniți la școală se 
aftau :

nemtacați .......................14%
mtacaseră mălai gol . . 60%
E oare de mirare că între 1933 

și 1936 au murit în Romînia mai 
mult de iumătate de milion de copii

în ajutorul celor ce studiază în cercurile politice U. T. M. —

„Să ne 

cunoaștem 
patria"

și că în 1935 Romînia avea în 
Europa cea mai mare mortalitate 
în rtndul copiilor ?

Toate acestea ni se par astăzi 
de neînchipuit. Nu a trecut decît 
puțin peste un deceniu, dar cîte 
s-au schimbat 1 Copiii minerilor 
noștri nu mai mor de foame, așa 
cum s-a întîmplat, de pildă, la 
Lupoaia în iulie 1933, cînd mulți 
copii ai minerilor au murit de foa
me. Copiii patriei noastre nu se 
mai găsesc în situația — ca să 
dăm doar un singur exemplu — 
celor trei sute de elevi din cartie
rul Pantelimon, care, în 1932, nu 
au putut lua drumul școlii pri
mare, fiindcă părinții nu aveau cu 
ce să le cumpere măcar o cămașă 
cu care să-și acopere goliciunea 
trupului. Tinerii satelor nu mai 
6Înt nevoiți să intre slugi la mo
șieri și chiaburi pentru un coltuc 
de pîine amară.

Greu era drumul vieții tînărului 
intelectual în trecut și dacă reu
șea să biruie unele piedici, în mod 
sigur altele îi barau calea. Tn 
1933, a fost convocat un congres 
al șomerilor intelectuali, a cărui 
desfășurare a fost împiedicată. 
In chemare se spunea : „Veniți 
la congresul cel mai trist al ti
nerimii luminate și ofilite de su
ferințe... veniți, cei care mîncați 
pîine numai din două în două zile; 
veniți cei ce schimbați din an în 
an cămașa și o aruncați ruptă 
în gunoi; veniți cei ce dortniți 
prin gări, grădini publice, pivni
țe și grajduri". După ani de în
vățătură, absolvenții s» trezeau 
cu diplome în buzunar și fără 
posturi. La 14 aprilie 1932, un 
ziar scria că un tînăr profesor 
din Timișoara (în vîrsta de 22 de 
ani) a leșinat în fața elevilor săi. 
Nu mîncase de trei zile... Și a- 
ceasta într-una din cele mai bo

Ce a dat tinerei generații
I regimul de democrație populară

gate țări ale lumii. Pe bună 
dreptate se spunea despre po
porul nostru că este un popor să
rac într-o țară bogată. Bogățiile 
țării încăpuseră pe mîinile cîtor- 
va jefuitori străini și autohtoni

Vlnjos era pămlntul, gras, 
Să-l pui pe pline ca unsoarea. 
Ci omul: cline de pripas 
C-a domnului era și zarea.').

O generație fericită
Oamenii muncii au luptat pen

tru a nb mai fi „cîini de pripas” 
Deceniile trecute au fost răscoli
te de luptele poporului muncitor 
călăuzit de partidul comuniștilor. 
Nici doftanele, nici masacrele 
n-au putut să stăvilească mișca
rea populară împotriva claselor 
exploatatoare și a fascismului, 
pentru o existență demnă. Iar 
dacă astăzi trăim în condițiile pe 
care generațiile trecute de-abia 
au îndrăznit să le viseze, aceasta 
o datorăm luptei poporului mun
citor, nenumăratelor sale jertfe, 
înțelepciunii cu care ne-a condus 
partidul. Și la această luptă, tî
năra generație și-a adus contri
buția sa entuziastă dovedind a- 
deseori spirit de sacrificiu.

Tineretul nostru a cîștigat în
crederea în ziua de mîine. A dis
părut nesigiyanța în viitor, tea
ma, frămîntarea istovitoare și za
darnică. Tinerii au în fața lor un 
drum clar. Desigur, viața nu a de. 
venit o plimbare Comodă pe o șo
sea asfaltată. Șoseaua aceasta — 
a vieții — de-abia o asfaltăm. 
Dar, știm că facem aceasta spre 
fericirea noastră.

1) Eugen Jebeleanu: „Tn satul 
lui Sahia“.

A vorbi despre drepturile pe 
care tineretul le-a cîștigat datorită 
partidului, înseamnă a vorbi des
pre lucruri pe care fiecare tînăr 
le cunoaște din propria sa expe
riență de viață. Drepturile și li
bertățile prevăzute în Constituția 
R.P.R. nu mai sînt astăzi în țara 
noastră o simplă slovă tipărită, 
uitată ta arhive. La fiecare pas, 
pretutindeni, ai posibilitatea să 
constați că ele sînt cu adevărat 
asigurate tineretului ce muncește 
în uzine și pe ogoare sau învață 
In școli și universități.

Viața tineretului cunoaște bucu
rii, chiar dacă în drumul spre so
cialism. poporul nostru mai în- 
tîmpină unele dificultăți.

Patria are nevoie de un tineret 
puternic, sănătos și nu precupe
țește nici un efort pentru a creș
te un astfel de tineret. Partidul 
arată o grijă deosebită pentru a 
ocroti tinerețea. Această grijă se 
reflectă, de pildă, în Codul Mun
cii oare stabilește pentru tineret o 
seamă de prevederi sociale, 
ocrotitoare, tocmai pentru a asi
gura o dezvoltare fizică normală a 
tinerei generații.

Ceea ce Nedelcu Dumitru, șo
merul din Constanța care s-a si
nucis în 1933, din pricina celor 
60 de zile de foame, și-a dorit cu 
atîta vigoare — și anume să aibă 
unde munci — este adum un fapt 
obișnuit. La porțile uzinelor nu 
mai fac coadă tinerii șomeri. In 
schimb, acum găsești afișe: „An
gajăm strungari, lăcătuși, fre
zori..."

Șomajul a rămas o amintire a 
trecutului. Dreptul de a munci îl 
au toți tinerii. Ei au la dispoziție 
școli de calificare cursuri de spe
cialitate, primesc burse. Desigur 

mai sînt locuri unde calificarea 
tineretului se lovește de atitudini 
retrograde, birocratice ale unor 
conduceri administrative Se des
fășoară Insă o muncă neșovăi
toare pentru ca drepturile acor
date tineretului să fie pe deplin 
respectate. Cînd încep să mun
cească tinerii primesc un salariu 
care este egal cu cel al munci
torilor vîrstnici de aceeași califi
care. Exemplele tn această pri- 

"vință sînt bine cunoscute, le cu
noaștem fiecare din noi. In fie
care regiune, în fiecare raion. în 
fiecare întreprindere se găsesc 
nenumărate pilde ce arată a- 
ceasta.

Tineretul nostru este respectat 
și prețuit. Tinerețea cu marile ei 
avînturi are un cîmp larg de ma
nifestare. Talentele și aptitudinile 
tineretului sînt din plin puse în 
valoare. Gheorghe Băcanu este 
un tînăr oarecare, unul din mi
lioanele de tineri din patria noas. 
tră. Meseria Iui este cea de fie
rar Muncește la Uzinele „1 Mai" 
din Ploești. Pe reverul hainei 
lui Băcanu poți observa însă me 
dalia de laureat al Premiului de 
Stat. Cum a reușit un tînăr mun
citor să devină laureat al Pre
miului de Stat? Datorită contri
buției aduse la realizarea sapelor 
cu role pentru foraj. Este un fapt 
caracteristic zilelor noastre a- 
cela de a întîlni multi tineri ce 
sînt directori de fabrică, preșe
dinți de gospodării agricole colec
tive, deputati cărora li s-a încre- 
dințat mandatul de a participa la 
conducerea treburilor obștești.

In ziare a devenit cunoscut nu
mele strungarului Năstase Mitroi 
de la Uzinele „Matyas Rakosi" 
din București. Altă dată probabil 
că numele lui n-ar fi văzut nicio

dată lumina tiparului. DaF cu ce 
s-a făcut cunoscut Năstase Mi
troi ? Datorită faptului că briga
da de strungari pe care o condu
ce și-a organizat mai bine mun
ca, că folosește cu chibzuință 
metodele avansate de lucru și că 
datorită acestui fapt planul de 
producție este sistematic depă 
șit. Merită să stăruim citeva cli
pe asupra acestui exemplu Oare 
tn trecut Năstase Mitroi ar fi de
pus atîta suflet pentru a mări 
producția ? Oare in trecut efortu
rile lui Năstase Mitroi s-ar fi 
bucurat de aprecierea unanimă ? 
Fără îndoială că nu .' Răspunsu
rile la aceste intrebărl ne vor
besc tocmai despre noile condiții 
în care trăiește și muncește tine
retul patriei noastre In cifrele 
poate seci ale depășirilor de 
normă vedem dragostea oameni
lor pentru patrie pentru cauza 
construirii socialismului Această 
dragoste constituie o puternică 
forță mobilizatoare.

Comparați aceste fapte cu vești
le care ne vin din lumea capita
lista. Sute de mii de tineri ame
ricani. francezi, englezi, vest- 
germani, italieni, cu speranțele 
de mult risipite, bat drumurile 
țărilor lor sau ale altor țâri în 
căutarea unui loc de muncă. Ci
tești știrile și iți aduci aminte de 
trecutul nostru. Trecutul nostru 
mai este încă prezentul tineretu
lui din lumea capitalistă.

Satul rominesc a început să-și 
schimbe înfățișarea. înlăturînd o 
bună parte din moștenirea lăsată 
de trecut. In mii de comune, ti
nerii fac parte din gospodării co
lective, întovărășiri și asociații 
simple. Drumul muncii în colec
tivă este singurul drum sigur că
tre belșug pentru țărănimea mun. 
citoare. Utemistul Constantin Ple- 
tea din comuna Dragoș Vodă, 
raionul Călărași, a primit în a- 
nul trecut pentru zilele-muncă : 
2.320 kg. grîu, 4.140 kg porumb, 
1.206 kg. floarea-soarelui și or2, 
108 kg. fasole, 144 kg. cartofi, 
72 kg. brînză etc. El și-a intro
dus în locuință lumină electrică, 
și-a cumpărat aparat de radio, 
haine pentru el și soție, material 
lemnos pentru ridicarea urtei case 
noi. Desigur, există și unele gos

podării colective în care tinerii 
mai trebuie să depună eforturi 
pentru înflorirea acestor gospo
dării, pentru recolte bogate și, 
deci', pentru venituri mai mari. 
Cu toate greutățile de început 
care se mai manifestă tn unele 
gospodării colective, acestea și-au 
dovedit pretutindeni superiorita
tea față de gospodăria indivi
duală.

Mulți tineri care și-au înteme
iat familie și au propria lor gos
podărie găsesc ajutor din partea 
statului prin tractoarele și mași
nile agricole puse la dispoziție. 
Ajutați să-și construiască case, 
să-și cumpere unelte, să foloseas
că agrotehnica, acești tineri gă
sesc un sprijin și in contractări 
care le creează o seamă de avan
taje.

Tinerii țărani muncitori au în 
fața lor larg croite drumurile 
vieții, drumul spre lumina căr
ții. Tinerii țărani muncitori au 
posibilități pe care nici o altă 
generație nu le-a avut Viața sa
tului este îmbogățită de institu
țiile culturale și sanitare înălțate 
în multe locuri, la activitatea 
cărora tineretul participă din plin. 
Tinerii sînt directori ai multor 
din cele 10.000 cămine culturale 
și conduc multe din cele peste 
1 600 case de citit. In cefe aproa
pe 14 000 biblioteci se găsesc 16 
milioane de cărți și ne mîndrim 
cu tinerii ce se îngrijesc de bunul 
mers al acestor biblioteci

Ce contrast între tinerii țărani 
muncitori din patria noastră care 
cunosc mulțumirea muncii și, de 
pildă tinerii țărani italieni O 
anchetă întreprinsă in rîndurile a 
12 000 de țărani italieni care n-au 
atins încă virsta de 25 de ani a- 
rată că 40 la sută din aceștia au 
hotărît să-și părăsească pămîntu- 
rile. Un ziarist italian relata că 
în provincia Puglia mulți tineri 
țărani între 12 și 15 ani muncesc 
un an întreg la moșier pentru un 
sac sau doi de grîne. Ca și pă
rinții noștri în trecut.

(Continuare tn pag. 4-a)
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Conferința reprezentanților 
plenipotențiari ai U.R.S.S. și Japoniei
MOSCOVA 18 (Agerpret). — 

TASS transmite: La 17 octombrie, 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a avut loc conferința 
reprezentantului plenipotențiar so
vietic Gromtko și reprezentantului 
plenipotențiar japonez Siuniți Ma- 
țumoto. In cadrul conferinței a 

asu-
res-

Imagini

PRIMUL MINISTRU 
AL BELGIEI va 

vizita Uniunea 
Sovietica

fl. A. Bulganin și M. P. Tarasov l-au primit 
pe primul ministru al Afganistanului

BRUXELLES 18 (Agerpres). - 
TASS transmite : La Bruxelles 
s-a anunțat că Ja 22 ootombrie va 
pleca la Moscova, la invitația gu
vernului sovietic, o delegație- gu
vernamentală belgiană d-i.n care 
fac parte Van Acker, primul mi
nistru al Belgiei, și Spaak. minis
tru al Afacerilor Externe. Dele
gația va fi însoțită de o serie de 
personalități oficiale din Belgia, 
împreună cu delegația guverna
mentală va pleca la Moscova o 
delegație de ziariști belgieni din 
care fac .parte reprezentanți ai 
celor mai mari ziare și ai radiodi
fuziunii belgiene.

In seara ziâei de 17 octombrie 
V. 1. Avilov, ambasadorul U.R.S.S 
în Belgia, a oferit o recepție în 
cinstea delegației guvernamentale 
care pleacă la Moscova.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 octom
brie, N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la Kremlin 
pe excelența sa Sardar Muham
med Daud, primul ministru al Af
ganistanului.

La primire au fost de față per
soanele oficiale care îl însoțesc 
pe primul ministru.

La 18 octombrie, M. P. Tara
sov. vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
l-a primit la Kremlin pe exce
lența sa Sardar Muhammed Daud, 
primul ministru al Afganista
nului.

La primire au fost de față per
soanele oficiale care îl însoțesc 
pe primul ministru și Guliam Ia- 
hia Tarzi, ambasadorul Afganis
tanului în U.R.S.S. Din partea 
sovietică au fost de față D. T. 
Șepilov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. F. Gorkin,

secretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., M. V. Deg
tiar, ambasadorul U.R.S.S. în 
Afganistan

★
La 18 octombrie, N. A. Bulga

nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a oferit tn 
marele palat al Kremlinului un 
dejun In cinstea excelentei sale 
Sardar Muhammed Daud, primul 
ministru al Afganistanului.

continuat schimbul de păreri 
pra proiectelor documentelor 
pective.

Din partea sovietică șl din par-

tea japoneză la conferință au par
ticipat consilieri și experți.

N. S. Hrușciov 
l-a primit pe I. Kono
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 18 octombrie 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit pe Itiro 
Kono, ministrul agriculturii și 
silviculturii a<l Japoniei și a avut 
cu el o convorbire.

Puterile occidentale nu renunță 
la planul „celor 18 țâri"

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
In cercurile oficiale franceze de la 
Washington s-a afirmat din nou 
că puterile occidentale, denaturând 
principiile de reglementare a pro
blemei Suezului, adoptate de Con-

Securitate intenționează 
așa-zisul plan al

i
Conferința activului organizației 

orășenești Sofia a U.T.P D.

Dezbaterile din Adunarea Națională 
Franceză

PARIS 18 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat în ședința 
din seara de 17 octombrie a A- 
dunării Naționale Franceze au 
continuat discuțiile în legătură 
cu problema algeriană. O serie 
de deputați de dreapta au cerut 
continuarea politicii de represalii 
și de război în Algeria.

Jacques Soustelle, fost guver
nator general al Algeriei, a cerut 
să se continue în această țară 
„politica fermă”.

In numele grupului parlamen
tar al partidului comunist deputa
ta Jeannette Vermeersch a rostit 
e amplă cuvîntare.

Subliniind că politica dusă de 
Lacoste. în Algeria a suferit un 
eșec, Vermeersch, adresîndu-se 
șefului guvernului. a declarat : 
Cunoașteți poziția partidului nos
tru. Am declarat că vom sprijini 
pînă la capăt eforturile Dv. în 
domeniul politicii de pace. Toate 
forțele republicane, democratice 
și socialiste din țara noastră v-ar 
fi acordat sprijin pentru instau
rarea păcii în Algeria. In felul 
acesta, prin încetarea focului și 
prin tratative între cele două po
poare pe bază de egalitate și pe 
baza recunoașterii dreptului po
poarelor ia autodeterminare, am 
fi putut obține grabnic pacea. Tn 
interesul Franței și al Algeriei, 
în interesul păcii, trebuie să 
cern tratative, atît timp cît 
este încă prea tîrziu.

A provocat un viu interes
vîntarea lui Pierre Cot (republi
can progresist). El a declarat că 
guvernul nu a obținut rezultate 
pozitive cu ajutorul măsurilor mi
litare, și nu a efectuat în Alge
ria reformele în domeniul social 
și economic pe care le-a promis

Cot a arătat că nu există altă 
soluție decît tratative cu reprezen
tanții Frontului Național de Eli
berare din Algeria.

Tn după-amiaza zilei de 18 oc
tombrie au continuat în Aduna
rea Națională Franceză dezbate
rile în problema Algeriei. Primul 
a luat cuvîntul Robert Lacoste. 
ministru rezident în Algeria, care 
a căutat să justifice politica gu
vernului în Algeria.

Ziarul „Narodna Mladei" a- 
nunfă că la Sofia a avut loc 
conferința activului organiza
ției orășenești Sofia a Uniunii 
tineretului popular dimitro- 
vist (U.T.P.D.). La conferin
ță Alexandru Dimitrov, secre
tar al C.C. al U.T.P.D. a pre
zentat raportul cu privire la 
lucrările și hotărlrile celei de 
a 6-a plenare a C.C. . al 
U.T.P.D. care a avut loc acum 
clteva zile. Plenara a discutat 
activitatea U.T.P.D. In lumina 
hotărirllor celui de-al XX-lea

du-
nu

cu-

I

Iugoslavia
Tn anii puterii populare ora

șele Iugoslaviei au cunoscut o 
mare dezvoltare, lată, tn pri
ma fotografie: o imagine din 
înfloritorul oraș NOV! SAD.

Guvernul Iugoslaviei acordă 
o deosebită atenfie institute
lor de invăfămint superior. Tn 
fotografia de jos — 
UNIVERSITATE DIN 
GRAD.

siliul de 
să sirecoare , ....... ,
„celor 18 țări", care stă la baza 
celei de a doua părți a rezoluției 
anglo-franceze cu privire la pro
blema Suezului, respinsă de Con
siliul de Securitate.

Ambasadorul Franței în S.U.A., 
Alphand, luînd cuvintul in cadrul 
unui dineu la clubul național al 
presei din S.U.Â., a dat să se În
țeleagă că puterile occidentale vor 
stărui ca Egiptul să aplice cele 
șase principii în așa mod incit să 
asigure o rezolvare „efectivă" 
care să fie de faipt o „administra
ție internațională" a Canalului.

Ambasadorul francez a declarat 
că Franța a adoptat o poziție „fer
mă" în problema Suezului și a 
făcut aluzie ,1a faptul că folosirea 
forței în problema Suezului n-a 
fost „nicidecum exclusă".

vechea

Congres al P.C.U.S. și a pie- v 
narei din aprilie a C.C. al i 
P.C. din Bulgaria. Raportorul f 
a subliniat că exanlnarea a- v 
cestei probleme are o insem- $ 
nătate excepțională pentru in- 0 
treaga activitate viitoare a V 
organizațiilor de tineret. 0 

Ocupindu-se de activitatea V 
încununată de succes a tine- 0 
retului in industrie, in cons- v 
trucfie și in agricultură, pre- V 
cum șl de munca depusă de V 
U.T.P.D. pentru ridicarea ac- y 
tivităfii sale, A. Dimitrov a V 

, vorbit despre sarcinile prind- y 
pale discutate de participanfii v 
la plenară. y

Principala concluzie care y 
reiese din lucrările plenarei y 
este necesitatea de a munci și Y 
mai mult pentru imbunătă{i- \ 
rea continuă a educației ti- V 
neretului. Plenara a acordat o ' 
deosebită atenfie problemei 
dezvoltării spiritului colectiv 
in conducere.

Plenara a trasat o serie de 
măsuri pentru întărirea orga
nizatorică a U.T.P.D.. intensi
ficarea influentei, indeosebi 
in rlndul tineretului muncitor, 
sătesc și școlar, îmbunătățirea 
propagandei marxism-leninis- 
mului. a activității culturale 
de masă și culturii fizice In 
rindurile tineretului.

Vizita în Iugoslavia a delegației C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din Ungaria
BELGRAD 18 (Agerpres). — 

Ferenc Muennich, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare la 
Belgrad, a oferit la 17 octombrie 
o recepție cu prilejul vizitei în Iu
goslavia a delegației Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria.

In cadrul recepției, Iosip Broz 
Tito, secretarul general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și

Erno Gero, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria, au 
făcut declarații pentru postul de 
radio Budapesta.

losip Broz Tito a declarat: 
„Pot să constat cu satisfacție că 
tratativele dintre reprezentanții 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și Partidul celor ce mun
cesc din Ungaria se desfășoară 
în spiritul cel mai bun, cel mai 
tovărășesc și prietenesc. Consider 
că venirea în Iugoslavia a delega
ției ungare și tratativele care se 
duc aici vor avea o mare însem
nătate pentru adîncirea continuă 
a relațiilor dintre țările noastre. 
Urez oamenilor muncii din Unga
ria mari succese in munca lor 
creatoare de construire a socia
lismului și a viitorului lor feri
cit".

Emo GerS a spus : „In ce mă 
privește, nu pot decît să confirm 
ceea ce a spus tovarășul Tito. că 
tratativele dintre delegațiile C.C. 
al Partidului celor ce muncesc

Convorbirile 6-au desfășurat‘în- 
tr-o atmosferă de cordialitate Și 
camaraderie.

După terminarea convorbirilor, 
Djuro Puțar, secretar a'l Comite
tului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Bosnia-Herțegovina a 
oferit un dejun în onoarea mem
brilor delegației ungare.

Apoi delegația, >în frunte cu 
Enno Gero, a vizitat centruil meta
lurgic de la Zenit-a.

A 7-a conferință a Națiunilor Unite pentru asistenta tehnică
Reprezentantul R.P.R. ales prim vicepreședinte 

al Conferinței
NEW YORK 18 (Agerpres)'. — 

La 17 octombrie 1956 în sala 
Adunării Generale a O.N.U. s-a 
deschis a 7-a conferință a Națiu
nilor Unite pentru asistența teh
nică la care participă 87 țări. 
Conferința a fost deschisă de 
Dag Hammarskjoeld secretar ge
neral al O.N.U care a vorbit des
pre programul de asistență teh
nică ce funcționează în cadrul 
O.N.U. Președintele conferinței a 
fost ales sir Leșie I. Munroe, re
prezentantul Noii Zeelande. Re
prezentantul R.P.R. ia O.N.U., 
Athanase Joja a fost ales în una
nimitate prim vicepreședinte al 
conferinței. Al doilea vicepreșe
dinte este reprezentantul Brazi
liei, Penteado. Delegații la con
ferință au anunțat în cursul in 
tervențiilor contribuția țărilor lor 
la programul de asistență tehnică 
al O.N.U

Luînd cuvîntul în ședința de 
dimineață, reprezentantul R P.R 
Athanase Joja a mulțumit dele- 
gaților pentru alegerea sa ca vi
cepreședinte și subliniind atenția 
acordată de R P.R. problemei aju
torului economic acordat țărilor 
slab dezvoltate a anunțat hotărî- 
rea guvernului R.P.R. de a con
tribui la fondul O.N.U. pentru 
asis'ența tehnică în 1957 eu suma 
de 100 000 lei.

A A Sobolev, reprezentantul

permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
a declarat că guvernul Uniunii 
Sovietice este gata să aloce sub 
formă de cotizație benevolă la 
fondul O.N.U. pentru acordarea 
de ajutor tehnic țărilor slab dez
voltate pe anul 1957 suma de 4 
milioane ruble.

MOSCOVA. — La 18 octom
brie N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S., a primit 
pe K. Zilliacus, membru al par
lamentului englez și fruntaș al 
partidului laburist, care se află 
la Moscova la invitația Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

PARIS. —- In dimineața zilei 
de 18 octombrie, în suburbia pa
riziană Aubervilliers s-a deschis 
plenara C.C. al Partidului Comu
nist Francez. Pe ordinea de zi fi
gurează situația politică și unita
tea de acțiune a clasei munci
toare

PEKIN. — La invitația pre
mierului Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, Ciu

En Lai, la 18 octombrie au sosit 
la Pekin primul ministru a! Pa
kistanului, Husein Șahid Suhra- 
vardi, și persoanele care-1 înso
țesc

MUNCHEN. — Miercuri 17 oc
tombrie a sosit la Munchen ve
nind de la Viena grupul de artiști 
din R P. Chineză. Artiștii chinezi 
au fost întîmpinați cu multă în
suflețire de cetățenii orașului 
Munchen. Este pentru prima dată 
că un grup de artiști chinezi, vi
zitează Republica Federală Ger
mană

DELHI. — La 18 octombrie a 
sosit la Delhi avionul sovietic cu 
reacție „TU-104", care face un 
raid experimental pe rula Mos- 
cova-Tașkent-Delhi Rangoon.

al Partidului 
din Ungaria și C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia se 
desfășoară in ' 
prietenească și că ele au dat re
zultate serioase și concrete. A- 
ceastă întîlnire are o mare în
semnătate pentru cele două parti
de și cele două țări".

SÂRAJEVO 18 (Agerpres). — 
Taniug transmite: Delegația Par
tidului celor ce muncesc din Un
garia care vizitează Iugoslavia a 
sosit la Sarajevo, capitala Repu
blicii Bosnia-Herțegovina, unde a 
avut convorbiri cu reprezentanții 
din această republică ai Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

atmosfera cea mai

**********************************************t*********^
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In memoria oamenilor mai în 
vîrsiă sînt vii vremurile cînd cla
sele stăpînitoare foloseau diver
siunea nafionalislă pentru a îm
piedica unitatea de luptă a celor 
ce muncesc și pentru a-i exploata 
mai lesne. Pe atunci, minoritățile" 
naționale erau crunt asuprite. $i 
acest capitol aparține unui trecut 
care nu se va mai întoarce nicio
dată. Regimul de democrație 
populară este un părinte la fel 
de grijuliu pentru tofi fiii săi in- 

■ diferent de naționalitate. însăși 
crearea Regiunii Autonome Ma
ghiare este o mărturie puternică. 
Tineretul aparțimnd minorităților 
naționale se bucură de aceleași 
drepturi și îndatoriri ca și tinere
tul romîn. Aceasia se poate cons
tata. de pildă, prin faptul că 
există deputați aleși din rîndul 
tineretului minorităților naționale, 
tineri fruntași în producție sau 
maiștri ai recoltelor bogate ma
ghiari, germani, sîrbî etc., că e- 
xistă Universitatea „Bolyai“ și 
numeroase alte instituții de în- 
vățămînt în limbile minorităților 
naționale.

Orizontul cultural al tineretu
lui din patria noastră se lărgește 
continuu. Cei care-n alte vremuri 
ar fi fost hărăziți slugăritului pot 
fi găsiți în mare număr pe băn
cile universităților. Ne-am obiș
nuit cu cuvintele: „dreptul la 
învățătură**. Dreptul acesta este 
o realitate vie pe care o simți 
din plin atunci cînd străbați dru
murile patriei. Sînt sate care de
cenii de-a rîndul n-au avut nici 
un știutor de carte și care zăceau 
în bezna analfabetismului și mis
ticismului. Din aceste sate în anii 
din urmă au plecat mulți tineri 
ce au devenit studenți ai facultă
ților noastre. Tn anul școlar 1938 
39 existau 1577 grădinițe și 770 
gimnazii și cursuri inferioare de 
liceu la care aveau acces mai fl
ies copiii celor avuți. La universi
tatea din București, în anii re
gimului burghezo-moșieresc, pro
centul studenților fii de muncitori

a fost multă vreme 0,1%. Intre 
1920—1938. din 55 de sate ce nu
mărau o populație de 105.000 su
flete, au plecat către școli secun
dare sau instituții universitare 
numai... 6 fii de țărani muncitori. 
Dar nu numai atît. învățământul 
era în anii aceia rupt de viață, 
lipsit de un caracter științific.

Astăzi, în școlile de toate gra
dele se găsesc fiii celor ce mun
cesc la orașe și sate iar învăță- 
mînlul este puternic legat de 
viață. Cifrele sînt grăitoare in 
privinja dezvoltării învățământu
lui. Există în prezent peste 6400 
instituții preșcolare, peste 4700 
școli <ie 7 ani, 309 școli medii și 
32 școli pedagogice. Peste 
1.700.000 elevi învață în școlile 
elementare și medii. Dar trebuie 
să punem la socoteală și cele 95 
școli tehnice care pregătesc maiș
tri pentru 84 specialități, cele 360 
școli profesionale de ucenici, cele 
aproape 40 de școli profesionale 
ale Ministerului Invățămîntului, 
care califică muncitori în 156 me
serii. Numărul facultăților a spo
rit de patru ori față de anul 1938- 
39. Noul sistem de atribuire a 
burselor asigură condiții mai 
bune de studiu studenților meri
tuoși.

1-a capătul anilor de învățătură, 
tînărul nu se teme pentru viito
rul său Munca tinerei intelectua
lități este prețuită. Titluri de lau
reat al Premiului de Stat, medic 
emerit, învățător emerit, 
emerit, ordine și medalii încunu
nează rodnica activitate a mullor 
tineri intelectuali. Cu 
drește tînăra noastră generație. 
Ei realizează dorința 
tn secolul trecut de 
Vlahuță :

în ajutorul
„Să ne
cunoaștem
patria"

artist

ei se min-

exprimată 
Alexandru

Unde ni-s

Să ne etnie

entuziaștii, visătorii, 
trubadurii, 

rostul lumii și splen
dorile naturii ?

Valurile de-ntuneric despidndu-le 
tn două 

Splendidă-naintea noastră să 
ne-arate-o lume nouă t
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Și dacă Vlahuță se gîndea nu
mai la tinerii poeți, entuziaștii 
zilelor noastre, cei ce făuresc o 
lume nouă, provin din cele mai 
diferite categorii de tineri de la

Sosirea la București a d-lui P. Garufalias 
împuternicit extraordinar al Greciei

La 18 octombrie a sosit la 
București dl. P. Garufalias, îm
puternicitul extraordinar ai gu
vernului grec, deputat în Parla
mentul Greciei. Dl. P. Garufalias 
este însoțit de secretarul Lega
ției Greciei în R.P. Bulgaria, S. 
Rocanos.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat la Gara de Nord de Au
rel Mălnășan, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu și Victor 
iliu, deputați tn Marea Adunare 
Națională și Ion Drînceanu, am
basador al R.P.R. în Grecia.

In aceeași zi, Grigore Preotea
sa, ministrul Afacerilor Externe,

a oferit un dejun în cinstea d-lui 
P. Garufalias.

La dejun au luat parte dl. S 
Rocanos. secretar al Legației Gre
ciei în R.P. Bulgaria.

Din partea romînă au partici
pat Marcel Popescu, ministrul 
Comerțului Exterior, acad. Mi
hail Ralea, președintele I.R.R.C.Ș., 
Aurel Mălnășan și Alexandru Lă- 
zăreanu, locțiitori ai ministrului 
Afacerilor Externe, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, deputat în Ma
rea Adunare Națională și Ion 
Drînceanu, ambasador al R.P.R 
în Grecia.

Seara, dl. 
sistat la un 
de Operă și

P. Garufalias a a- 
spectacol la Teatrul 
Balet al ~ "R.P.R.

Oaspeți de peste hotare
Joi la amiază, au sosit în Bucu

rești domnii Rosvell Garst, mare 
fermier din Yowa (S.U.A.), con
ducătorul firmei americane „Garst 
and Thomas Hybrid Corn Compa
ny" din Yowa, cu soția, John Hat- 
hys, reprezentantul firmei america
ne „Northrup King Company" cu 
soția, dr. William Braun, specialist 
în genetică de la firma americană 
„Garst and Thomas Hybrid Corn 
Company", Tery Valery, economist

la Faculta- 
__________________ ' York, Care 
au venit în țara noastră în vede
rea unor tratative cu întreprinderi 
de import din R.P.R.

★
Miercuri după-amiază au sosit 

în Capitală oaspeți din Republica 
Sudan: Salih Mahmud Ismail, 
om de afaceri, membru în Con
siliul Mondial al Păcii și Rasid 
Nayel, avocat.

profesor de economie ■] 
tea Columbia din New

celor ce studiază în cercurile politice U. T. M

Ce a dat tinerei generații
j regimul de democrație populară

orașe șl sate, fiecare în dome
niul său.

La dispoziția tinerilor stau me
reu mai multe cluburi, biblioteci, 
case de cultură, cămine culturale. 
In întreprinderi și la sale zeci 
de mii de tineri desfășoară o vie 
activitate pe tărîm artistic. Bo
găția folclorului nostru găsește 
în tineri pasionați păstrători. Me
lodii ce au trecut din tată in fiu. 
capătă acum texte noi, dăruite 
de sufletele și mințile unor oa
meni ce trăiesc alte veacuri.

Dar nu putem să vorbim des
pre posibilitățile oferite tineretu
lui de a-și petrece timpul liber 
fără să pomenim de sport. în țara 
noastră s-a dezvoltat larg spor- 

. ’ . ’ 1 multor 
văzute insignele 

*. La Sparta- 
tineretului au 
mii de tineri, 
mai buni din- 
București la 
Unul dintre

tul de masă. Pe pieptul 
tineri pot fi i ” 
G.M.A. și F.G.M.A. 
chiada de vară a i 
participat sute de i 
1.000 de tineri, cei i 
tre ei, au venit la 
întrecerile finale, 
campionii spartachiadei este Hu- 
ghel Erhardt, fiul unor munci
tori sticlari din Mediaș, regiunea 
Stalin. Băiatul acesta blond, 
înalt, slăbuț, n-u are decît 15 
ani. Primul lui succes este pro
mițător. In calea succeselor vi
itoare nu există absolut nici o 
piedică. Dovadă stă faptul că 
mulți din maeștrii sportului din 
țara noastră au fost pînă nu de 
mult simpli oameni ai muncii: 
Dumitru Ciubotaru este cunoscut 
și ca sudor, Androvici Adalbert și 
Constantin Dumitru ca muncitori 
ceferiști etc.

Dreptul la odihnă este o altă 
realizare minunată. Dacă înain
tașii noștri nu cunoșteau stațiu
nile de odihnă decît din ilustra
tele ce se vindeau la chioșcuri, 
nu același lucru se întîmplă cu 
tineretul de azi. La Vasile Roaită,

Sinaia, Lacul Roșu — la munte 
și la mare, sute de mii de tineri 
își petrec concediul de odihnă 
sau zilele vacanței în tabere.

Nenumărate sînt drepturile ti
neretului. Nici un moment nu 
trebuie să uităm însă că ele sînt 
rezultatul unor decenii de luptă 
îndîrjită, luptă în care și-au dat 
viața mulți dintre cei mai buni 
fii ai poporului nostru.

Tînăra generație a căpătat un 
deplin optimism în viață. In 
trecut blazarea, scepticismul, pe
simismul erau caracteristice unei 
mari părți a tinerelor generații. 
Condițiile sociale generau lipsa 
încrederii în prezent și în viitor. 
Culorile sumbre dominau versu
rile poeților; pesimismul fusese 
ridicat de către clasele dominante 
la rangul de filozofie oficială, 
fiind inoculat tineretului, pentru 
a-1 împiedica să joace un 
rol activ in viață, să lupte 
pentru viitorul său luminos 
Acum tinerii sînt încrezători în 
ziua de mîine pentru că viitorul 
nu le este înnegurat de nesigu 
ranță. Există o deplină siguranță 
a viitorului care decurge din con
știința drumului pe care îl par
curge țara noastră, din claritatea 
țelului său. înțelegerea faptului 
că drumul socialismului este dru
mul unui viitor fericit o datorăm 
partidului nostru iubit care ne-a 
înarmat cu nemuritoarea și in
vincibila sa învățătură marxist 
leninistă.

Sâ răsplătim grija 
partidului

Partidul are încredere în tine
ret. Această încredere trebuie s-o 
justificăm prin comportarea 
noastră de fiecare clipă. Acest 
lucru îl înțelege tineretul patriei

noastre. Un fapt reflectă aceasta 
concludent, căpătînd valoarea 
unor semnificații largi. Este 
vorba de eroismul arătat de Ele
na Enache, o destoinică sondo- 
riță, atunci cînd un incendiu a 
izbucnit la sonda la care lucra. 
Sonda Tir. 22 din regiunea petro
liferă din Oltenia luase foc din 
pricina unui trăznet. împreună cu 
ea 6e aflau încă două fete. Eile au 
dat bătălia cu flăcările. Cînd au 
venit pompierii, focul era stins.

Tineretul are un rol important 
în construirea socialismului. în
crederea pe care și-au cîștigat-o 
organizația noastră și tînăra ge
nerație poate fi lesne înțeleasă 
din faptul că partidul șl guvernul 
au încredințat tineretului lucrări 
de importanță republicană precum 
și unele șantiere de importanță 
locală. Această încredere presu
pune și mari răspunderi.

Fiecare loc de muncă sau de 
învățătură este un post de luptă, 
fiecare tînăr trebuie să fie un 
luptător. Tinerețea noastră este 
chemată să aducă o contribuție 
importantă pentru ca să înmul
țim succesele pe drumul socialis
mului și să înlăturăm mai grab
nic greutățile și lipsurile care 
mai există. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să fie pe deplin conștiente 
de răspunderea ce apasă pe ume
rii lor.

Statul are o grijă nemărginită 
fată de tineret. Simțim aceasta în 
viața noastră de fiecare zi. Dar 
pentru ca traiul nostru să devină 
din ce în ce mai bun, nu trebuie 
să așteptăm să primim totul. Tre
buie să ne fie limpede că statul 
va putea obține mereu mai multe 
realizări în folosul tineretului și 
al întregului popor dacă cu toții 
vom pune umărul la îndeplinirea 
sarcinilor construcției socialismu. 
lui, dacă vom dărui acestei cauze

nu -poate speri-a pe un tînăr. Pe 
șantierele naționale și -locale au 
venit mii și mii de tineri hotă- 
rîți să muncească cu abnegație 
A devenit în vremea noastră o 
mare cinste să fii miner, sondor, 
tractorist etc.

Munca în adâncul pământului, 
scormonind măruntaiele munților, 
n-u-i ușoară. Dar oelor care nu se 
sperie de greutăți, eforturile le 
strut răsplătite. Greutățile oricărei 
meserii pot fi învinse prin califi
care. Știința și tehnica se dezvoltă 
neîncetat. Și pentru că tineretul 
nu are voie să rămână în urmă, 
el trebuie să învețe întruna, să 
stăpânească tehnica nouă care a- 
sigură o productivitate sporită a 
muncii.

Tinerilor intelectuali li se cere 
să-și pună în folosul construcției 
socialiste cunoștințele și talentul 
lor. Dar aceste cunoștințe nu pot 
fi valorificate în birouri, printre 
hîrțoage. Sînt unii tineri care nu 
vor să se dezlipească de orașele 
mari ale țării. Acești tineri nu au 
dreptul să uite că poporul i-a a- 
jutat să devină oameni culți și 
că acum ei trebuie să-și facă da
toria față de popor, acolo unde 
este nevoie.

In opera noastră de construire 
a socialismului ne mai lovim de 
unele lipsuri. O perioadă de mari 
transformări sociale ca aceea pe 
care o trăim nu poate să nu dea 
naștere unor greutăți ântr-un do
meniu sau altul. Dar ele sînt 
greutăți de creștere, fenomene tre
cătoare ce nu pot în nici un caz 
umbri uriașele realizări obținute 
în anii regi-mului de democrație 
populară. La multe din lipsuri con
tribuie și atitudinea unor tineri. 
Indisciplina, chiulul, nepreocupa- 
rea pentru calificare, lipsa de răs
pundere de care dau dovadă unii 
tineri produc pagube economiei 
naționale. Ri-sipa de materiale, 
lipsa de grijă față de avutul ob
ștesc, -nesocotirea resurselor in
terne ce pot fi valorificate au con
secințe negative asupra dezvoltă
rii economiei. Tinerii pot aduce 
un aport mereu mai însemnat lup
tei împotriva unor asemenea lip
suri.

Tineretul are datoria să-și facă

forța brațelor și limpezimea min
ților noastre.

îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului se realizează 
pe măsura creșterii venitului na
țional, pe măsură ce avuțiile țării 
sporesc. Dar cum se pot obține 
acestea ? Depinde de întregul 
popor și deci depinde și de fiecare 
din noi. Luptând pentru ca pla
nurile întreprinderilor să fie în
deplinite respectindu-se cantitatea, 
calitatea și sortimentele, muncind 
pentru creșterea productivității 
muncii și scăderea prețului de cost 
al produselor, înlăturind întfrzie- 
riile și absențele nemotivate de la 
lucru, întărind disciplina în mun
că, p reocupând u-ne de gospodări
rea cu grijă a avutului obștesc, 
folosind resursele locale cu pri
cepere, vom contribui la îmbună
tățirea vieții oamenilor muncii, a 
fiecăruia dintre noi. Străduindu-ne 
ca în agricultură recoltele la hec. 
tar să fie bogate, ca munca oa
menilor să fie mai rodnică prin 
aplicarea agrotehnicii, mergînd pe 
drumul transformării socialiste a 
agriculturii vom contribui la 
transformarea satului, la îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
trai ale țărănimii muncitoare. 
Intre munca noastră si traiul nos
tru este o legătură directă. De 
felul î.n care muncim noi ca și 
toți oamenii muncii, de conștiin
ciozitatea și abnegația cu care ne 
îndeplinim sarcinile, depinde cum 
anume vom trăi noi, familiile 
noastre, întregul popor. Acest lu
cru trebuie să-l înțeleagă toți ute- 
miștii, toți tinerii.

Partidul și guvernul cer tinere
tului să dovedească pasiune, en
tuziasm în muncă. Să înțelegem 
pe deplin frumusețea de nease
muit a muncii și să nu căutăm 
colțișoare călduțe, unde viața este ' simțită prezența în toate dome- 
tihnită și nu se cer eforturi. Greul niile de activitate. Generația noas-

SPORT
* ★

Cupa R. P. R 
la fotbal

BUCUREȘTI: Dinamo 6 — Lo 
comotiva Grivița Roșie 0-5 (0-2)’. 
Au marcat: Georgescu (3). Ene 
și Neamțu.

TIMIȘOARA: Locomotiva -a 
Flamura Roșie Arad 2—1 (2—1).

GALAȚI : Energia Metalul — 
Dinamo Bacău 3—0 (2—0). A 
marcat: Stolniceanu, Rusu din 
11 m. și Vasilii»

SIBIU: Progresul — Energia 
Flacăra Ploești 1—3 (0—1).

CIMP1A TURZII: Energia Me. 
talul — Progresul București 3—2 
(2-1, 2-2).

TURNU SEVERIN : Locomoti
va — Progresul Oradea 1—3 
(1—2). Au înscris Krempanski, 
C. Bartha, Florea care a fost ex
celent și respectiv Vidan.

★
întâlnirile Metalul Steagul Ro

șu Orașul Stalin — Dinamo Bu
curești și Știința Cluj — C.C.A. 
au fost amînate, urmînd să se 
desfășoare la o dată care se va 
stabili ulterior.

tră are depline drepturi politice. 
Avem drept la vot, drept la orga
nizare, avem o presă a tineretu
lui. Printre cei peste 130.000 de- 
putați în sfaturile popmlare sînt 
mii de tineri. Aceasta înseamnă 
pentru tineret o mare răspundere. 
Partici'pînd activ la viața obșteas
că, tinerii pot și trebuie să^ con
tribuie la lupta pentru înlătura
rea unor fenomene negative ce 
se manifestă în anumite sectoare 
(în gospodărirea orașelor și sa
telor, în aprovizionarea populației 
etc.). Munca voluntară a tinere
tului poate ajuta la înfrumuseța
rea orașelor și satelor. Perseve
renta și îndrăzneala tineretului 
pot și trebuie să ducă la punerea 
în valoare a multor bogății lo
cale nefolosite.

Tinerii au datoria să vegheze 
la respectarea legilor statului, 
fiind însă ei în primul rînd un 
exemplu de respectare a acestor 
legi. Este nevoie ca organizațiile 
U.T.M. să urmărească respecta
rea drepturilor tineretului prevă
zute în Codul Muncii și în contrac
tele colective. Veghind ca toate 
fondurile puse la dispoziția tine
retului să fie în rriod just folosite^ 
ca tineretului din uzine, fabrici, 
șantiere, S.M.T.-uri, G.A.S., să t 
se asigure condiții tot mai bune 
de muncă, hrană, cazare și odih
nă, organizațiile U.T.M. trebuie 
să ceară to-t odată tineretului să-și 
îndeplinească îndatoririle sale.

★
Minunată este patria noastră. 

Avem o tară bogată și un popor 
harnic. Ne așteaptă un viitor 
măreț- Dar acest viitor nu poate 
fi decît opera întregului nostru 
popor și deci și a tineretului. 
Pentru frumusețea deplină a zilei 
de mîine a patriei, pentru ferici
rea întregului popor, partidul ne 
conduce la lupta pentru construi
rea socialismului. Politica înțe
leaptă a partidului este chezășia 
făuririi viitorului pe care ni-1 vi
săm. Politica partidului trebuie 
însă realizată în viată prin efor
turile tuturor celor ce muncesc și 
deci și ale tineretului. In muncă 
putem să ne arătăm demni de 
marile drepturi și libertăți pe care 
regimul de democrație populară 
le-a dat tineretului din Republica 
Populară Romînă. s=c=
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