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Se intensifică ritmul
arăturilor
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Miercuri 4 septembrie 1957

teoretică“
a problemei economiilor

Comitetul regional U.T.M. Iași 
a luat acum cîtva timp inițiativa 
să generalizeze experiența acumu
lată la atelierele C.F.R. „Ilie Pin- 
tilie“ și fabrica de antibiotice în 
aplicarea inițiativei tinerilor brăi- 
leni „Să realizăm economii egale 
cu prețul de cost al unor impor
tante produse finite". Se vede 
însă că de la intenție și pînă la 
fapte este o leacă de drum.

S~a spus și continuă să se spună 
că în aceste două mari întreprin
deri se aplică de mult prețioasa 
inițiativă și că a fost dobîndită o 
experiență bogată. Așa glăsuiau și 
referatele prezentate în consfătuire.

Cînd a fost însă vorba să se răs
pundă concret delegaților despre 
experiența acumulată în aplicarea 
inițiativei, cei întrebați au început 
să dea din colț în colț.

La fabrica de antibiotice se face 
treabă. Intr-o lună și jumătate s-au 
realizat economii echivalente cu 
prețul de cost a 314 miliarde uni
tăți internaționale de penicilină. 
Participanții la consfătuire se aș
teptau la un schimb de experiență
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La uzinele „Victoria” din 
Capitală a început producția 
in serie a mașinii de împrăș
tiat îngrășăminte chimice 
„T — 11”.

Mașina de împrăștiat în
grășăminte chimice „T—ll" 
poale fi remorcată în con
diții optime de lucru cu o vi
teză de 5 km. pe oră; ea 
împrăștie 40—70 kg îngrășă
minte la ha.

Pînă in prezent s-au șl fa
bricai mai mult de 400 ase
menea mașini.

In foto: tov. Mihăilescu 
Traian de la controlul tehnic 
și montorul Anghel Vlăduț 
fac ultimele verificări mașini
lor de împrăștiat îngrășămin
te chimice înainte de a fi ex
pediate.

Cum an fost lăsați 
nelănmriti participanții 
la o consfătuire din Iași 

despre lupta pentru 
economii

plin de învățăminte. Dar tov. Alex. 
Nour, care a prezentat referatul, 
a tratat superficial problema, fără 
a arăta metodele folosite de tineri 
în realizarea de economii. El a 
crezut că lămurește problema sub
liniind mereu: „noi aplicăm iniția
tiva... am obținut atîtea și atîlea 
economii... în sectorul cutare și 
cutare..."

Cam pe aceeași linie a mers și 
tov. Constantin Zvorîșteanu, care 
a prezentat referatul atelierelor 
C.F.R. „Ilie Pintilie". Spre deose
bire de primul, al doilea referat

a vorbit în general despre toate 
căile prin care se pot obține eco
nomii. Numai despre felul cum se 
aplică aici, practic, inițiativa brăi- 
leană, nu... Găsindu-se în fața 
acestei lacune tov. Constantin 
Zvorîșteanu — și nu numai el — 
au găsit iute, la jumătatea consfă
tuirii, scuza : „vedeți, la noi iniția
tiva abia este în fașă, așa că..."

Se spune sus și tare că la 
atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie" 
inițiativa se aplică, și încă după 
modelul tinerilor de la Brăila. Cu 
prilejul consfătuirii s-a subliniat 
totuși că numai o singură brigadă 
complexă de economisire a meta
lului — brigada numărul 10 din 
secția a doua vagoane, condusă de 
utemistul Aurel Holic, aplică acea
stă inițiativă. Cum o aplică nu s-a 
văzut. Au vorbit tovarășii de aici 
despre un sistem — nici pentru ei 
suficient de clar — de evidență și 
contabilizare a economiilor. Au 
vorbit despre cîteva inovații — in. 
tr-adevăr prețioase — prin care 
se economisește metal. Au vorbit 
despre multe, dar experiență orga
nizatorică, cum s-au luat angaja
mentele, pe ce bază, care 
căile concrete și formele în

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii 

retului" pentru regiunea
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Tn urma ploilor căzute arăturile 
pentru însămînțările do toamnă 
au început să se desfășoare în
tr-un ritm mai viu și se execută 
în condiții mai bune. In unele re
giuni, printre care Constanța, 
Stalin. București și Galați, s-a 
arat pînă acum între 25—40 la sută 
din suprafețele ce vor fi însămîn- 
tate în toamna acestui an.

Cele mai mari suprafețe au fost 
arate de gospodăriile agricole de 
stat, care au realizat peste 40 la 
sută din plan. In regiunile Con
stanța, București și Ploești gos
podăriile agricole de stat au arat 
mai mult de jumătate din supra
fețele ce vor fi însămînțate în 
toamnă.

Gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole au făcut și ele 
arături pe mari suprafețe.

Eforturile sînt îndreptate acum 
spre terminarea arăturilor de în- 
sămînțări pe terenurile eliberate 
de plante bune premergătoare 
pentru grîu, înainte de începerea 
recoltării culturilor tîrzii.

Astăzi locuitorii Bucurcștiului, și prin ei întregul nostru po
por, întâmpină oaspeți dragi din îndepărtata R. P. Mon
golă. După o călătorie prin mai multe țări surori, popo

sește în Capitala țării noastre delegația guvernamentală a R. P. 
Mongolă în frunte cu tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole. Din 
delegație mai fac parte tovarășii Sadnomîn Avarzed, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Mongole. Dorjiin Samdan, secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol și Sagdaryn Țe- 
veen, locțiitor al președintelui Comitetului de Stat al Planificării 
al R. P. Mongole. »

Intorcînd vizita întreprinsă anul trecut în R. P. Mongolă de 
delegația guvernamentală romînă, condusă de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, delegația guvernamentală mongolă ne va vizita 
țara timp de cîteva zile.

Inalții oaspeți vor lua cunoștință de viața și preocupările po
porului nostru, vor cunoaște mai îndeaproape succesele obținute 
de oamenii muncii din patria noastră în nobila luptă pentru con
struirea socialismului și pentru apărarea păcii. Ne bucurăm sin
cer că vom putea arăta oaspeților dragi roadele muncii noastre 
pașnice pe tărîmul industriei și agriculturii, științei, culturii, pre
cum și minunatele creații artistice ale poporului romîn care își 
au rădăcinile în trecutul veacurilor, pentru că aceasta va aduce 
după sine o cunoaștere reciprocă mai profundă a popoarelor ro
mîn și mongol.

In urmă cu mu7t timp un curajos și luminat călător romîn, 
spătarul Nicolae Milescu a adus în țară vești despre poporul mon
gol pașnic și harnic a cărui viața a cunoscut-o îndeaproape. Mai 
târziu, datorită politicii reacționare a guvernelor burghezo-moșie- 
rești din Romînia, poporul nostru a fost împiedicat să cunoască 
viața poporului mongol, marile prefaceri din Mongolia survenite 
după ce. sub influența Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
poporul mongol și-a luat soarta în propriile sale mîini. De abia 
în anii cînd țara noastră a devenit democrație populară popoarele 
noastre au putut să se cunoască mai bine și să se aprecieze re
ciproc. Relațiile dintre R. P. Romînă și R. P. Mongolă au căpătat
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Comunicat cu privire la Seminarul 
internațional studențesc de la Sinaia

Acad. prof. EM. CONDURACHI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin  DESPRE
Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  L-» x- *-» i &

Recente cercetări arheologice
Ați poposit vreodată pe șantie

rele arheologice de la Histria sau 
Suceava, Cetatea Neamțului sau 
prin locurile vechii Sarmisegetu- 
ze ? Ați văzut desigur atunci cu 
cită îndemânare mînuiesc bătrînii 
profesori sau studenții practicanțl 
ciocane mici și hîrlețe minuscule, 
cu cîtă grijă urnesc sedimente de
puse de-a lungul veacurilor peste 
rămășițele culturii materiale ale 
unor civilizații de mult apuse.

Cioburi de vase, bucăți de pie
tre, frînturi de inscripție, vestigii 
ale veacurilor trecute sînt princi
palele elemente cu ajutorul cărora 
arheologii reconstituie istoria po
poarelor ce au viețuit pe teritoriul 
țării noastre. în avîntul general pe 
care l-a luat dezvoltarea științifi
că în țara noastră, arheologia își 
are locul ei deosebit, oamenii de 
știință mîndrindu-se cu o serie de 
realizări mult apreciate in țară și 
peste hotare.

In răgazul a cîtorva ore petre
cute în Capitală după trei luni de 
cercetări pe șantierul de la His
tria și înainte de a pleca la un 
congres științific la Roma, acad, 
prof. Em. Condurachi, directorul 
Institutului de Arheologie al A- 
cademiei R.P. Romîne, ne-a răs
puns la cîteva întrebări în legătu
ră cu realizările obținute în anul 
din urmă pe frontul arheologiei.

— Am dori, în primul rînd, to- 
profesor să ne arătați di- 
principale de studii în 
planului de cercetări e- 
de Institutul de Arheolo-

Cîteva concluzii 
de mare importanjă 

pentru studiul istoriei 
R. P. Romîne

mente în legătură cu două pe
rioade deosebit de importante in 
istoria popoarelor ce au trăit pe 
teritoriul țării noastre. Perioada 
veacului 4 pînă la 10, epoca for
mării poporului și limbii romine 
și în al doilea rînd problema po
porului și culturii dace.

— Dar după cîte știu aceste 
perioade au fost studiate șl în 
trecut.

— In ceea ce privește proble
ma istoriei statului dac s-au mai 
făcut studii și înainte de război. 
Istoricul Vasile Pîrvan are mari 
merite in această direcție. Dar 
rezultatele sînt cu totul insufi-

Jumjaaghiin Țedenbal
Președintele Consiliului de Miniștri 

Mongoleal R. P.

varășe 
rectiile 
cadrul 
fectuat 
gie.

— In general, studiile noastre 
arheologice sînt îndreptate acum 
în primul rînd spre acele perioa
de pentru care nu avem docu
mente scrise, precum și spre re- 
giunile foarte puțin studiate îna
inte de 1944.

In prezent cercetările noastre 
merg pe linia găsirii unor docu-

ciente. In ceea ce privește epoca 
formării poporului rotnîn, istori
cii burghezi au neglijat total a- 
ceste studii, din motive, în pri
mul rînd șovine, căci un studiu 
temeinic ar fi trebuit să scoată 
la iveală problema aportului 
slav la formarea poporului nos
tru ceea ce pe ei nu-î interesa.

— Vreți să ne arătați acum cî
teva din realizările obținute pe 
acest tărîm ?

— In anul acesta s-au făcut 
cercetări la Sărindare12 (regiu
nea București), la Sărata Mon- 
teoru (Buzău), Bucov (Ploești), 
precum și în regiuniie lași, Bucu
rești, Galați și C.'uj. Lingă Că
lărași au apărut fortifica’iile bi
zantine din veacul 12. La Basa-

rabi (regiunea Constanța) s-a 
descoperit o bisericuță într-un 
deal de cretă cu inscripții vechi 
slave. Se pare că ea a fost con
struită la mi|locul veacului 10. E 
un fenomen unic în întreaga (ară.

Din Cercetările arheologice fă
cute în anii din urmă am ajuns 
la concluzia că din contopirea 
formelor de viață daco-romane 
existente pe teritoriul patriei noa
stre înainte de venirea slavilor, 
cu cele slave, a rezultat o formă 
de cultură materială specifică u- 
nei străvechi populații rominești 
care constituie prima dovadă a 
felului în care poporul romîn a- 
pare deja constituit.

In felul acesta vălul care a a- 
coperit toată această perioadă 
care a născut multe frămîntări 
și confuzii, începe să fie puțin 
cîte puțin ridicat. Aceste concluzii 
ne vor ajuta în mare măsură la 
întocmirea Tratatului de Istorie a 
R.P. Romine, sarcină de mare 
importanță a istoricilor noștri.

Cercetările făcute anul acesta 
și in ultimii ani asupra istoriei 
statului dac efectuate sub condu
cerea acad. C. Daicovici dovedesc 
existența unor organizații politi
ce și militare bine întemeiate, la 
curent cu cele mai înaintate for
me de cultură.

— Mai există cercetări și tn 
alte direcții ?

— Desigur. De pildă, se stu
diază în Dobrogea problemele e- 
pocii paleolitice, la Traian (Ba
cău), la Trusești (Iași) epoca 
neolitică, la Histria (regiunea 
Constanța) și Sucidava (regiunea 
Craiova) epoca greco-romană.

— Ați amintit de cercetările ar
heologice din trecut. Aș dori sâ 
ne spuneți numele unor cercetă
tori progresiști dinaintea războiu
lui.

— Cercetări arheologice se 
fac de multă vreme în țara noa-

La invitația Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R. (U.A.S.R.), 
86 studenți și conducători studen
țești din 40 țări s-au întîlnit între 
19—25 august 1957 la Sinaia (Ro- 
mînia), la un 
discuta despre 
ale cooperării 
dențești.

Participanții 
marcat cu satisfacție că în ultimii 
ani, în ciuda tensiunii care mai 
există încă în situația internațio
nală, mulți pași pozitivi au fost 
făcuți pentru promovarea coope
rării internaționale între studenți. 
în acest sens, participanții au a- 
preciat în mod deosebit extinderea 
cooperării bilaterale între organi
zațiile naționale studențești, impor
tantele realizări în domeniul coo
perării regionale (ca de ex: Con
ferința Studențească Afro-Asiatică, 
Congresele studenților latino-ame- 
ricani) și succesul unor asemenea 
activități ca Seminariile din Du- 
brovnic și de la Sinaia, seminarul 
studenților în Agricultură din 
Tunis, al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Moscova, Jocurile Mondiale 
Universitare și Festivalul Cultural 
de la Paris etc.

în cursul dezbaterilor^ a reieșit 
că, făcînd abstracție de diferențele 
de opinii și de neînțelegerile exis- 
tente în mișcarea internațională 
studențească, există unele pro
bleme esențiale care pot reuni pe 
studenții din întreaga lume în ac
tivități comune, ca: eforturile 
pentru slăbirea tensiunii și men
ținerea păcii, lupta împotriva pe
ricolului războiului nuclear, împo
triva colonialismului și pentru in
dependență națională, precum și 
eforturi pentru democratizarea în- 
vățămîntului, drepturi democra
tice pentru studenți și o viață stu
dențească mai bună. Participanții 
la Seminar au fost de părere că 
aceste puncte furnizează o bază 
largă de activități comune și că 
în realizarea acestor activități tre
buie folosițe toate formele po-

Seminar, pentru a 
probleme actuale 
internaționale stu-

la Seminar an re-

sibile de colaborare, lăsînd fiecărei 
organizații dreptul de a alege acele 
forme de cooperare care corespund 
cel mai bine dorințelor membrilor 
acesteia și tradițiilor lor.

Participanții la Seminar și-au 
manifestat convingerea unanimă că 
interesele studenților cer conti
nuarea eforturilor pentru promo
varea cooperării și pentru stabili
rea unității în mișcarea interna
țională studențească.

Realizarea acestui scop va fi 
ușurată prin dezvoltarea contacte
lor bilaterale între organizațiile 
naționale studențești, conferințele 
regionale, conferințele comune, se- 
minării, campanii organizate de 
diferite organizații studențești na
ționale și internaționale, tot felul 
de vizite și schimburi, precum și 
participarea mai largă reciprocă a 
organizațiilor studențești la eveni
mentele și activitățile inițiate de 
diferite organizații naționale și in
ternaționale.

Luînd notă de faptul că mișcarea 
internațională studențească este 
încă divizată, participanții la Se
minar și-au exprimat dorința de a 
vedea stabilită colaborarea în unele 
proiecte reciproc acceptabile între 
U.I.S. și C.I.S. — C.O.S.E.C. — ca 
una din contribuțiile 
rea universală.

Ei și-au exprimat 
se va acorda deplină 
sirii căilor și mijloacelor pentru 
convocarea unei conferințe de cola
borare la care să participe mem
bri ai U.I.S. și organizații asociate 
cu C.I.S. O asemenea conferință 
ar fi de importanță vitală pentru 
realizarea colaborării universale și 
a unității internaționale studen
țești.

Participanții la Seminar au ascul
tat cu interes diferite alte sugestii 
ca:

— Propunerea Uniunii Generale 
a Studenților Tunisieni (U.G.E.T.) 
pentru convocarea unei comisii de 
arbitraj;

— Ideea Uniunii Studenților 
Scoțieni (S.U.S.) privind o adu
nare mondială a conducerilor or
ganizațiilor studențești;

— Cea a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R. (U.A.S.R.) 
sprijinită de mulți alți vorbitori 
de a lua parte la campania mon
dială pentru interzicerea armelor 
nucleare împotriva pericolului unui 
război atomic și pentru organiza
rea unui seminar comun pe acea
stă temă.

— Cea a Federației Pan-Japo- 
neze a autonomiilor studențești 
(Zengakuren) sprijinită de mulți 
alți participanți 
pe mai departe 
țești din lumea 
jinul studenților 
și din alte țări

de a dezvolta și 
acțiunile studen- 
întreagă în spri- 
algerieni, ciprioți 
care luptă împo-

(Continuare in pag. 3-a)

Fiu credincios al poporului 
mongol tovarășul Jumjaaghiin Țe
denbal, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, 
este unul din militanții de frunte 
ai Partidului Popular Revoluțio
nar și ai Statului democrat-popu- 
lor mongol.

Tov. Țedenbal s-a născut la 17 
septembrie 1916 în aimakul (Jb- 
sanur, în familia unui țăran sărac.

Intrat în rindurile Uniunii tine
retului revoluționar 
1931 tov. Țedenbal _ ___ .....
după 8 ani membru al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Tov. Țedenbal a urmat cursu
rile unui institut de studii econo
mice superioare, după absolvirea 
căruia a lucrat un timp ca profe
sor. Numit în 1939 locțiitor al 
ministrului Finanțelor, el a deve
nit apoi ministru al Finanțelor, 
fiind In același timp și președinte 
al conducerii Băncii de comerț și 
industrie a R. P. Mongole.

La cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, care a avut loc în anul 
1940, tov. Țedenbal a fost ales 
membru al C.C. al PJLR.M. iar

mongol în 
a devenit

apoi membru al Biroului Politie 
al C.C. al P.P.R.M. fi .acrelor 
general al Comitetului Central al 
Partidului.

Timp de 14 ani, ca secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., Iov. Țe- 
denbal a desfășurat o muncă sus
ținută pentru întărirea Partidului 
și dezvoltarea Republicii Popu
lare Mongole pe drumul socialis
mului.

In anii celui de-al doilea război 
mondial Comitetul Central al 
Partidului l-a însărcinat pe tjv- 
Țedenbal cu munca politică de 
partid în cadrul Armatei Popu
lare Revoluționare Mongole.

Ca locțiitor al Comandantului 
suprem și șef al Direcției politice 
a Armatei Populare Revoluționare 
Mongole, iov. Țedenbal, care are 
gradul militar . de general-loco- 
țenent. a adus o însemnată con
tribuție la îmbunătățirea pregăti
rii de luptă și- politice a armatei.

După terminarea celui de al 
doilea război mondial, tov. Țeden- 
Ital a ocupat concomitent postul 
de vicepreședinte al Consiliului de

(Continuare în pag. 4-a)

Pregătiri febrile
pentru deschiderea școlilor

la colabora-

speranța că 
atenție gă-

stră., Numele Iul Bollac, Beldicea- 
nu, Odobescu, Tocilescu, Pîr- 
van, Andrisescu și ale altora sînt 
strîns legate de istoria științei is
torice din țara noastră. Ei au 
sfredelit pămînturile tării, au gă
sit izvoare ale istoriei poporului 
nostru, iar în anii din urmă oa
menii noștri de știință înarmați 
cu o concepție științifică asupra 
problemelor istoriei societății au 
ridicat pe culmi înalte cercetările 
arheologice.

— încă o întrebare. In ce mă
sură s-ar putea vorbi, tovarășe 
profesor, de o importanță de or
din internațional a cercetărilor 
arheologice din țara noastră ?

— Se poate vorbi, într-o foar
te mare măsură de o importanță 
internațională deoarece cel puțin 
4 elemente care au stat în aten
ția cercetărilor noastre se situ
ează pe plan de importanță euro
peană.

în primul rînd cercetările ce 
privesc epoca paleolitică pe teri
toriul țării noastre, sînt esențiale 
în cunoașterea întregii istorii a 
Europei.

în al doilea rînd cercetările ce 
privesc epoca neolitică, ilustrată 
de ceramica din Moldova, ne poa
te explica geneza întregii faze 
istorice a ceramicii pictate din 
Europa (exceptînd istoria Greciei 
și Italiei).

în ai treilea rînd cercetările pri
vind cultura poporului dac sînt 
recunoscute ca cercetări de deo
sebită importanță atît pentru is

toria imperiului roman cît șl pen
tru toate popoarele din centrul șl 
sud-estul Europei.

în al patrulea rînd însuși pro
blema formării poporului romîn 
e o problemă de mare importan
ță pentru istoria Europei. Să nu 
uităm faptul că istoria multor po
poare europene este legată de po
poarele migratorii ce au trecut 
prin teritoriul actualei Romînii.

— Și cum apreciază opinia 
științifică din străinătate cercetă
rile noastre ?

— Răsfoiți numere din „Vestnic 
drevnîii istorii", „Sovetscaia ar- 
heologhia“, „Revue archeologi- 
kue“, „Das Altertum“, „Buletin 
de Correspondances ellenique“, 
reviste arheologice publicate la 
Bruxelles și Roma și veți găsi 
multe articole ce consemnă rea
lizările arheologiei noastre.

— După cîte știm plecați la 
Roma. Care este tematica con
gresului de la Roma ?

— E un congres internațional 
de epigrafie greaca și latină 
unde am fost invitat alături de 
acad. C. Daicovici.

— Problemele lui sînt direct 
legate de specialitatea dv. ?

— Da. Tocmai de aceea îl aș
tept cu nerăbdare.

— Nu vă pot decît mulțumi 
pentru lucrurile ce mi le-ați spus, 
rugîndu-vă ca la întoarcerea din 
Roma să ne vorbiți despre pro
blemele Congresului.

— Cu plăcere.

O școală unde noul an 
școlar ar fi putut începe 
de la sfîrșitul celui vechi

O mare coincidență. In școala 
nr. 3 mixtă domnea atmosfera 
sfîrșitului de an, cei dintr-a VIl-a 
își dădeau examenele de absolvi
re dar în același timp se și înce
peau, de zor, lucrările de pregă
tire a noului an școlar. La parter 
elevii își arătau în fața comisiei 
de examinare cunoștințele acumu
late, pe cînd, la etajele de sus, 
clasele cu tot mobilierul îngrămă
dit pe culoare, își îmbrăcau haină 
curată pentru a întîmpina sărbă
torește și în condiții igienice 
luna lui septembrie.

Tovarășul I. Nestorescu, directo
rul, nici nu mai știa unde îi era 
capul: la examene trebuia să a- 
siste, curățenia generală și repa
rațiile trebuia să le supravegheze 
și să le îndrume. Pretutindeni 
era necesară prezența lui. Noroc 
însă de ajutorul primit din partea 
părinților. Ei l-au ajutat și acum 
ca și în alte dăți, luînd asupra 
lor o seamă din sarcinile gospo
dărești care, de multe ce erau, 
mai, mai că l-ar fi copleșit pe to-

ur-
de

varășul Nestorescu. Părinții Maria 
Iliescu, Aneta Haschi. Constantin 
Dumitrescu, sfătuindu-se în fie
care zi cu direcțiunea școlii, 
măreau efectuarea lucrărilor
renovare pentru a asigura elevi
lor în anul ce vine condiții bune 
de studiu și distracții. Tovarășul 
Hector s-a obligat să obțină re
partiția necesari pentru parchet : 
parchetul a fost adus la timp și 
clasa ce avea pînă de curind par
doseala uzată și-a schimbat as
pectul. Tovarășul Vasiliu a obți
nut sprijinul Atelierelor Q.F.R. 
„Grivița Roșie" care le-au confec
ționat o mulțime de piese pentru 
mobilierul școlar. Așa s-a ales 
școala cu scaune-fotolii pentru a- 
proape fiecare catedra, cu șapte 
dulapuri pentru clase și două mai 
mari pentru bibliotecă, cu patru 
mese de șah, două mese de ping- 
pong.

S-a simțit serios sprijinul comi
tetului de părinți în amenajarea 
școlii și odată cu potolirea febri
lității ce a domnit pe tot timpul 
examenelor, clasele erau și ele 
spoite, tablele vopsite, acolo unde 
era nevoie au fost reparate băn
cile, s-au curățit geamurile, dușu
melele, într-un cuvînt școala a de
venit ca nouă.

o..0

In primele zile de iulie telul 
era pregătit pentru deschideiet 
noului an școlar. Și aceasta fără 
a se cheltui un ban din bugetul 
școlii. Comitetul de părinți s-a 
îngrijit ca toate cheltuielile sâ s«t 
acopere din banii strînși fie cu o- 
cazia unor serbări, fie prin donații 
ale părinților.

Dar Școala de 7 ani mixtă nr. 3 
din Capitală nu e îngrijită numai 
de cei vîrstnici. Și elevii se stră
duiesc care mai de care să con
tribuie cu cîte ceva la îmbogăți
rea și înfrumusețarea școlii lor. 
Din excursiile de la Snagov, Giur
giu, Poiana Secuilor sau cea de 
opt zile de la Orașul Stalin—Pe
troșani—Valea Jiului mulți dintre 
ei au strîns felurite plante și roci 
ce li s-au părut mai interesante 
aducîndu-le pentru laboratorul de 
științe naturale.

După ce au terminat cu ex
cursiile, au venit la școală și au 
reparat hărțile deteriorate, au mu
tat biblioteca în altă încăpere și 
mai în fiecare zi trec pe la școa
lă să vadă dacă mai e ceva da 
făcut.

In școală pretutindeni curățenie 
desăvîrșită și flori iar în locul a- 
gitației specifice întîrziaților -- 
pe care o întîlnim în aceste zile 
la alte școli, găsim o liniște plă
cută, odihnitoare, deplin adecvată 
cadrului solemn în care e firesc 
să înceapă un an nou de muncă 
școlară.

I. SAVA

Vinzarea uniformelor școlare h magazinul „Victoria" din 
Capitală.

In foto: Liliana Georgescu, elevă în clasa a V-a a Școlii 
elementare
Părinții ei 
sistențelor 
citeva zile

nr. 3 din Odorhei, iși probeaxă noua uniformă, 
în trecere prin București, nu au putut rezista in
el de a-i cumpăra uniformă pentru a o avea cu 
mai devreme.

Acum dep'nde 
de Sfatul popu'ar 

al Cap falei
Douăzeci și două de clase în zece 

săli de cursuri, așa stăteau trebu
rile pînă de curînd. Dar iată că 
odată cu noul an școlar copiii nu 
vor mai învăța în trei schimburi 
căci școala medie mixtă nr. 5 a 
fost mărită cu opt săli încăpătoare, 
luminoase, parchetate pe jos, cu fe
restre mari, cu table noi. de două 
ori cît cele de pînă acum. Toate 
sînt gata; urmează doar să se facă 
curățenia.

Clădirea veche a școlii se ame- 
najază și ea. Se scol dușumelele 
și se înlocuiesc cu parchet, se 
dărîmă sobele și se construiesc 
altele noi, se execută zugrăvelile^ 
vopsitoria.

Pînă aici totul e bun. Numai ci

CORNELIA MANCIUR
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Brigada de cinci tractoare pe 500 hectare, formă nouă de or-
i . ganizare a muncii introdusă experimental in primăvara acestui 
P an in gospodăriile agricole de stat, a stirnit interesul legitim al 
<' lucrătorilor din aceste gospodării. In felul nou de a munci

, adus de această brigadă, cei din gospodăriile de stat — de la 
(i conducători pină la ultimul tractorist — văd mijlocul cel mai 
i1 eficace pentru îndeplinirea rapidă a sarcinii lor de căpetenie — 
'' aceea de a transforma gospodăriile de stat în unități rentabile,

, mari producătoare de cereale-marfă, adevărate „fabrici de
! i grîne“.
O Intr-adevăr, brigada experimentală, dotată cu mașini moderne
il agricoli, cu înaltă calificare, este capabilă să execute la timp și în bune condițiuni agroteh-
I1 nice, toate lucrările necesare culturilor pe 500 hectare (200 hectare griu de toamnă, 200 hec-
(I tare porumb, 100 hectare plante furajere anuale, să realizeze o producție mare de cereale
0 de pe această suprafață, la un preț de cost scăzut.
1 Acum, în pragul unui nou an agricol, se impune să se analizeze activitatea brigă-
1 zilor speciale, să se cerceteze — măcar și parțial — rezultatele obținute în cele patru-cinci
1 luni de experimentare. Acesta a fost scopul consfătuirii organizate de către Trustul regional
1 Gostat Constanța și redacția „Scînteii tineretului** cu brigăzile speciale din regiune, con-
1 sfătuire care a avut loc sîmbătă 31 august la Constanța.

Discuțiile însuflețite care au avut loc la consfătuire, schimbul de experiență pe care ea
I l-a prilejuit, au dovedit odată mai mult că brigăzile speciale pot juca un mare rol în întă-
1. rirea și dezvoltarea gospodăriilor de stat ca întreprinderi agricole socialiste de prim ordin,
1 cu b mare contribuție pozitivă la economia sta tului nostru democrat-popular.
■ I In articolele de față am consemnat unele din cele mai importante probleme discutate în
p consfătuire — cu privire la superioritatea noului sistem de organizare a muncii, cu privire la gre- 
p șelile și greutățile întimpinate în cursul experimentării, precum și părerea participanților a;
p supra căilor de înlăturare a greșelior și greutăților — socotind că aceste probleme pot fi
p interesante, de folos și pentru brigăzile speciale din alte regiuni, pentru conducătorii gospodă-
p riilor de stat și pentru organele și organizațiile U.T.M.

_______________________

5 oameni, 5 tractoare 500 hectare

Pionieri ai înaltei mecanizări în agricultură
și încadrată cu mecanici

Formă superioară 
de organizare a muncii

• •

Brigăzile experimentale pentru 
mecanizarea complectă a lucrări
lor la griu, porumb și plante fu
rajere anuale, pe 500 hectare, 
constituie o formă superioară de 
organizare a muncii și executare a 
lucrărilor agricole, dovedind prin 
rezultatele obținute pină acum 
importanța lor în sporirea renta
bilității gospodăriilor de stat.

Cîteva exemple prezentate de 
participant la consfătuire pot în
fățișa un tablou destul de grăitor 
al succeselor obținute de brigăzile 
experimentale. La gospodăria de 
stat Bordușani, producția la grîu 
pe cele 200 hectare ale brigăzii 
a fost de 2070 kg. la hectar, în 
timp ce media pe gospodărie a 
fost de 1560 kg. la hectar. Me
canizatorii din brigada experi
mentală de la gospodăria de stat 
Stupina au obținut de pe fiecare 
hectar de grîu lucrat de ei cu 
aproximativ 300 kg. boabe mai 
mult decit media la hectar obți
nută pe întreaga gospodărie.

La porumb, producțiile evaluate 
sint exprimate în mii de kilo
grame la hectar, La Cocargeaua, 
de exemplu, porumbul brigăzii 
experimentale promite o recoltă da 
5500-6000 kg. boabe la fiecare 
hectar. Cei de la Ovidiu au eva
luat o depășire de 3000 kg. boabe 
porumb la fiecare hectar irigat 
față de producția medie pe gos
podărie. Apei Bordușanii, Pie
troiu, Dorobanțu și alte gospodâ-

și școală de cadre
în egală 
culturilor 
brigăzile

care le-au

ni de stat se mîndresc 
măsură cu frumusețea 
de porumb lucrate de 
experimentale.

Seria avantajelor pe
adus brigăzile experimentale gos
podăriilor lor, nu se oprește însă 
aici. Buna întreținere a mașini
lor, folosirea lor rațională au per
mis realizarea unor importante 
economii de piese de schimb și 
carburanți. Economiile de moto
rină adunate de la fiecare brigadă 
însumează vagoane întregi. La 
gospodăria de stat Rîmnic 6585 
kg., la Stupina 9160 kg. La Cocar
geaua valoarea carburanților eco
nomisiți de mecanizatorii din bri
gada experimentală însumează 
4266 lei.

In sfîrșit, un alt fapt semnifi
cativ confirmă rentabilitatea bri
găzilor experimentale. Prin meca
nizarea complectă a lucrărilor se 
fac însemnate economii bănești. 
Exemplul prezentat de Lucian 
descu, responsabilul brigăzii 
perimentale de la gospodăria 
stat Jegălia, este convingător, 
cînd diferența între costul însilo- 
zării manuale a porumbului de 
pe un hectar și costul aceleiași lu
crări executată mecanic, rezultă o 
economie Ae 434 lei la fiecare 
hectar.

Adăugind la țoale aceste reali' 
zări exprimate în zile, kilograme, 
lei, pregătirea multilaterală a oa
menilor, căpătăm tabloul care 
ilustrează superioritatea acestui 
nou sistem de organizare a mun
cii.

Oamenii din aceste brigăzi, din
tre cei mai buni din gospodăriile 
respective, au un nivel înalt de 
calificare, sini adevărați mecanici 
agricoli, sini atașați de brigadă și 
de gospodărie.

După cum au afirmat cu convin
gere toți cei prezenți la consfătu
ire, brigada experimentală pentru 
mecanizarea complectă a lucrări
lor la grîu, porumb și plante fu
rajere anuale este o adevărată 
școală de cadre, o școală de buni 
gospodari.

In cuvîntarea ținută 
la al doilea Congres al 
U.T.M., referindu-se la 
sarcinile organizațiilor 
U.T.M. din S.M.T. și 
gospodăriile de stat, 
tov. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim secretar 
al Comitetului Central 
al P.M.R., sublinia că 
aceste organizații tre
buie să fie principalele 
animatoare ale muncii 
în brigăzi, să ia parte 
activă la organizarea 
brigăzilor, la rezolvarea 
greutăților întimpinate 
de acestea. Organiza
țiile U.T.M. din G A.S. 
au o mare răspundere 
asupra muncii tuturor 
brigăzilor de tractoa
re. Cu atit mai mult 
ar fi trebuit ca atit 
ele, cît și activiștii 
U.T.M. care le îndru
mă, să sprijine activ 
primii pași ai brigăzi
lor speciale, să le 
înconjoare cu deose
bită grijă și atenție, 
să recomande conduce
rilor G.A.S. pe cei mai 
buni tractoriști utemiști 
pentru aceste brigăzi, să 
se preocupe de creșterea 
profesională și politică 
a tinerilor și utemiști- 
lor din brigăzile spe
ciale.

In munca Comitetu
lui regional U.T.M 
Constanța însă, n-a 
existat aproape nici o 
preocupare față de ex
perimentarea brigăzii 
de cinci tractoare pe 
500 hectare. In cu- 
vîntul său la con
sfătuire, tov. Gh. Ve- 
lișcu, secretar al co
mitetului regional UTM, 
a arătat că, deși orga
nizarea brigăzilor spe
ciale a fost cunoscută la 
comitetul regional și la 
cele raionale, nu s-a în
treprins nimic pentru 
sprijinirea lor, pentru 
îndrumarea tinerilor și 
utemiștllor care fac par-

te din ele. în munca 
lor in gospodăriile de 
stat, activiștii uteiniști, 
neținînd seama de e- 
lementele noi care a- 
par în munca 
canizată, au 
mecanizatorii
masă uniformă, fără

me- 
privit 

ca o

toamna aceasta. Fără 
îndoială că trebuie sa
lutat și acest 
— chiar tîrziu ___
festat — mai ales că 
măsurile sint 
gîndite și promit re
zultate bune, lată cî
teva dintre ele:

Care a fost

interes 
niani-

bine

■
contribuția
organizațiilor U.T.M.?

să tină seama de 
diferențierea logică a 
celor din brigăzile spe
ciale, 
tr-un 
nevoi, 
restul 
Este 
găm 
nizațiile 
G.A.S.,

care muncesc în- 
fel nou, au alte 
alte cerințe decit 

tractoriștilor, 
cazul să adău- 
că și orga- 

U.T.M. din 
lipsite de ini

țiativă, nu s-au ostenit 
să dezbată munca bri
găzilor speciale, s-o cu
noască, să intervină 
pentru ajutorarea lor. 
Este sigur că multe 
nereguli in activitatea 
brigăzilor ar fi fost evi
tate dacă organizațiile 
U.T.M. ar fi avut un 
strîns contact cu mun
ca acestora.

Numai în ultima vre
me, cu puține zile îna
inte de consfătuire, bi
roul regional U.T.M. a 
stabilit o serie de mă
suri pentru sprijinirea 
brigăzilor, speciale e- 
xistente și pentru a- 
portul U.T.M. la crea
rea de noi brigăzi 
speciale incepind din

In luna septembrie, 
comitetul regional UTM 
va organiza instruirea 
secretarilor organiza
țiilor U.T.M. din gos
podăriile în care se 
găsesc brigăzi speciale. 
Imediat după aceasta, 
cunoscînd limpede prin
cipiile de organizare a 
brigăzii speciale, orga
nizațiile U.T.M. din 
G.A.S. vor trece la or
ganizarea și reorganiza
rea grupelor U.T.M., 
prin care organizația 
să influențeze și să a" 
jute operativ activita
tea tinerilor mecaniza
tori, creșterea conti
nuă a nivelului lor 
profesional și politic. 
Totodată în scopul 
creșterii continue a ni
velului de cunoștințe 
al mecanizatorilor din 
brigăzile experimen
tale, comitetul regio
nal U.T.M. își pro
pune ca în colaborare 
cu comitetul regional 
al sindicatului munci
torilor agricoli și 
cu trustul regional

Gostat să asigure o 
serie de materiale de 
propagandă tehnică 
care să fie expuse în fa
ta mecanizatorilor sub 
formă de conferințe 
sau lecții, urmărindu- 
Se ca brigăzile specia
le să devină adevăra
te școli de inaltă cali
ficare, spre care să 
tindă din ce în ce mai 
mulți mecanizatori. In 
aceste materiale se 
vor populariza, de a- 
semenea, rezultatele 
celor mai bune brigăzi 
speciale din regiune. 
De asemenea, la sfîr- 
șitul 
toamnă, 
niza o 
tnire a 
lor din 
ciale în 
ralizării ___
lor înaintate.
Deși satisfăcător in li

nii generale, planul de 
măsuri al comitetului re
gional U.T.M. nu cu
prinde — și nici n-ar fi 
putut să cuprindă da
torită necunoașterii — 
aspectele variate și 
multilaterale ale mun
cii U.T.M. în brigăzile 
speciale. Rămîne ca ac
tiviștii și, în mod deose
bit, organizațiile de ba
ză U.T.M. să dea do
vadă de mai multă 
inițiativă, în sprijini
rea muncii, și vieții 
tractoriștilor. Pentru 
aceasta este însă ne
cesară o competență 
deosebită, care poate 
fi cîștigată numai pe 
baza unei munci neîn
trerupte cu utemiștii 
și tinerii din brigăzile 
speciale. Lupta pentru 
cunoașterea amănun
țită și generalizarea 
experienței brigăzilor 
speciale trebuie să 
stea la baza muncii 
activiștilor utemiști, a 
organizațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.S.

campaniei de 
se va orga- 
nouă consfă- 
mecanizatori- 

brigăzile spe- 
scopul gene- 

experienței

3000
1540 

12126
2070

Producții sporite la toate culturile. Graficul alăturat înfăți
șează situația la griu. Porumbul promite mai mult. Brigăzile 
experimentale și-au dovedit eficacitatea.

LA ȘCOALA 
BRIGĂZII

Factori care au îngreunat 
EXPERIMENTAREA

Discuțiile purtate cu ocazia con
sfătuirii au scos în evidență, 
pe lingă rezultatele frumoase și 
o serie de lipsuri care au îngreu
nat munca, au constituit piedici 
mai mari sau mai mici în proce
sul de producție și uneori au pus 
îlț pericol însăși existența brigă
zilor și valoarea practică a da
telor experimentale.

Prima și cea mai importantă a- 
batere a fost încălcarea contrac
tului încheiat între gospodării și 
membrii brigăzilor experimentale, 
deci încălcarea instrucțiunilor de 
funcționare a brigăzii. Situația a 
fost pretutindeni aceeași, cu mici 
diferențe. Este vorba de folosirea 
mecanizatorilor și a mașinilor 
brigăzii pentru efectuarea unor 
lucrări în afara celor 500 hectare. 
Conducerile unor gospodării s-au 
străduit să evite această situație 
și în parte au reușit. Așa spre e- 
xemplu la Jegălia, Stupina, Do
robanțu, Cobadin și în multe alte 
părți, tractoriștii din brigăzile ex
perimentale au fost folosiți și la 
alte lucrări atunci cînd acest lu
cru a fost cerut cu insistență de 
nevoile urgente ale gospodăriei, 
de producție, însă aceasta s-a fă
cut numai după terminarea lucră
rilor (pe etape) de pe cele 500 
hectare. In alte părți însă, folo
sirea acestor oameni în afara bri
găzii a fost exagerată. La Agi
gea, de exemplu, începînd cu pra- 
șila a Il-a a porumbului, pe te
renul brigăzii experimentale au 
lucrat in medie numai 2 din cei 5 
tractoriști, în fiecare zi, restul 
fiind trimiși să execute lucrări pe 
alte terenuri. Acest fapt a cauzat 
nerespectarea sarcinilor contrac
tuale în privința termenului optim 
de executare a lucrărilor. De 
exemplu, recoltatul griului s-a 
prelungit nepermis de mult: 20 
zile

Tot datorită acestor nereguli, 
în cele mai multe gospodării abia 
au început arăturile în miriști. 
Folosirea excesivă a oamenilor din 
brigăzile experimentale a dus la 
slaba îngrijire a mașinilor, multe 
din ele răminind nestocate ducă 
executarea 
contribuie 
lor.

O altă 
scos-o în ___  , .___
consfătuire a fost calitatea ma
șinilor. S-a recunoscut in unani
mitate că tînăra noastră industrie

constructoare de mașini a reușit 
într-un timp destul de scurt să 
dea agriculturii mașini bune, mo
derne. Totuși, anumite piese, or
gane, fiind făcute din materiale 
slabe s-au uzat înainte de vre
me, au provocat mulți timpi 
morți în plină campanie.

Multe din defecțiunile ivite, atît 
din punct rfe vedere organizatoric, 
cît și al mașinilor, au fost reme
diate pe parcurs. Au mai rămas 
însă destule care se puteau înlă
tura pe loc, fără prea multă gre
utate. N-a existat însă o preocu
pare permanentă din partea ce
lor ce erau datori să urmărească 
și să sprijine activitatea brigăzi
lor experimentale. Cei ce au luat 
cuvîntul cu ocazia consfătuirii au 
arătat că nici Trustul regional 
Gostat Constanța și nici Depar
tamentul Gostat n-au acordat a- 
tenția cuvenită brigăzilor experi
mentale. Controlul și îndrumarea 
pe care au făcut-o cele două fo
ruri au fost sporadice, insuficiente, 
superficiale. De aceea, în unele 
gospodării, rezultatele activității 
brigăzilor experimentale nu pot 
constitui o bază științifică de 
studiu asupra rentabilității extin
derii acestui sistem de organizare 
a muncii.

Pentru a preîntîmpina repeta
rea acelorași nereguli și anul a- 
cesta, toate organele agricole. în
cepînd cu Departamentul Gostat 
și terminînd cu conducerile gos
podăriilor, trebuie să ia neîntîr- 
ziat măsuri pentru asigurarea în 
cel mai scurt timp a condițiilor 
de lucru necesare brigăzilor spe
ciale.

Ce ameliorări se pot aduce
pentru noul an

Vorbitorii, manifestind un inte
res deosebit pentru îmbunătățirea 
muncii brigăzilor speciale, au fă
cut numeroase și prețioase pro
puneri.

Șeful de brigadă Nicolae Ve- 
linschi de la gospodăria agricolă 
de stat Dorobanțu a propus ca, 
pentru buna desfășurare în gene
ral a muncii brigăzii să se ela
boreze în termenul cel mai scurt 
un regulament de funcționare a 
brigăzii. O propunere prețioasă

lucrărilor, fapt care 
la uzura prematură a

greutate pe care au 
relief participants la
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-fr Brigada specială de la gos
podăria agricolă de stat Stupina 
are pină in prezent o economie 
de motorină de 9000 litri. Execu- 
tînd lucrări de bună calitate, bri
gada a reușit totodată să facă și 
alte economii totalizind împreună 
cu cele de mai sus, 26.000 lei.

■ir Brigada specială, condusă de 
Bădescu Lucian de la gospodăria 
agricolă de stat Jegălia a reali
zat pină la 25 august a.c. o eco
nomie de 5.127 kg. motorină.

■fr La gospodăria agricolă de 
stat Pietroiu, brigada experimen
tală a obținut o producție medie 
la griu de 3.000 kg. la hectar.

* Ignorind importanța brigă- 
' zilor experimentale, conducerea 
! gospodăriei agricole de stat Bor- 
1 dușani a dezorganizat munca bri-

găzii nerespectînd contractul în
cheiat între ea și brigadă. Ast
fel, in timp ce pe lotul de griu al 
brigăzii, recoltau combine străine, 
membrii brigăzii recoltau cu com
binele lor pe alte tarlale.

* Conducerea gospodăriei agri
cole de stat Dorobanțu a luat 
tractoarele UTOS ale brigăzii ex
perimentale drept mijloace de 
transport. în primăvara și in vara 
aceasta tractoarele brigăzii au 
făcut un volum mare de transpor
turi de materiale și oameni. In 
loc să fie lăsați să-și muncească 
pămintul și să-și îngrijească ma
șinile, tractoriștii brigăzii expe
rimentale au fost transformat! 
ad-hoc in șoferi și aleargă de colo 
pină colo cu tractoarele agricole, 
făcind diverse transporturi.

au adus în cadrul consfătuirii in
ginerul Ion Neculce de la gos
podăria agricolă de stat Cocar
geaua și inginerul Bucureșteanu 
de la gospodăria agricolă de stat 
Pietroiu, privind încadrarea spe
cială ce trebuie să se facă brigă
zilor ce lucrează în condiții de 
baltă. Ei au propus ca brigada 
să dispună de 2 tractoare D.T.54 
și 3 tractoare UTOS 26. Mulți 
vorbitori au făcut de asemenea 
propunerea de a se mări numă
rul semănătorilor de porumb Vic
toria de la 2 la 3. Propunerea lor 
este întemeiată întrucîț brigada 
în actuala ei formație dispune de 
3 tractoare cu putere mărită și 
deci tracțiunea semănătorilor de 
porumb este posibilă. Propunerea 
lor își găsește temei și în faptul 
că capacitatea de lucru a celor 
2 semănători din actuala dotare 
nu asigură însămînțarea celor 
200 hectare porumb în timpul op
tim.

Mulți șefi de brigăzi au sus
ținut ideea — pe care o găsim 
bună — ca conducerile gospodă
riilor să dea brigăzii speciale o 
suprafață de pămînt pe care să 
nu i-o schimbe de la an la an 
astfel îneît brigada să aibă posi
bilitatea să-și asigure o rotație 
rațională a culturilor. Propuneri 
importante au fost făcute și pe 
linia extinderii și dezvoltării bri
găzilor speciale. De asemenea, 
pînă cel tîrziu la jumătatea 
lunii septembrie Departamentul 
Gostat să stabilească numărul 
brigăzilor speciale ce vor mai lua 
ființă în anul viitor și să apro-

be înființarea lor începînd chiar 
din această lună. Aceasta este o 
cerere a oamenilor și o necesitate 
în același timp. Chiar dacă la 
ora actuală nu se poate livra se
tul complect de utilaj necesar vi
itoarelor brigăzi, brigăzile pot și 
trebuie să ia ființă cu utilajul 
existent în gospodării. Ele trebuie 
să-și ia încă de acum în primire 
pămîntul, să-1 are și să-l însă- 
mînțeze, urmînd ca pe parcurs 
pînă în primăvară, să primească 
setul de mașini repartizate.

In bună parte cei prezenți s-au 
asociat și la ideea formulată de 
inginerul Papatanase, directorul 
gospodăriei agricole de stat Coba
din, care a propus, spre o mai 
bună urmărire a rezultatelor bri
găzilor speciale, să se creeze 
dacă nu gospodării, măcar secții 
încadrate numai cu astfel de bri
găzi. In felul acesta se evită ten
tația conducerii gospodăriilor de 
a folosi utilajul și pe membrii a- 
cestei brigăzi pe alte pămînturi 
și la alte munci.

Șeful de brigadă Lucian Bă
descu, de la G.A.S. Jegălia, a a- 
dus numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea diverselor repere la 
mașinile agricole și a făcut tot
odată propunerea de a se crea 
în termenul cel mai scurt o lite
ratură de specialitate la nivelul 
mecanizatorilor noștri și a mași
nilor cu care ei lucrează. O pro
punere de care trebuie să țină 
cont Departamentul Gostat este 
și aceea de școlarizare în indus
tria producătoare de mașini agri
cole a cadrelor de mecanizatori.

Pe Manea Van- 
cea, un bărbat 
legat la trup, cu 
fața arsă de soa
re și părul smo
lit, numai din 
priviri îl recu
noști ca pe un 
veteran al stepei. 
Indiferent 
soare sau 
de se află 
un drum colbuit 
sau pe o stradă 
asfaltată în oraș, 
privirile lui cală 
întotdeauna în
cruntate. Nu-i o 
fire ursuză, dar 
s-a obișnuit, și-a 
făcut un tic din 
a discuta cu o- 
chii pe jumătate 
închiși și sprin- 
cenele mult ar
cuite ferindu-și 
parcă ochii de 
un nor imaginar 
de praf. Lui Ma
nea i-au înflorit 
la timple primii 
vechi pe tractor, e comunist. Serio
zitatea îl caracterizează, fapt pentru 
care evită uneori societatea celor 
tineri. In primăvară insă, cînd 
conducerea gospodăriei agricole de 
stat din Stupina i-a încredințat 
sarcina organizării primei brigăzi 
experimentale cu 5 tractoare pe 
500 hectare, Manea a refuzat pro
punerea de a-și alege, oameni din 
rîndurile bătrînilor.

— Nu zic c-o să iau chiar copii, 
dar în gospodărie sînt mulți și 
foarte buni mecanizatori în rîndul 
tinerilor. Chiar dacă nu vor merge 
toți strună de la început, se vor 
forma, cu timpul. Așa a și făcut 
Manea. Brigada lui cuprinde azi 
numai utemiști. E drept, Vancea a 
mai avut de furcă cu ei, tinerii îs 
tineri, muncesc mult și bine, dar 
cînd coborau seara de pe tractor, 
lăsau totul baltă. Tabăra brigăzii, 
cu un mare număr de mașini în 
dotare, era la început un întreg 

! infern din care nu știai cum si 
mai ieși. Încetul cu încetul fancea, 
i-a dus pe băieți la liman. Tabăra 
brigăzii lor poate servi azi ca 
exemplu de gospodărire oricui 
vrea. Dar nu numai atît. Împreună 
cu el, după lăsarea lucrului, băieții 
lui Vancea nici nu intră în vago-

ghiocei. E om nul dormitor pînă nu-și greșeați, 
curăță și alimentează motoarele și 
mașinile. Lucrul acesta îl face azi 
chiar și Constantin Dumitru, me
zinul brigăzii, cel despre car# se 
credea la început că n-o să ajungă 
niciodată un tractorist ordonat.

Cu toate că are și el tractor în 
primire, Vancea nu pierde nici un 
prilej spre a-i urmări îndeaproape 
la lucru, pe băieți. Așa se face că 
astăzi tinerii din brigada sa sini 
mecanizatori de nădejde in gospo- 
daria din Stupina.

Manea are azi un necaz. Un ne
caz care e totodată și 
pentru el. Directorul 
intenționează ca, din 
ceasta să-l numească 
Balcon, șeful unei noi
ciale. Dacă Vancea încearcă să se 
împotrivească, directorul îl poto
lește cam așa :

— Măi Manea, n-avea nici o 
grijă, ne mai gindijn noi. Ce zici, 
și Ion Tudoran e bun, o să-i dăm 
o brigadă la secția a ll-a?

Manea e încruntat, dar în ochii 
lui, la adăpostul sprincenelor stu
foase, îi joacă o luminiță vie. E 
mîndru și pe bună dreptate. Briga- 

lui e astăzi socotită ca o școală 
cadre.

o bucurie 
gospodăriei 
toamna a- 

pe Mihfti 
brigăzi spe-

da 
de

Consfătuirea din regiunea
500 hectare pentru G.A.S. este

Constanța a scos la Iveală faptul brigada de tractoare pe_______ „r.J că L..._______________
-------— 0 Meie valoroasă care, aplicată așa cum se cuvine, duce la rea

lizări minunate. Concluzia care s-a desprins limpede din cuvintul tuturor participanților ia 
consfătuire este aceea că numărul brigăzilor speciale trebuie să crească, astfel incit această 
metodă de organizare a muncii să fie folosită în gospodării din ce in ce mai multe, pe supra
fețe din ce în ce mai mari. Aceasta este o cerință justă, care corespunde întrutotul și inte
reselor economice ale statului și celor ale mecanizatorilor. Este neces-r totuși — dat fiind 
specificul brigăzilor — să se pășească cu prude nță înainte și, mai ales, să se dea prima atenție 
măsurilor pregătitoare, pentru ca fiecare brigadă nou înființată să se bucure de un succes 
deplin.

Industria socialistă furnizează la ora actuală agriculturii tractoare și mașini la nivelul ul
timelor realizări ale tehnicii mondiale, de construcție complexă, care cer din partea celor ce 
le mînuiesc cunoștințe temeinice și amănunțite de mecanică. Aceste tractoare și mașini sint 
repartizate în primul rînd brigăzilor speciale. In același timp, în brigăzile speciale tractoris
tul nu răspunde doar de executarea unei lucrări, ci de recolta obținută în urma executării tu
turor lucrărilor în condiții agrotehnice optime. Prin urmare, membrul unei brigăzi speciale 
trebuie să fie nu un simplu tractorist ci un mecanic agricol, cu o calificare înaltă. Să ne 
îngrijim de creșterea acestor mecanici, să creăm în rîndurile utemiștilor și tinerilor tracto
riști un curent puternic spre o cultură profesională cît mai vastă — iată o sarcină de cinste 
pentru organizațiile U.T.M. din G.A.S., în scopul extinderii brigăzilor speciale.

Una din lipsurile principale existente în decursul experimentării a fost — așa cum a 
reieșit la consfătuire — tendința de nerespectare a contractelor, mai ales din partea condu
cerilor gospodăriilor. Uneori s-au făcut presiuni asupra brigăzilor speciale, pentru a executa 
alte lucrări, pe alte terenuri decît cel pe care-l aveau în primire; se poate însă afirma că in ma
joritatea cazurilor, mecanizatorii din brigăzile speciale au acceptat cu foarte multă ușurința 
schimbarea locului lor de muncă. De aici decurge încă o sarcină importantă pentru organi
zațiile U.T.M. A educa pe mecanizatori în spiritul respectării stricte a angajamentului contrac
tual, în spiritul luptei pentru realizarea și depășirea planului de producție stabilit prin contract

Evident, acest lucru nu absolvă de răspundere conducerile gospodăriilor de stat. Este 
inadmisibilă invocarea unor asemenea scuze: „Brigăzile speciale sînt suprasolicitate (citește: 
trimise la alte lucrări — N.R.), deoarece tractoriștii sînt mai pricepuți și mai disciplinați, 
tractoarele brigăzii sînt noi, iar două din cinci tractoare sînt cu putere mărită", (din cuvin- 
tul la consfătuire al tov. Papatanase, directorul G.A.S. Cobadin).

Mentalitatea aceasta greșită, de rezolvare comodă a unor greutăți pe seama brigăzilor 
speciale, a putut să la naștere și să se dezvolte datorită lipsei de control din partea trustului 
regional Gostat (director D. «»*—••' — -» - •<’—*»-«------- *• - • • - -
tat (director M. Gheorghiu), 
rea abaterilor de la contract, 
brigada specială (cum a fost 
membrată).

După cum s-a remarcat ____ , ____ r_____ ______ Jllva
de dorit. La îmbunătățirea lor continuă trebuie să-și’ aducă contribuția atît conduceri'e gospo
dăriilor, cît și organizațiile U.T.M. Mecanizatorii, ale căror cîștiguri sînt în creșetere, mai a- 
les in urma creării brigăzilor speciale, au cerințe mai multe, mai diverse.

Organizațiile U.T.M. trebuie să-și spună cu vîntul în rezolvarea acestor cerințe Timpul 
liber al mecanizatorilor să poată fi organizat și folosit într-un fel potrivit muncii pe care o 
depun, potrivit condițiilor de viată create de partid și guvern, condiții care încă nu sini pre
tutindeni utilizate suficient. H

Pîrvu), ca și a direcției mecanizării din Departamentului Gps- 
In multe cazuri, aceste organe „au închis ochii*4 la constata- 

contribuind prin aceasta la discreditarea ideei reprezentate de 
la G.A.S. Agigea, unde brigada pur și simplu a fost des-

î’L.Î?nî**!Ulr*l co!nlitii|e de viață ale mecanizatorilor lasă Încă
- gospo-

!♦
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BORFAȘ SENTIMENTAL
Singur în dormitor, citeam unul 

din multele articole din cadrul 
uiicuției despre : „Tinerețe — 
educație — răspunderi". Și fără 
sa-mi dau seama au început să-mi 
treacă prin minte, crîmpeie și ima
gini din viața unui coleg care 
a apucat pe un drum greșii și că
ruia îi doresc din toată inima ca 
sincerele mele rînduri să-i fie de 
ajutor.

Gigei Stănescu era acordeonist. 
Și nu se poate spune că nu-și cu
noștea meseria. Ba dimpotrivă; 
foarte mulți veneau la localul 
„Brotăcei" să-i asculte frumoasele 
melodii populare și nu puține erau 
aplauzele trimise seară de seară 
de admiratori.

In localul unde cînta, cunoscu 
pe tînăra Ploieșteanu Silvia, ce 
lucra ca debarasoare. Și treptat, 
treptat, ca în orice poveste de 
dragoste, începu să se nască și 
idila lor atît de gingașe, împle
tită cu romantismul celor 20 de 
ani. Cei doi tineri au hotărît să se 
căsătorească, fapt care avea să 
cimenteze această frumoasă po
veste de dragoste. Dar iată că 
zilele se scurgeau și pe măsură 
ce timpul trecea Gigei începea să 
evite orice discuție cu privire la 
căsătorie. Intr-una din zile Silvia 
veni într-un suflet la Gigei:

— Dragul meu voi avea un co
pil... Și în loc de bucurie, o um
bră se așternu pe fața lui Gigei 
iar în ochi îi sclipi o licărire de 
teamă.

— Și ce vrei sa-ți fac ? Cu ce 
te pot ajuta ? Cel mult aș putea 
să te duc la un medic pe care-I 
cunosc și... poate ar găsi o solu- 
tie-

Silvia simți cum i se taie picioa
rele și abia putut să îngîne:

— Bine, dar spuneai că mă iei! 
Și apoi... copilul nostru...

Răspunsul căzu rece și tăios ca 
o lovitură de trăznet.

— Care „copilul nostru" ? Ți-al 
făcut de cap și acum ai de gînd 
să mă legi. Pleacă din fața mea, 
cît nu-i prea tîrziu !

Silvia rămase pironită. O lume 
se prăbuși în jurul ei. O lume 
cu speranțele și iluziile îndelung 
făurite. Iși mușcă buzele și plecă 
plingînd, urmărită de o privire 
cinică, de gheață, altădată plină 
de falsă duioșie.

...Gigei Stănescu plecă să-și 
facă datoria către patrie. Era os
taș și își satisfăcea stagiul mili
tar în Capitală. Aci intră în bri
gada artistică și deveni unul din 
componenții ei de bază. Cu ocazia 
unui spectacol la o întreprindere, 
cunoscu pe Jeni Molocea. Nu-i fu 
greu să-i sucească capul. Cu fie
care întîlnire, Jeni asculta ace
leași lucruri, aceleași declarații 
de dragoste, aceleași cuvinte 
dulci și îmbietoare, pe care odi
nioară le ascultase și Silvia.

într-o zi Gigei primi o scri
soare. Era de la Silvia. O des
chise și dintre file căzu o fotogra
fie. Din ea îi zîmbea un copilaș, 
care să îi împlinit un an, oacheș 
cu păr negru, năsucul mic și 
obraznic, sprîncene fine și arcuite, 
sub care licăreau doi ochi de cu
loarea castanelor coapte. Pe verso 
doar atît: „Lui tăticu de la Săn- 
ducu“. Gigei citi scrisoarea Sil
viei, o rupse și ascunse fotogra
fia într-un carnețel. Timpul se 
scurse. Asemenea Silviei fu dată 
uitării și Jeni. In schimb Gigei 
Stănescu se maturiză. Ajunse să 
capete o tristă și bogată expe
riență. începu să aibă legături cu 
fete de o reputație din ce în ce 
mai îndoielnică. Se complăcea în 
această situație care devenea 
pentru el ce<ț mai plăcută distrac
ție.

Intr-o după-arniază, în timp ce 
se afla în repetiție cu brigada ar
tistică, fu anunțat că-1 caută ci
neva la poartă. Se pieptănă în gra
bă, își aranja ținuta și coborî. A- 
juns jos, rămase o clipă înlemnit 
de uimire, nevenindu-i parcă să-și 
creadă ochilor. în fața porții, Sil
via ținea în brațe un copilaș. O 
adîncă emoție i se citea pe față. 
Nu izbuti să spună decît atît:

— Gigi, privește ce bine îți sea
mănă !

Puiul de om nu știa să vor
bească, dar gungurind zîmbi și 
instinctiv întise mînuțele moi și 
catifelate spre cel care îi dăduse 
viață. Gigi privea. Aceeași privire 
cinică. O cută îi brăzdă figura în- 
crețindu-i fruntea și pronunță as
pru :

— Pleacă.
Silvia izbucni în hohote de 

plîns.

— Gigi e copilul tău, nu-mi 
pasă de mine, gindește-te la el.

Omulețul parcă pricepînd dra
ma începu să țipe. Răspunsul 
veni mai tăios.

— Pleacă 1
...Un om din care sentimentele 

umane au dispărut, ce trăiește 
doar pentru satisfacerea propriu
lui său „Eu". Un om care a des
considerat și și-a bătut joc de cel 
mai nobil sentiment: dragostea".

Gigei Stănescu 1 Gîndește-te 
că ai avut parte de amîndoi pă
rinții. Gîndește-te că ai avut un 
tată, care în timp ce dormeai 
te săruta ușor pe frunte, îți a- 
ducea jucării, îți procura mi
cile bucurii, îți procura hra
na, învățătura și a avut grijă 
să devii om. Ai avut un tată. Gîn
dește-te la făptura pe care o rene
gi și are nevoie de tine. Făptura 
care mai tîrziu va auzi cuvîntul 
tată de la alți copii și nu va știi 
ce înseamnă acest lucru, căci nu 
a avut parte de el. Nu ție teamă 
că acest copil, într-o zi, cînd va 
înțelege te va urî și disprețui ? 
Nu te mustră conștiința, dacă o 
mai ai încă ?

Murdară șl searbădă este pur
tarea ta de borfaș sentimental. 
Lași în urma ta o amprentă urî- 
tă, dizgrațioasă care miroase a 
putreziciune. Nu uita că pînă a- 
cum ai semănat cu cinism spe
ranța și ai cules numai bleste
mul. Poate că ceilalți prieteni ai 
tăi nu te-au cunoscut. Cunoscîn- 
du-te însă te vor disprețui. Și un 
om care se poartă așa cum te 
porțl tu, nu merită decît disprețul 
semenilor săi.

Serg. T. CHERBIS ARMAND
București

Serele gospodăriei agricole col ective „Drum Nou" din corn. Cris
tian, raionul Codlea, reg. Stalin.

Tratarea... „teoretică^
a problemei economiilor

Cîntărețul poporului
din țara pădurilor și fiordurilor

Pepenele verde — vestitor 
timpuriu al toamnei ine
vitabile — se răsfață din 

belșug pe tarabe. Normal: pia
ța este o oglindă a anotimpu
rilor, într-un fel, chiar, un ca
lendar ce în loc de file are.j. 
trufandale de sezon. La piață, 
valorile nu sînt veșnice. Tim
pul aduce devalorizarea tru
fandalelor și impune pe pri
mul plan al gusturilor cumpă
rătorilor cele mai proaspete 
roade ale pămîntului. Acum la 
modă este pepenele verde. Iți 
zîmbește de pe tarabe sau din 
movilele înălțate pe caldarîmul 
pieții și zîmbetul îi este irezis
tibil...

Pentru realizarea 
colaborării și unității 

internaționale studențești
(Urmare din pag. l-a) 

triva colonialismului și pentru in
dependență naționala.

— Propunerea U.G.E.M.A. ca 
studenții din toate țările să spri- 
jine pe studenții algerieni în cam- 
»ania pe care o vor organiza cu 
teazia discutării problemei Alge- 
•iene la O.N.U. cu scopul de a 
znpune pacea și negocierile cu 
Ugeria pe baza recunoașterii inde- 
lendenței acestei țări.

— Propunerea Uniunii Națio- 
ale a Studenților din Vietnam în- 
irită de participanții din Indo- 
ezia, pentru- convocarea unei con* 
rințe a studenților din Asia, 
întru a discuta problemele stu- 
mților asiatici.
— Intenția studenților africani 
‘ a oferi platforma conferinței 
n-africane a studenților pentru 
«cutarea colaborării internațio- 
le studențești.
— Propunerea consiliului stu- 
nțesc al C.S.M. (Cehoslovacia) 
atru continuarea găsirii mijloa- 
or de a convoca o conferință 
ropeană studențească a cărei 
■e a fost sprijinită de Z.S.P. 
olonia) și U.N.E.F. (Franța).
Participanții au căzut de acord 
este necesar ca toate căile și 

jloacele care duc la colaborare 
fie examinate și încurajate.

Participanții și-au exprimat spe- 
nța că organizațiile studențești 
•r face tot ce le stă în putință 
întru promovarea colaborării și 
relațiilor prietenești între stu- 

snții din lume.
Ei speră că participanții la cea 

e-a Vll-a Conferință Internațio- 
ală Studențească din Nigeria, pre- 
um și la cel de-al V-lea Congres 
J.I.S. nu vor precupeți eforturile 
pentru întărirea colaborării și pro
movarea reunificării mișcării inter
naționale studențești. Participanții 
la seminar și-au exprimat recuno
ștința sinceră față de gazdele lor, 
studenții romîni, care au prilejuit 

| această întîlnire sub condițiile cele 
mai bune.

SINAIA, ROMINIA
25.8.1957.

(Urmare din pag. l-a)

se realizează economiile, ce schim
buri de experiență fac — nu au 
dat.

Delegații de la întreprinde
rile din oraș și din regiune au 
ascultat cu luare aminte cele spuse 
la consfătuire. însă, din păcate, cu 
mare lucru nu s-au ales. Consfă
tuirea a ajuns la o singură con
cluzie practică: peste două zile 
fiecare întreprindere din regiune 
să anunțe comitetul orășenesc 
U.T.M. dacă poate sau nu să 
aplice inițiativa.

Mare lucru! Oare asta nu se pu
tea face și fără o consfătuire la 
nivel regional ? Fără îndoială 
că da.

Acțiunea Comitetului regional 
U.T.M. Iași de a organiza o con
sfătuire fără a cunoaște în prea
labil teme,inie starea de fapt s-a 
dovedit a fi pripită. In plus con
sfătuirea a scos la iveală că aici 
nu se cunoaște precis in ce constă 
inițiativa tinerilor de la uzinele 
„Progresul"-Brăila și de aceea ea 
s-a rezumat la generalități.

Tov. Ion David, care se ocupă 
cu aceste probleme, a fost pus 
deunăzi într-o mare încurcătură. 
Ducîndu-se la atelierele C.F.R.- 
Pașcani, a fost solicitat acolo să-i 
lămurească pe tineri în ce constă 
inițiativa și să le dea sugestii cum

ar putea-o aplica. Dînsul n-a putut 
să le răspundă.

Cînd au aflat tinerii de consfă
tuirea privind aplicarea inițiativei 
de la uznele „Progresul"-Brăila 
s-au arătat foarte bucuroși. Erau 
siguri că aici vor lămuri problema. 
Dar ce să-i facil Consfătuirea a 
fost atît de bine organizată îneît 
au plecat tot nedumiriți I

N-am fi insistat în descrierea 
unei consfătuiri de la care a 
trecut o bucată de vreme, dacă 
între timp ar fi survenit îmbună
tățiri serioase în această privință.

Dar preocuparea pentru eco
nomii continuă să fie subapreciată.

Așa stând lucrurile, se impun 
unele măsuri pe care biroul Comi
tetului regional U.T.M. lași nu 
trebuie să întârzie să le ia. în pri
mul rînd, trebuie imediat însușită I 
inițiativa tinerilor brăileni. Acest | 
lucru se cere să-l facă mai întâi I 
activiștii. Totodată ea trebuie ex- j 
plicată pe larg utemiștilor și ti- I 
nerilor care o vor aplica apoi prac
tic în întreprinderi. în felul acesta 
vor fi evitate surprizele de soiul 
celei ivite în consfătuirea regio
nală, cînd brigada lui Andrei Ho- 
lic, a fost declarată, brigadă frun
tașă în aplicarea inițiativei de la 
„Progresul", ca în ultima clipă să 
ni se servească surpriza: brigada 
este fruntașă, într-adevăr, dar în 
aplicarea inițiativei de la ...Tudor 
Vladimirescu.

Butrina Scandinavic 
t-a trezit relativ târziu 
la muzică cultă. Și to
tuși, cele mai recente 
date arheologice muzi
cale îndreptățesc cre
dința în existența încă 
din timpuri străvechi a 
unei activități muzicale 
intense în rîndurile po
poarelor scandinave. Dez
groparea în țările respec
tivei peninsule a unor 
instrumente de suflat 
din vremuri de mult a- 
puse stă mărturie a dra
gostei timpurii pentru 
muzică pe care o nu
treau oamenii din acel 
colț al lumii. In ciuda 
acestui lucru nu găsim 
nici un nume nordic de 
mai mare însemnătate 
pentru muzică pînă în 
veacul al XlX-lea. Pri
mul a fost un danez — 
Niels Gade (1817—1890 ) 
— al cărui nume este 
înscris în cartea de aur 
a activității faimoasei 
orchestre Gewandhaus 
din Leipzig și care este 
autorul unui număr de 
lucrări muzicale. Faima 
lui Gade însă nu a atins 
proporții nici în ceea ce 
privește spațiul geografic 
pe care a existat și nici 
durata. De fapt creația 
muzicală scandinavă a 
căpătat un nivel de ta
lie mondială prin perso
nalitatea lui Eduard Ha- 
gerup Grieg (1843-1907), 
de la a cărui moarte se

împlinesc 50 de ani. 
Astăzi numele lui Grieg 
este cunoscut în întreaga 
lume, purtat pe milioane 
de discuri și partituri, 
figurînd în nenumărate, 
programe de concert și 
de radio. Se bucură de 
o faimă universală con
certul său pentru pian 
(căruia Dinu Lipatti al 
nostru îi dădea o ne
întrecută tălmăcire), suita 
de muzică de scenă 
scrisă pentru feeria com
patriotului său Ibsen, 
„Peer Gynt**t multe din 
cîntecele sale.

Prin creația sa Gjieg 
deschidea orizonturi ne
bănuite școlilor națio
nale muzicale scandinave. 
Pe bună dreptate George 
Enescu, vorbind de Grieg, 
arăta că este creatorul 
stilului național în mu
zica norvegiană. „Stil na
țional" — această for
mulă începea să devină 
la ordinea zilei în tot 
mai multe țări în veacul 
trecut. T ot mai multe 
popoare își afirmau ge
niul național în muzică, 
pictură, teatru, literatură. 
Și Grieg s-a făcut crai
nicul geniului muzical 
norvegian.

Se născuse în 1843 la 
Bergen, așezat la miază
noapte în nordica țară a 
pădurilor și fiordurilor. 
Iși făcuse studiile muzi
cale cu temeinicie la 
Leipzig, apoi zăbovise un

an în Danemarca, la Co
penhaga în preajma lui 
Niels Gade (1863) apoi 
s-a mutat la Christiania 
unde era profesor și di
rijor la o reuniune de 
muzică. Și în tot acest 
timp compunea. Se apro
piase, se identificase cu 
ariile naționale ale po
porului său cărora le 
dădea o întorsătură spe
cială, profund originală 
in operele sale. Tot ce 
impresionase sufletul tâ
nărului norvegian, fior
durile melancolice, vîrfu- 
rile înzăpezite ale mun
ților, aerul tare al înăl
țimilor, aspra viață de 
pe acele meleaguri, a 
mișcat și sensibilitatea 
marelui creator, inspi- 
rîndu-l. Natura țării, is
toria legendară a țării, 
toate basmele țarii con
stituie lumea zugrăvită 
de către Grieg în sono
rități, ritmuri, melodii 
cum nu mai fuseseră 
așternute pe hîrtie pînă 
la el.

Opera sa e cuprinză
toare : „Peer Gynt" (ca 
tablouri cunoscute ea 
„Dansul Anitrei^, „Cin- 
tecul lui Solveijg", 
„Moartea lui Ase" ș.a.). 
concertul de pian, sonata 
de vioară și pian, zece 
volume de. piese lirice fi 
nenumărate cîntece dintre 
care multe pe texte ță
rănești (foarte greu de 

tradus, ele nu sînt decît

puțin cunoscute dincolo 
de hotarele țării).

Grieg a fost un stră
lucit interpret al operei 
sale atît- ca pianist cîl 
și ca dirijor. El a creat 
'lumeroasă instituții mu
zicale în patria sa,- prin
tre care, și Festivalul mu
zicii de lo Bergen (1818) 
care se. repetă din an 
in an.

Opera lui Grieg a fost 
primită în chipuri dife
rite de public și critici. 
Cele mai aprinse-discuții 
se duceau pe tema carac
terului național al ei. 
Savantul german Rie
mann declara că: „Este 
păcat că Grieg iși im
pune limitele caracteri
sticilor naționale și că, 
în loc să vorbească în 
limbajul muzical univer
sal el vorbește mai mult 
sau mai puțin un dialect 
local". Dar Liszt si 
B'ui'ow și/ nenumărați alti 
mari muzicieni printre 
care și mulți muzicieni 
ruși îi dădeau o caldă 
prețuire wumindti-l u» 
„CTiopin al nordului**.

Azi aceste aprecieri 
pozitive sînt confirmate 
de dragostea de care se 
bucură muzica lui Grieg 
în toată lumea, de dra
gostea universală pentru 
marele geniu național.

C. TEODOR1U

Oare trebuie să ne resemnăm ?

Dar pepenii au coji. Iar co
jile își fac prea des sălaș în 
Eiețe. O plimbare cu aparatul 

riografic ne-a permis să sur
prindem cîteva aspecte.

Coji, coji, coji. Decorul: o 
băltoacă, un trotoar și o moto
cicletă. Alături cîțiva cetățeni 
nepăsători. Locul : piața 28 
Martie.

O ladă pentru gunoi. Cojile 
se odihnesc însă alături. (Iar 
lada e la doi pași de locul 
unde se vînd fructe, zarzava
turi și diverse alimente, ema- 
nînd mirosuri puțin plăcute și 
— mai ales — puțin folositoare 
sănătății). Locul: piața 1 Mai.

Un cal s-a apropiat de tara
bă. Vrea să cumpere ceva ? 
Imposibil. Vînzătorii au plecat. 
Atunci! Simplu : se hrănește 
cu cojile aruncate din abun

dență pe tarabe și în jur. Lo
cul : piața Vitan.

Murdărie „de sezon". Negli
jența n-are insă nimic comun 
cu anotimpurile. Dacă cojile de 
pepeni fac mai vizibilă această 
neglijență, nu înseamnă că în 
restul anului ea nu ar putea fi 
descoperită prin piețe. Din pă
cate, este un vechi client al 
reporterilor. Client vechi și în
răit.

Cine sînt vinovății ?
1. — Cei ce răspund de cu

rățenia piețelor.
2. — Cetățenii cu apucături 

puțin civilizate.
Fiecare își are partea sa de 

vină. E drept că e greu să asi
guri curățenia piețelor, dar 
este absolut necesar. O cer 
normele elementare de igienă. 
Iar pentru greutăți există un

Pregătiri febrile 
pentru deschiderea școlilor

(Urmare din pag. l-a)

lucrările la imobilul vechi au în
ceput cam târziu —- la 31 august 
— și nu e tocmai ușor ca totul 
să fie gata la 15 septembrie. Șeful 
șantierului, ing. Tudor și personal 
inginerul șef al Trustului de con
strucții al Capitalei, tov. Rotaru, 
au promis că totuși lucrările vor 
putea fi terminate la timp dacă 
Sfatul popular al Capitalei, care 
finanțează șantierul, va pune la 
dispoziție sumele necesare.

Promisiuni sînt de pretutindeni 
și ar fi regretabil ca însemnatele 
realizări obținute pînă acum la 
școala medie nr. 5 mixtă să fie 
umbrite de neterminarea lucrări
lor, mai ușoare, care au rămas de 
făcut în aceste ultime zile.

Un semn de întrebare
La școala medie mixtă nr. 7 

„I. L. Caragiale** se execută mari 
lucrări de amenajare cum nu s-au 
mai făcut niciodată de la înfiin
țare.

începute însă cu întârziere — 
abia la 10 august — terminarea 
lor în întregime pînă la începerea 
cursurilor va fi un adevărat re
cord. Cauza întârzierii? întocmirea 
de către l.L.L. „I. V. Stalin** a 
unui deviz superficial, necuprin- 
zînd toate amenajările necesare, 
fapt care a determinat conducerea 
școlii — tov. directoare Claudia 
Popeea — să ceară sprijinul Sfa

tului popular al Capitalei. Din 
partea Sfatului popular al Capita
lei școala a primit — ce e drept 
cu destulă întârziere — o sumă 
sporită pentru lucrări iar șantierul 
școlar a fost trecut în seama Tru
stului de construcții al Capitalei 
— unitatea nr. 1.

Iată însă că deunăzi s-a pus o 
întrebare la care s-au dat răspun
suri diferite: după efectuarea tu
turor instalațiilor mai sus amintite 
care a necesitat spargerea în 
multe locuri a tencuielei și a zu
grăvelii, se va face spoirea săli
lor de clasă? Tovarășa directoare 
susținea că i s-a promis ca, în 
primele zile după 1 septembrie 
să i se trimită cîteva echipe de 
zugravi care în cîteva zile să ter
mine întreg localul. Inginerul șei 
al Trustului, tov. Rotaru, își ex
primă însă nedumirirea pe motivul 
că devizul aprobat de Sfatul popu
lar al Capitalei nu prevede bani 
suficienți și pentru zugrăvitul 
claselor.

Nu știm cine a greșit: ori școala, 
ori Sfatul popular al Capitalei care 
nu și-a însoțit încuviințarea acestor 
lucrări cu banii necesari terminării 
lucrărilor.

Socotim totuși că situația nu 
e de neîndreptat. Suplimentarea 
imediată a devizului cu sumele 
corespunzătoare efectuării spoitu
lui, va da posibilitatea și elevilor 
școlii medii mixte nr. 7 „I. L. Ca- 
ragiale** să înceapă noul an școlar 
în condiții corespunzătoare.

Concursul internațional 
de hipism

V. Bărbuceanu conduce 
în proba completă de călărie

Concursul internațional de hi
pism a continuat marți în pădu
rea Băneasa cu desfășurarea între
cerii de fond din cadrul probei 
complete de călărie. Participanții 
au avut de acoperit un parcurs în 
lungime de 32 km., presărat cu 
multe obstacole, care le-a cerut o 
deosebită îndcmînare. Dovedind o 
bună pregătire, călărețul bulgar 
G. Rajkov a ocupat primul loc« 
realizînd 66,68 puncte. Pe locul 
doi s-a clasat O. Recer (R.P.R.) 
cu 65,17 puncte, urmat de V. Kui- 
bîsev (U.R.S.S.) eu 52,02 puncte. 
Locurile următoare au fost ocu
pate de concurenții romîni Kadar 
și Bărbuceanu cu 51,95 și respec
tiv 43,63 puncte.

După desfășurarea celor două 
probe, dresaj și fond, în proba
completă de călărie conduce con
curentul romîn V. Bărbuceanu cu
— 21,17 puncte, urmat de G. Raj
kov (R.P.B.) cu 27,32 puncte și 
V. Kuibîșev (U.R.S.S.) cu — 
35,98 puncte. Pe echipe conduce 
R.P.R. cu 157,25 puncte. Pe locul 
doi se află R. P. Bulgaria cu 
499,89 puncte, iar pe locul trei 
R. P. Romînu II cu 583,92 puncte. 
Cea de a treia probă și ultima
— obstacole — din cadrul probei 
complete de călărie se va desfă
șura astăzi de la ora 13,30 pe baza 
hipică din calea Plevnei. în pro
gramul de astăzi mai figurează 
probele de dresaj special, proba 
de doi cai cu obstacole, și obsta
cole categoria „mijlocie".

(Agerprea)

PE SCURT

Boris Lîlov cu calul Diagrama a terminat proba de obstacole 
categoria grea cu 0 penalizări ocupînd locul 11

0 nouă și promițătoare 
generație de handbaliști

■ Cu prilejul unui concurs 
de natație desfășurat la Monte 
Carlo, înotătorul francez Guy 
Montserret a stabilit un nou 
record european în proba de 
800 m liber cu timpul de 
9’28"6/10. Vechiul record eu
ropean era de 9’38“2/10 și a- 
parținea compatriotului său 
Jean Boiteaux.

• Echipa selecționată de 
volei a R. P. Chineze și-a în
ceput la 2 septembrie turneul 
pe care-1 întreprinde în R. Ce
hoslovacă jucînd la Ostrava cu 
echipa Banik Vitkovice. Volei
baliștii chinezi au obținut vic
toria ou scorul de 3—2.

Săptămîna trecută „speranțele" 
handbalului romînesc, au jucat în 
R.P. Polonă, cîte două meciuri 
atît la masculin cît și la feminin. 
E pentru prima oară în istoria 
handbalului nostru cînd două re
prezentative de juniori-handbal 
sînt chemate să apere culorile pa
triei. întîlnind aici în reprezenta
tivele de juniori (masculin hand
bal mare și feminin handbal mic) 
ale R.P. Polone, formații „rodate" 
(ambele reprezentative poloneze 
mai susținuseră în actualul sezon 
meciuri internaționale) tinerii no
ștri handbaliști au cueerit patru 
victorii pe care le considerăm de 
„bun augur".

Rezultatele întîlnirilor sînt cu
noscute de către cititorii noștri. 
Ne-au lipsit însă amănunte asupra 
meciurilor. Ne-am adresat pentru 
aceasta tov. Trofin Eugen unul 
dintre antrenorii care au pregătit 
jucătorii noștri pentru aceste întîl- 
niri și care a făcut deplasarea cu 
ei în R. P. Polonă.

— Am întîlnit — ne declară 
Eugen Trofin — o echipă puter
nică câ valoare, bine apreciată și 
care dorea mult victoria. Juniorii 
polonezi au fost supuși unor pre
gătiri deosebite pentru meciurile

In ultima zi a campionatelor de atletism 
ale U. R. S. S. au fost obținute 
performanțe excepționale

leac ce nu dă greș : conștiin
ciozitatea, simțul datoriei. Cit 
despre cetățenii cu năravuri, ei 
trebuie să simtă dezaprobarea 
opiniei publice plus măsurile 
autorităților. Direct, spontan, 
prompt.

Murdăria „de sezon“ nu-i o

fatalitate în fața căreia să ca
pitulăm. Rodnicia pămîntului 
nu trebuie să se dezvăluie și 
prin belșug de murdărie. Pre
ferăm numai priveliștea tara
belor încărcate cu pepeni verzi.

EUGENIU OBREA 
Foto : D. F. DUMITRU

Ultimele probe ale campionate
lor unionale de atletism, desfă
șurate la Moscova, au prilejuit 
realizarea unor performanțe ex
cepționale. In cursa de 5.000 m.. 
plat Vladimir Kuț, aflat într-o' 
formă foarte bună, și-a înscris 
numele pe lista campionilor unio
nali realizînd cu timpul de 13’48” 
6/10 cea mai bună performanță 
mondială a anului. Locul doi a 
fost ocupat de Petr Bolotnikov, 
/campion în proba de 10.000 m.), 
cu timpul de 13’58”0. Un nou re 
cord unional în proba de săritură 
în înălțime a stabilit tînăra atle
tă din Celiabinsk, Taisia Cen- 
cik. Trecînd ștacheta înălțată la 
1,74 m. Cencik a întrecut cu 1 
cm. vechiul record deținut de
Alexandra Ciudina și a realizat 
totodată ccl mai bun rezultat din 
lume al sezonului actual.

Performanțe de valoare mon
dială au fost înregistrate și in 
celelalte probe. La triplu salt

noul campion al Uniunii Sovieti
ce este Oleg Riahovski care a să
rit 16,29 m. Campionul de anul 
trecut, Leonid Scerbakov s-a cla
sat pe locul doi cu 15,98 m. 
Trebuie remarcat că la această 
probă 11 sportivi au obținut re
zultate de peste 15 m. Cursa fe
minină de 800 m. plat a revenit 
alergătoarei bieloruse Elizaveta 
Ermolaeva. Rezultatul ei — 
2’05”6/10 este cel mai bun înre
gistrat anul acesta în lume. Nina 
Otkalenko a ocupat locul doi cu 
2’07"2/I0.

Titlul de campion unional în 
proba dc 50 km. marș a fost cu
cerit de Mihail Lavrov cu 4 h. 
16 33”2/10. Ultima probă a cam-' 
pionătelor, aruncarea ciocanului, 
a fosi cîștigata de Mihail Krivo
nosov cu performanța de 63,42 
metri.

Pe echipe victoria a revenit talele scontate, 
selecționatei orașului Moscova.

pe care le susțineau cu noi. Au 
avut la „lot" einci antrenori prin
tre care și pe Tomosch considerat 
ca cel mai bun antrenor polonez 
de handbal.

— Cum s-au comportat „speran
țele" noastre în primele lor jocuri 
internaționale?

— Au început primul meci stă- 
pîniți de un „trac" extraordinar. 
Rezultatul; după cîteva minute 
erau conduși cu 3—1, apoi 6—3.

Au remontat și la pauză au fost 
egali 9—9. Au fost situații 
grele în care jucătorii noștri 
s-au descurcat bine. De pildă, re
priza a doua a acestui meci am în
ceput-o fără doi oameni — care 
fuseseră eliminați de pe teren. 
Eram conduși cu 9—8. Ne-am im
pus tactica noastră: joc rapid al
ternat cu joc pozițional care ne-a 
permis ca în aceste dificile condiții 
să marcăm de două ori prin Joch- 
man și să conducem noi...

Antrenorul Eugen Trofin mai 
avea un motiv de mulțumire. Cei 
mai mulți dintre juniorii întorși 
din Polonia au fost promovați în 
echipele divizionare.

— Sînt — spunea Eugen Trofin 
— un mănunchi de jucători deo
sebit dc înzestrați atît fizic cît și 
ca talent. Ei pot fi aduși la o va
loare superioară celei pe care o 
au astăzi. Ar trebui însă pentru 
aceasta să aibă posibilitatea dc a 
mai juca împreună. De ascuienea, 
în colectivele la care activează să 
li se asigure o instruire corectă 
din punct de vedere tehnic și 
tactic.

— Spuneți-ne ceva despre jocu
rile junioarelor.

— Ele au fost dezavantajate în 
joc de faptul că uu au jucat în 
condițiile în care se antrenaseră. 
Ele s-au pregătit pe teren cu zgură 
și acolo au trebuit să 
teren cu iarbă, denivelat.

Cîteva detalii,
■ Pc’ scurt. 

Am dori 
să nu treacă „neobservate" 
pe care-i afectează. Handbalul no
stru masculin și feminin a cucerit 
poziții de frunte în ierarhia mon
diala a acestui frumos sport. Re- 

către „ju-

au trebuit să joace pe

unele observații. 
Poale prea „pc scurt", 

însă ca aceste observații 
de cei

zultatele obținute de
niori" 
mente 
Și că 
să fie 
tarea lor pentru a putea da rezul-

demonstrează că avem ele- 
pentru schimbul de mîine. 
trebuie ea aceste elemente 

urmărite eu grija în dczvol-

V. P.



Urzelile imperialiste
în Orientul Apropiat și Mijlociu

Siria este hotărîfă 
să zădărnicească 

comploturile 
imperialiste

DAMASC 3 (Agerpres). — Zia
rul „Al-Ray-Al-Ani“ anunță că 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Siriei, Sabri Assali, care 
a primit o delegație de ziariști 
irakieni sosiți ia Damasc pentru 
a asista la Tîrgul internațional 
din capitala Siriei, le-a făcut o 
expunere asupra complotului ame
rican împotriva Siriei.

Assali a subliniat că SIRIA 
ESTE FERM HOTARITA SA 
FACA FAȚA ȘI SA ZĂDĂRNI
CEASCĂ TOATE COMPLOTU
RILE IMPERIALISTE și a insis
tat asupra necesității întăririi în 
acest scop a Ligii Arabe.

Complotul statelor 
Imperialiste împotriva 

economiei Siriei 
a dat greș

DAMASC 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la deschiderea ttrgului din Da
masc, ministrul Economiei Națio
nale al Siriei, Kallaias, a declarat 
că statele imperialiste au încer
cat să exercite presiuni economice 
asupra Siriei în scopul de a crea 
haos economic în țară, dar dato
rită măsurilor luate de guvernul 
sirian, complotul statelor impe
rialiste împotriva economiei Siriei 
a dat greș.

Referindu-se la ajutorul econo
mic acordat Siriei de Uniunea So
vietică, Kallaias a subliniat că 
îndată ce a fost dat publicității 
comunicatul comun siriano-so- 
vietic „imperialiștii au stîrnit o 
zarvă ieșită din comun și au des
fășurat o propagandă calomnioa
să încercînd să creeze o stare de 
șantaj și frămtntarr și să pregă
tească opinia publică mondială fa
vorabilă unor acțiuni împotriva 
Siriei".

„Aceste acțiuni ale imperialis
mului, a subliniat Kallaias, se 
explică prin faptul că el nu do
rește avintul economiei noastre, 
nu dorește ca noi să fim stăpini 
în țara noastră, nu vrea să cola
borăm cu Orientul și dorește ca 
noi să fim inapoiațl, ceea ce l-ar 
ușura sarcina de a ne atrage în 
pacte militare, de a construi baze 
militare pe teritoriul nostru. Co
laborarea noastră cu Răsăritul în 
general și cu Uniunea Sovietică

Intre 10 septembrie și 15 octombrie
Flota nordică a U.R.S.S. va face manevre

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : In conformitate 
cu planul pregătirii militare Flota 
nordică va efectua în septembrie- 
octombrie a.c. în mările Barenț 
și Kara aplicații la care vor par
ticipa nave și aviația și vor fi 
folosite în mod efectiv diferite 
tipuri de armament modern.

In legătură cu aceasta regiu
nea mărilor Barenț șl Kara măr
ginită la vest de meridianul 42 
grade 00’, la nord de paralela 77 
grade 30’, la sud de paralela 70 
grade 30’ și ia est de linia ce 
unește punctele situate la latitu
dinea de 70 grade 30’, longitudi

Minute întregi am zburat cu 
avionul deasupra lacului Baical. 
Era de un albastru pur, culoarea 
spațiului atmosferic prin care îna
intam. Cîteva bărci de pescari, c<* 
niște nasturi de o formă neobiș
nuită punctau largul. Pe nesimțite 
peisajul iți oferă apoi un verde 
aprins, semn că ai părăsit oglinda 
lacului și ai pus „piciorul** pe pă
mântul Mongoliei. Cu un gest re
flex mi-am frecat atunci pleoape
le, căutând să alung o ultimă um
bră de oboseală și apoi, cu mat 
multă insistență am început să 
privesc pământul unei țări necu
noscute, sub cerul căreia acum 8 
secole flutura flamura albă cu 9 
cozi de yak a marelui Gingishan.

In mintea mea stăteau cuibărite 
cîteva lucruri și vechi și noi des
pre Mongolia. îmi mai aminteam 
un scurt paragraf din cartea lui 
Roy Chapman Andrews, șeful unei 
expediții științifice americane în 
podișul Asiei Centrale : „Mongo
lia e o țară deșert, deasupra că
reia joacă mereu miraje. deșert 
cu șesuri fără de sfîrșit și fără 
iarbă, cu înălțimi fără nume, a- 
coperite de zăpezi sau de păduri 
neumblate. Mongolia e o țară pli
nă de taine, de contradicții, dar 
ademenitoare", — așa scria Chap
man acum mai bine de trei de
cenii. Lucrurile noi urma să le 
văd cu ochii la fața locului, să 
văd dacă intr-adevăr griul crește 
acolo unde a fost piatră, dacă o- 
mul a ridicat oraș acolo unde nu 
erau decît trei corturi de păstori, 
dacă viața nouă a alungat foame
tea și moartea.

Eram bucuros că prietenii mon
goli. mi-au oferit prilejul să le cu
nosc țara. Era posibil să cuprind 
într-o singură călătorie toută țara? 
Nu, nu era posibil I Republica 
Populară Mongolă are o suprafață 
de peste 1.500.000 de kilometri 

in special, nu afectează politica 
noastră de neutralitate pozitivă 
care înseamnă a folosi ajutorul 
economic din partea oricărui stat 
dacă acest ajutor nu este condi
ționat de anumite clauze".

In Oman continuă 
lupte‘e

CAIRO 3 (Agerpres). — Repre
zentantul Omanului la Cairo, 
Harsi, a declarat că în Oman con
tinuă lupte înverșunate între for
țele naționale de rezistență și tru
pele agresorilor. El a subliniat că 
trupele sultanului din Mascat și 
trupele engleze din Oman suferă 
mari pierderi. In apropiere de loca
litatea Farak au fost uciși 700 de 
soldați ai inamicului printre care 
300 soldați englezi. In regiunea 
El-Fahud pierderile inamicului 
s-au cifrat la 500 de oameni. Ina
micul a suferit aproximativ ace
leași pierderi în apropiere de satul 
Șamai. După cum relatează ziarul 
Al-Masa, reprezentanța Omanului 
la Cairo a fost informată că avia
ția militară engleză a reluat bom
bardamentele barbare împotriva 
orașelor și satelor din Oman.

Intr-o știre sosită din Oman se 
spune că în rîndurile trupelor sul
tanului din Mascat au izbucnit 
tulburări.

Yemenul continuă 
să fie supus 

bombardamentelor
CAIRO 3 (Agerpres). — în ca

drul sesiunii Comitetului politic al 
Ligii țărilor arabe Abu Taleb, 
conducătorul delegației Yemenului 
la sesiune, a făcut la 2 septem
brie o declarație în legătură cu 
agresiunea engleză împotriva Ye
menului. După cum transmite po
stul de radio Cairo, Abu Taleb, a 
declarat, printre altele, că la 1 
septembrie avioane engleze au 
bombardat regiunea Beida și ora
șul Sana, lansînd aproximativ 40 
de bombe.

Reprezentantul Yemenului a in
format pe membrii ligii despre 
alte acțiuni ale Angliei împotriva 
poporului yemenit.

„Misiunea 
lui Henderson a 

constituit o decepție"
NEW YORK 3. (Agerpres. —
Emisarul Departamentului de 

Stat, Ley Henderson a părăsit 
Orientul Mijlociu, așa-numita sa 

nea de 57 grade 30’, latitudinea 
72 grade 20’, longitudinea 65 
grade 00’ și latitudinea 77 grade 
30’ longitudinea 74 grade 00’, se 
declară periculoasă pentru navi
gația vaselor sovietice și străine 
și pentru zborul avioanelor în 
perioada de la 10 septembrie 
pînă la 15 octombrie a.c.

Ministerul Apărării al U.R.S.S. 
înștiințează pe toți proprietarii 
de nave și avioane sovietice si 
străine că nu-și asumă nici o răs
pundere dacă vasele, navele și 
avioanele vor trece hotarele zonei 
periculoase și vor șuieri vreo 
pagubă materială.

NOTE DE DRUM

Prin Mongolia
pătrați, aproape de 6 ori mat 
mare decit patria noastră...

...In zboru-i lin, avionul începu 
să facă cîteva rondouri. lată-mă 
ajuns la țintă: aeroportul de la 
Ulan Bator. Capitala Mongoliei 
nu-și făcea viața simțită aici decît 
prinlr-un du-te vino de mașini care 
fac legătura intre aeroport și oraș- 
Un tînăr de statură potrivită mă 
întîmpină, îmi urează bun venit, 
iar apoi se prezintă : Jicmid Nani- 
serail. Din acel moment Namse- 
rail îmi este tovarăș nedespărțit 
pe tot timpul șederii în Mongolia 
și-mi va rămine prieten pe viața, 
in ciuda kilometrilor care :ie des
part. Prin Namserail încep să cu- 
nosc inima țării, orașul Ulan Ba
tor sau „Eroul Roșu**, așezare m°’ 
dernă situată la numai cîțiva zeci 
de kilometri de pustiul Cobi. Ca- 
pitala Mongoliei e împresurată de 
munți, a căror creste își oglindesc 
pleșuvia în apa limpede a riului 
Tolo.

Dacă aș fi fost pictor cred că 
din primele ceasuri eram tentat 
să aștern pe o pînză pitorescul ora- 
șului-capitală. Bulevardele le stră- 
juiam cu clădiri impunătoare, cău
tam apoi printre culori verdele cel 
mai aprins pentru parcuri și gră
dini, cu migală m-aș fi aplecat 
peste pînză să nu pierd nici un 
amănunt al cartierelor comerciale 
și bineînțeles, era un lucru neter
minat. dacă în pitoresc nu inter
veneam cu siluetele albe ale iur
telor, care populează periferiile 
orașului. Ce mai lipsește din acest 
tablou ? Două clemente : cerul și 
omul. Ah, stimate purtător al șe

„misiune de informare" fiind 
considerată ca și terminată. Presa 
americană și cea occidentală în 
general nu au făcut nici un se
cret din faptul că în realitate 
Henderson a fost trimis in Orient 
cu scopul ca împreună cu alte 
guverne care duc o politică pro- 
americană, să pună la punct anu
mite măsuri menite să intimideze 
Siria.

După cum foarte iust a remar
cat ministrul de Externe al Siriei, 
Bitar, de ce oare trimisul special 
al DeDartamentuIui de Stat nu a 
venit în Siria deoarece „relațiile 
diplomatice dinrre S.U.A. și Si
ria nu au fost rupte”. HENDER
SON. NU A URMĂRIT SĂ SE 
„INFORMEZE”. CI SĂ URZEAS
CĂ IN ORIENTUL MIJLOCIU 
NOI COMPLOTURI ÎMPOTRI
VA GUVERNELOR CARE NU 
DUC O POLITICĂ PE PLACUL 
STATELOR UNITE SPRE A LE 
ÎNLOCUI CU GUVERNE REAC
ȚIONARE DOCILE. GATA SĂ 
ADERE LA PACTUL DE LA 
BAGQAG SAU SĂ ACCEPTE 
DOCTRINA EISENHOWER.

Misiunea lui Henderson de a 
uiîelti din afară si înăuntrul .Si
riei un complot pentru răsturnarea 
actualului guvern sirian poate fi 
considerată ca eșuată. Acest eșec 
este recunoscut de agenția France 
Presse care într-un comentar asu
pra’ misiunii lui Henderson sub. 
liniază că ea „A CONSTITUIT 
O DECEPȚIE PE CARE NICI 
ȚĂRILE ASOCIATE CU S.U.A. 
NU ÎNCEARCĂ SA O ASCUN
DĂ". ’

La ance
In U. R. S. S. 
au fost înscriși 

426.000 siudenti
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: Anul acesta 
în instituțiile de învătămînt 
superior din U.R.S.S. au fost 
înscriși 426.000 studenți. în 
anul întîi al universității „Lo
monosov" din Moscova au 
fost înscriși peste 2.000 de ti
neri și tinere. Peste 1.000 per
soane vor studia în secțiile 
fără frecvență și serală ale 
acestei universități. La Uni
versitatea din Moscova și-au 
început studiile tineri din 25 
de țări.

Școli p*nă în cele mai 
îndepărtate coljuri 

ale jării
ULAN BATOR 3 (Ager

pres). — TĂSS transmite : La 
2 septembrie a început în R.P. 
Mongolă noul an școlar. 
Înainte de revoiuția populară, 
acum 36 de ani, tn țară exis
tau 747 minăstiri, 1818 temple 
diferite, peste 100.000 de căiu- 
gări-lama, dar nu funcționa 
nici o școală de cultură gene
rală.

Acum în R.P. Mongolă peste 
99 la sută din populația a- 
dultă știe carte. Există școli 
în cele mai îndepărtate coifuri 
ale țării. La fiecare 1.000 de 
oameni există în prezent 20 
de specialiști cu studii superi
oare sau inedii. 20 la sută din
tre cei cu studii superioare

valetului, de-ai ști cît de albastru 
e cerul Mongoliei ! Nu, dacă nu 
l-ai văzut, nu știi. Privindu-l, pe 
(fală te-ar duce gîndul să crezi că 
tot ce-i luminos și măreț în lumea 
asta s-a plămădit din lumina și 
măreția acestui cer. Privindu-l, în
țelegi pentru ce mongolii, de-a 
lungul secolelor, l-au zeificat și 
i-au spus „puternicul stăpîn Ten- 
pi". *
Spuneam că mai lipsesc oamenii, 

făuritorii orașului. Tabloul nu ne 
poate face cunoștință decît cu o 
parte infimă din ei, dar portul lor 
specific ne va reține atenția. Iată 
cum, atît bărbații cît și femeile, 
își îmbracă trupul în „delii**, care 
nu sînt altceva decît niște capoa- 
de lungi, strînse la mijloc cu un 
cordon. In zilele de sărbătoare oa
menii îmbracă „delii** confecționa
te dintr-o mătase plină, foșnitoa
re, pe care sînt imprimate tot fe
lul de modele, care de care mai 
atrăgătoare. Femeile poartă pe 
cap basmale înflorate sau turbane, 
iar bărbații pălării de fetru. In 
picioare, toată lumea, de la cetă
țeanul cu creștetul pînă la tăblia 
mesei și pînă la cel împovărat de 
ani. poartă cizme.

Dar, să cobor scările „atelieru
lui** și așa cum îi stă bine unui 
gazetar să intru în tumultul vie
ții... Pașii mă poartă pe arterele 
principale ale orașului, unde la 
un moment dat mă întîmpină o 
construcție impunătoare. Dincolo 
de zidurile ei nu-i nici un fel de, 
larmă. Activitatea de aici solicită 
mai mult procesul gîndirii. Pe stu
denții universității „Cioibalsan"* îi

Primirea la C.C. al P.C.U.S. 
a delegației partidului radicalilor 
și radical-socialiștilor din Franța

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 3 septem
brie a fost primită la C.C. al 
P.C.U.S. delegația partidului ra" 
dicalilar s’ •radical-socialiștilor 
din Franța condusă de Edouard 
Daladier care se află în vizită in 
U.R.S.S.

La convorbire au participat
O. V. Kuusinen, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., secre
tar al Comitetului Central și 
președinte al grupului parlamen
tar al U.R.S.S. din Uniunea in
terparlamentară, M. A. Suslov, 
membru în Prezidiul C.C. al
P. C.U.S., secretar al Comitetului

★

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
ȚASS transmite : Amasadorul
Franței în U.R.S.S., Maurice De- 
jean, a oferit la 3 septembrie a.c. 
un dejun în cinstea delegației par
tidului radicalilor și radical-socia
liștilor din Franța condusă de 
Edouard Daladier.

Adunarea Generală a O.N.U. n-are dreptul 
să examineze așa-zisa „problemă ungară"

BUDAPESTA 3 (Agerpres). - 
După cum transmite M.T.I. la 2 
septembrie a avut Ioc o ședință 
comună a comisiilor pentru Afa
ceri Externe și pentru problemele 
dreptului și justiției ale Adunării 
de Stat a R. P. Ungare în legă
tură cu apropiata discutare de 
către sesiunea Adunării Genera’e 
a O.N.U. a așa-numitei „proble
me ungare”. La ședință au lua* 
cuvintul Imre Hcrvath, ministru 
al Afacerilor Externe și Ferenc 
Nezval, ministrul Justiției. Imre 
Horvath a subliniat că „proble
ma ungară” inclusă în mod 
nejust pe ordinea de zi a sesiunii 
extraordinare a Adunării Gene
rale, constituie o problemă inter
nă a Ungariei. Adunarea Gene
rală a O.N.U., a spus el, nu are 
in consecință dreptul să exami
neze această problemă.

put an
sînt femei. In universitatea 
din Ulan Bator studiază 2.500 
de persoane. Numeroși tineri 
studiază în universitățile 
U.R.S.S. și țările de demo
crație populară.

In Chile 
sute de copii nu pot 
frecventa școala
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Ziarul „El Siglo“. care apare 
la Santiago, relatează despre 
situația grea a învățământului 
în Chile.

In multe orașe și centre 
populate din Chile, scrie zia
rul, se resinite lipsa de loca
luri de școală. în orașul £o- 
chimho. localurile de școală au 
fost atît de vechi, incit după o 
furtună care s-a abătut asupra 
orașului, au devenit inutiliza
bile și în prezent din cele 
11 școli ale orașului nu func
ționează decît patru. în orașul 
Temuco o treime din școli 
din considerente sanitare sînt 
cu totul improprii pentru 
cursuri.

Adesea localurile de școală 
sînt închiriate de la persoane 
particulare, școlile sînt lipsite 
de rechizite și alte materiale 
necesare.

în orașul Lebu (provincia A- 
rauco), după cum a recunoscut 
primarul acestui oraș, F. No- 
rambuena, în fiecare an sute de 
copii nu pot frecventa școala. 
Cele două școli elementare 
funcționează în clădiri pe ju
mătate ruinate. De 15 ani con-

astăzi
găsesc în săli de curs, în labora
toare, în biblioteci. Stau de vorbă 
cu ei, îmi spun despre idealurile 
spre care țintesc în viață și în
țeleg ce pas uriaș a putut face un 
popor care cu trei decenii în 
urmă apărea într-o enciclopedie 
cu următoarele caracteristici t 
nomad, analfabet, pe cale de dis
pariție. Universitatea din Ulan 
Bator este frecventată de mii de 
studenți, are cinci facultăți și de 
la catedre predă un corp profeso
ral autohton cu o pregătire știin
țifică modernă. Absolvenții uni
versității îi întâlnești ca ingineri 
în fabrici și în combinate, ca doc
tori în spitale și maternități, ca 
profesori la „ei acasă** sau în șco
lile medii.

Mongolii nu sînt de felul lor 
gălăgioși, preferă liniștea. Un pro
verb bătrînesc spune : „atunci 
cînd n-ai ce face e mai bine să 
gîndești decît să pălăvrăgești". In 
autobuse, la cinematografe, în să
lile de concert cetățeanul nu se 
îmbulzește, dă întâietate bălrîni- 
lor.

...Cutreerînd cartierele Capitalei 
am vizitat reședințele numeroase
lor școli, redacții de ziare și re
viste, muzee, așezăminte de cul
tură. în numeroase locuri se con
struiesc clădiri moderne, cartiere 
muncitorești, se amenajează spații 
verzi. Din vechiul „Urga** — altă
dată bîntuit de foamete și boli — 
harnicii fii ai Mongoliei au făcut 
un oraș civilizat, cu un loc bine 
meritat pe harta lumii.

Selenga !... Am trecut acest rîu 
cam de patru ori și amonte și 

Central și președinte al Comisiei 
pentru afaceri externe a Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., B. N. Ponomarev, 
membru al C.C. al P.C.U.S. La 
convorbire a mar participat G. A. 
Jukov, președintele Comitetului 
de stat pentru relațiile culturale 
cu țările străine.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească ; în 
cursul convorbirii s-a constatat 
că există înțelegere reciprocă în 
problemele privind relațiile fran- 
co-sovietice și alte probleme atin
se în cursul convorbirii.

★

Printre oaspeți au participat la 
dejun B. N. Ponomarev, membru 
în C.C. al P.C.U.S., S. A. Vinogra
dov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Franța.

Jn timpul dejunului M. Dejean, 
E. Daladier și B. N. Ponomarev 
au rostit scurte cuvîntări.

Ministrul Justiției Ferenc Nez
val s-a ocbpat de unele aîirmații 
din raportul „Comitetului celor 
cinci”, examinîndn-le din punctul 
de vedere al dreptului constitu
țional. In ce privește denunțarea 
Tratatului de ia Varșovia, a de
clarat el, aceasta r.u au avut 
dreptul s-o facă nici Imre Nagy, 
nici Consiliul de Miniștri, deoa
rece potrivit constituției o aseme
nea problemă exceptional de im
portantă o pot rezolva numai A- 
dunarea de Stat sau Prezidiul 
R. P. Ungare.

In încheierea ședinței, comisiile 
pentru Afacerile Externe și pen
tru problemele dreptului și justi
ției ale Adunării de Stat au adop
tat o rezoluție în care protestea
ză împotriva raportului Comite
tului O.N.U. și a includerii „pro
blemei ungare” pe ordinea de zi 
a sesiunii Adunării Generale.

școlar
•

siliul municipal al orașului se 
străduiește zadarnic să obțină 
subvenții pentru construcția 
de școli.

Ziarul subliniază că mijloa
cele alocate de stat pentru în
vățământul public sînt cu totul 
insuficiente. în prezent în țară 
există peste 730.000 analfabeți.

Sub semnul terorii 
rasiste

ATALANTA 3 (Agerpres). — 
Agenția United Press scrie că 
deschiderea școlilor publice din 
Ș.U.A., care a avut loc marți, 
va constitui în sudul țării un 
prilej pentru numeroase inci
dente rasiste. După cupi se știe, 
huliganii albi din statele de sud 
ale S.U.A. se opun frecventării 
acelorași școli publice de către 
copii albi și copii negri.

Astfel, Wright Waller, con
ducătorul organizației rasiste 
„consiliul cetățenilor alhi" din 
statul Kentucky, a declara* 
fățiș că împreună cu adepții 
lui va demonstra pentru a a- 
răta autorităților ce părere are 
despre desființarea segregației 
în școlile publice.

Un alt rasist, Kasper, con
damnat la doi ani închisoare 
pentru tulburările provocate a- 
nul trecut în statul Tennessee 
tot cu prilejul deschiderii anu
lui școlar, și care este liber 
pînă la judecarea apelului său. 
nu este mai puțin activ anul 
acesta. El i-a avertizat pe negrii 
din Nashville că dacă încearcă 
să-și ducă copiii la școlile pen
tru albi din oraș sînt amenin
țați să fie uciși cu dinamită.

avale, poate pentru că tovarășii 
mongoli doreau ca și călătorul 
străin să îndrăgească această apă- 
tot atât de mult cît o îndrăgeau și 
ei. Vă asigur însă că în amintirile 
mele Selenga va rămine veșnic, a- 
proape de inimă. Cînd am trecut 
prima dată Selenga, era pe la cea
sul amiezii. Dărnicia soarelui nu 
cunoștea margini. Toată firea pă
rea încremenită. Iarba pajiștelor 
întinse nu-și clătina firul, iar frun
zișul copacilor nu dădea nici o 
șoaptă. Păsările cerului amuțiseră 
cu gîtlejurile uscate. în acest ta
blou ‘doar Selenga tulbura liniș
tea prin unda-i zgomotoasă, zorită 
sâ ajungă la împreunarea apelor.

Și-n drumul tău
și ce drum greu, 

Străbați pămîntul țării mele. 
Tu uzi cîmpii, păduri, poiene, 
Și cerului aurîzi mereu. 
Selengă dragă

fiii tăi.
Te cîntă, îți sorb cu sete unda. 
Dar tu, iubești al nostru port, 
Te încântă viața noastră, 
Slăvești tu oare truda ?

„O, da, iubiții mei copii 
fiți liniștiți :

Sînt apa vieții voastre 
cît voi trăi".

Aceste strofe sînt spicuite din- 
tr-un cîntec închinat Selengei. 
L-am auzit deseori în Mongolia, 
la serbări, în ceasurile de clacă, 
iar Namserail mi l-a cînlat ori de 
câte ori am vrut. E un cîntec liri- 
co-epic de stepă, cu o gamă largă, 
cu o bogată dezvoltare, melodică, 
melodia lui te farmecă de îndată 
ce o auzi. Mai toate cîntecele 
mongole sînt la unison și se exe
cută de către un singur ’întăreț 
acompaniat de un instrument. 
Cîntecul Selengei este însă făurit 
pentru formații corale, acompa
niate de un grup de instrumente.

O încercare de a găsi 
un pretext pentru 

ruperea tratativelor 
sovieto-germane

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La 26 august ambasadorul R. 
Lahr, conducătorul delegației R.F. 
Germane la tratativele care se 
desfășoară la Moscova între de
legațiile guvernamentale ale Uni
unii Sovietice și Republicii Fede
rale Germane, a remis lui V. S. 
Semionov, conducătorul delegației 
sovietice, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., o 
scrisoare în care se referă la în
cheierea discutării problemelor le
gate de repatrierea cetățenilor 
germani din U.R.S.S.

In chestiunea repatrierii exis- 
tînd poziții deosebite ale delega
țiilor, R. Lahr, după înapoierea 
sa de la Bonn la sfîrșitul lunii au
gust, a propus întreruperea pe un 
anumit termen a tratativelor din
tre delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și R.F.G., adică înce
tarea discutării problemelor co
merciale și consulare.

La 3 septembrie conducătorul 
delegației sovietice, V. S. Semio- 
nov, l-a primit pe dl. R. Lahr și 
i-a remis o scrisoare de răspuns 
în care se spune printre altele:

Propunerea de a întrerupe tra
tativele reprezintă de fapt o 
încercare de a găsi un pre
text pentru ruperea tratative
lor asupra problemelor comer
ciale și consulare, ceea ce 
nu concordă cu declarațiile dvs. 
anterioare în legătură cu dorința 
guvernului R.F.G. de a îmbunătăți 
relațiile cu Uniunea Sovietică. 
Este cu totul limpede că în acest 
caz guvernul R.F.G. ar fi întru- 
totul răspunzător pentru ruperea 
tratativelor și pentru consecințele 
decurgînd din aceasta. Un astfel 
de pas nu ar putea fi calificat 
altfel decît ca o manifestare a 
politicii generale de ostilitate 
față de Uniunea Sovietică care 
caracterizează atitudinea guver
nului R.F.G.

Remanierea 
guvernului finlandez 

în noul guvern au intrat social- 
democrați în opoziție față de 

conducerea partidului
HELSINKI 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 2 septem
brie U. Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda a primit de
misia miniștrilor A. Helminen, 
H. Kyttae, K. Tiitu, 1. Karvikko, 
A. Pakkanen și A. Karjalainen 
și a numit în locul lor noi mem
bri ai guvernului.

După remaniere în componenta 
guvernului finlandez condus de 
V. Sukselainen (Uniunea agrară) 
au intrat un număr de cinci so 
cial-democra(i care se află îr 
opozifie față de conducerea par 
tidului.

La 2 septembrie fracțiunea par 
lamentară a partidului social-dr 
mocrat a declarat că miniștrii s< 
cial-democrati nu reprezintă ' 
guvern fracțiunea social-dem 
erată.

După cum transmite Biroul f 
legrafic finlandez, președinți 
republicii, U. Kekkonen a prin 
în seara zilei de 2 septembrie 
primul ministru V. Sukselaim 
Președintele a arătat că, du 
părerea sa, ținerea de noi aleg 
nu ar fi de dorit. El s-a proni 
țat pentru lărgirea platformei g 
vernamentale care ar permite 
sprijinul majorității parlamen 
lui să se ia măsurile necesa 
pentru înlăturarea stagnării ec 
nomice.

Trei neînfricați călăreți ai stepelor
In Mongolia sînt răspîndite dife
rite instrumente : ,^anza** (cu 
coarde ca la ghitară), „locin" (cu 
coarde ca la vioară), „Hucir** (cu 
coarde ca la mandolină) toate a- 
cestea sînt un fel de lăute, dar cu 
totul deosebite ca formă de cele 
create pe pămîntul bătrînei Eu
rope, de către un Amati sau un 
Guarnieri.

In prima așezare întâlnită după 
ce ant trecut unda Selengei, cara
vana noastră este întâmpinată cu 
un fast deosebit. Se țin discursuri 
de o parte și de cealaltă, ni se 
oferă frumoase daruri și oferim la 
rîndul nostru. Așezarea poartă nu
mele de „Tareadlam**. Gazdele 
sînt foarte atente cu noi. Ne poar
tă prin comună, ne arată înfăp
tuirile lor. Am vizitat aici printre 
altele un spital utilat cu cele mai 
moderne aparate. Mi-am dat sea
ma că se acordă o mare grijă pen
tru viața omului. Rezultatele stră
daniilor în acest domeniu sînt 
concretizate în cifre grăitoare, in 
anul 1956 rețeaua de instituții me
dicale dispunea de 60 de spitale 
mari, 450 de dispensare. 3.000 de 
puncte medicale și peste 70 de

Bun sosit inaltilor soli 
ai poporului mongol

(Urmare din pag, l-a) R

în acești ani o mare trăinicie, transformîndu-se într-o prietenie 5 
de nezdruncinat. !

Mărturia acestei sincere prietenii o constituie colaborarea dintre ’ 
țările noastre schimburile culturale și de alt ordin, din ce în ce * 
mai intense, vizitele reciproce. Anul trecut ansamblul „Ciocîrlia“‘ 
a fost primit cu multă căldură și cu viu interes în R. P. Mon • 
golă. De aceeași primire s-a bucurat în țara noastră Ansamblul t 
Armatei Populare Mongole, care a făcut cunoscute în țara j 
noastră cîntecul și dansul mongol. Ziariști mongoli au vizitat ‘ 
R. P. Romînă și ziariști romîni R. P. Mongolă, făcînd cunoscute î 
prin scrisul lor realitățile noi, viața popoarelor din cele două țări, i 
De curînd, la Ulan Bator, a apărut tradusă în limba mongolă o j 
culegere de.schițe ale scriitorului noctru I. L .Caragiale. >

Toate acestea au contribuit și contribuie la apropierea dintre ' 
popoarele romîn și mongol. !

Mai presus de toate însă stă lupta comună pentru cauza con
struirii socialismului și apărării păcii. In această luptă ambele , 
noastre țări sînt factori activi și pășesc umăr la umăr, alături dc i 
celelalte țări ale lagărului socialist. j

In lumina sincerei și trainicei prietenii dintre R.P.R. și R.P.M. ■ 
vizita delegației guvernamentale a Republicii frățești capătă sem- | 
nificația unui simbol al solidarității celor două popoare. '

Odată cu tradiționalele pîine și sare cu care vor fi primiți în j 
țara noastră, poporul romîn aduce înalților săi oaspeți, și prin ei i 
întregului popor mongol salutul său fierbinte și le urează bun ' 
sosit pe pămîntul primitor al Romîniei. i

Junijaaghiin Țedenbal
Președintele Consiliului de

al R. P.
(Urmare din pag, l-a)

Miniștri și președinte al Comisiei 
de Stat a Planificării. In mai 1952 
Prezidiul Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole l-a numit pe 
tov. Țedenbal președinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

SadnoiDÎn Avarzed
ministrul Afacerilor Externe al R. P. Mongole

Tovarășul Sadnomîn Avarzed, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Mongole, s-a născut in 1922, 
în aimakul Gobi-Altai, localitatea 
Bain-Under.

După terminarea studiilor su
perioare juridice în Uniunea So
vietică a ocupat diferite funcții de 
răspundere, iar din 1956 el ocupă 
postul de locțiitor al președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole în problemele de cultură 
și de educație.

★
Tovarășul Dorjiin Samdan, se

cretar al C.C. al P.P.R.M., s-a năs
cut în 1917 într-o familie de ță
rani săraci din raionul Taragt, 
aimakul Uburhangai.

farmacii, fără să mai adăugăm nu
mărul mare al maternităților și al 
centrelor de consultații pentru 
mamă și copil. Facultatea de me
dicină din Ulan Bator pregătește 
cadre de specialiști, care nu se 
dau înlături să-și exercite mese
ria în cete mai îndepărtate așe
zări de păstori. își fac chiar un 
titlu de glorie din acest lucru, 
înainte de revoluție bolnavii erau 
„tratați** de Lami-Emei (deseîn- 
tători). în țară bintuiau bolile 
sociale și cele infeclioase. Morta
litatea era mare. Nu se poate spu
ne că nu mai sînt și astăzi greu
tăți de care se izbesc medicii în 
practicarea meseriei. O parte din 
populația satelor mai migrează 
încă, plecînd cu animalele în cite 
ținuturi, fapt care dă de lucru me
dicului sau felcerului. Și atunci, 
sa-i vezi pe aceștia cum își pun 
..dispensarele*' pe cai și pornesc 
la drum. Rămășițele obscurantis
mului și ale ignoranței apoi, își 
mai scot capetele la iveală. Dar 
pe zi ce trece deseîntătorii dispar, 
leacurile lor sînt învinse.

A doua zi după sosirea la Ta- 
reudlam am fost invitați la o masă

Miniștri 
Mongole

Tovarășul Țedenbal este deputat 
al Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole.

Dind o înaltă prețuire merite
lor deosebite ale tovarășului Țe
denbal, Prezidiul Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole l-a dis
tins cu numeroase ordine și mo
dalii.

In 1957 S. Avarzed a fost numit 
și. ministru al Afacerilor Externe 
al R. P. Mongole.

în 1954, la cel de-al Xll-lea 
Congres al P.P.R.M. tov. Avarzed 
a fost ales membru al C.C. La 
plenara C.C. al P.P.R.M., din iu
lie 1957, el a fost ales mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M.

Din 1954 S. Avarzed este depu
tat al Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole.

★

a fost ales deputat în Marele Hu
ral Popular al R. P. Mongole.

★

Tovarășul Sagdaryn Țeveen s-a 

cîmpenească pe malul Selengei. 
Masa avea și un caracter sărbă
toresc, deoarece în ziua aceea po
porul frate polonez își sărbătorea 
eliberarea de sub jugul fascist. In 
dreapta mea stătea un mongol 
înalt, suplu, trecut de prima ju
mătate a vieții. îl chema lattinse- 
rem și era deputat în Marele Hu
ral Popular. Din punct de vedere 
administrativ Mongolia se împarte 
in aimace (regiuni) și somone 
(raioane). latanserem reprezenta 
în sfatul țării pe cetățenii din so
monul Tareadlam. De felul lui nu 
era tăcut, nu-și căuta vorbele prin 
buzunare. l-am admirai pruepe- 
rea cu care a știut să pregătească 
friptura de berbec, care in tot 
timpul mesei a stat în centrul a- 
lenției noastre.

Pe malul Selengei erau adunați 
în jurul unei mese un finlandez, 
uri maghiar, un polonez, un sovie
tic, un chinez, mongoli, bulgari» 
un romîn. un coreean, peste 14 
reprezentanți ai popoarelor din 
Europa și Asia. Selenga era mar
toră la această înfrățire.

ION SAVA
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