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Să nu se piardă
nici o picătură de țiței!

Palatul Pionierilor din Bucu
rești. Pionierii Marta Barbu, 
Bătrănoiu Maria și Stlrîcescu 
Paul membri ai cercului de 
telecomunicație „Y.O.-3-053" 
sint foarte ocupați. Ei recep
ționează acum vești de la co
legii lor de peste hotare.

Foto: N. STELORIAN

Maestrul 
GEORGE 

GEORGESCU a 
împlinit 70 de ani

Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii 

Populare Romîne 
DECRET 

pentru conferirea ordinului 
„Steaua Republicii Populare 

Romîne44 clasa ll-a dirijorului 
George Georgescu

Cu ocazia împlinirii a 70 de 
ani de viață și pentru merite ex
cepționale în activitatea dirijo
rală.

Prezidiul Marii Adunări 
ționale 
Romîne,

1. -
„Steaua 
mine44, 
George

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 

dr. PETRU GROZA 
Secretarul Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
A. BUNACIU

București, 12 septembrie 1957, 
nr. 435.

______ _ ___ , Na- 
a Republicii Populare 
decretează :
Se conferă ordinul 

Republicii Populare Ro- 
clasa ll-a dirijorului 

Georgescu.

Petrol 1 Petrol I Țara noastră 
este printre primele din lume în 
producția aurului negru. Cantita
tea de țiței extras în 1956 repre
zintă aproape dublul celei obți
nută în 1938.

Obiectivele centrale ale indus
triei petrolului, izvorîte din di
rectivele Congresului al Il-lea al 
P.M.R., asigură creșterea pro
ducției de țiței, exploatarea ra
țională a straturilor, folosirea 
gazelor de sondă, prin introdu
cerea tehnicii noi și automatiza
rea procesului de captare.

însuflețiți Ge aceste sarcini, 
petroliștii vîrstnici și tineri din 
schelele regiunii Ploești au obți
nut rezultate bune în producție.

Cu toate acestea, există încă 
unele activități ale industriei pe
trolifere din regiune care au dus 
la serioase pierderi de țiței, gaze 
și gazolină în acest an.

Comitetul regional de partid 
a analizat într-o plenară lărgită 
cauzele care dau naștere la pier
deri de țiței, stabilind și posibi
litățile de reducere sistematică 3 
acestor pierderi.

Oare tineretului din schelele 
unde se înregistrează pierderi de 
țiței nu-i revine nici o răspun
dere? N-ar putea contribui și 
tinerii la lichidarea pierderilor ?

Răspunsul' la aceste întrebări 
a fost dat cu ocazia unei cons
fătuiri anume organizate de co
mitetul regional U.T.M. Nume
roși tineri muncitori, ingineri, 
maiștri, tehnicieni, alături de di
rectorii schelelor și secrehri 
comitetelor U.T.M. ce
(restului de 
viște, participanții la 
tuire au dezbătut pe larg pro
blema pierderilor de produse pe
trolifere.

Punctul de pornire al discuției 
a fost următorul : în timp ce, cu 
aceleași instalații și aceiași oa
meni, trestul de extracție Tîrgo
viște a încheiat anul 1956 cu pla
nul îndeplinit, dînd peste plan 
15.262 tone de țiței, pe semestrul 
I al anului în curs situația sche
lelor din raionul Tîrgoviște e cu

totul alta. Planul Ge extracție al 
schelei Tîrgoviște — de pildă — 
a fost îndeplinit doar în procent 
de 95 la sută.

Cauzele acestei stări de lucruri 
trebuie căutate în slaba organi
zare și gospodărire a schelelor.

Intervenții și reparații 
capitale de proastă calitate 

la sonde
Este știut că de scurtarea tim

pului în care se fac intervențiile 
și reparațiile capitale depinde 
mult timpul de funcționare a

Contribujia tineretului 
în discufia organizată 
de Comitetul regional 

U. T. M. Ploețti

ai 
aparțin 

extracții Tîrgo- 
consfă-

sondelor în producție. Dacă inter
vențiile sînt bine executate, du
rata de funcționare între două o- 
priri. se mărește cu mult.

Echipele de intervenții și depa- 
rafinări, brigăzile de------- !'*î
tehnologi pot realiza 
de bună calita
te numai atunci 
cînd din partea 
inginerilor și 
tehnicienilor e- 
xistă un control 
riguros, cînd se 
dau îndrumă
rile tehnice ne
cesare.

Această grijă 
— au spus par
ticipanții la dis
cuții — n-a e- 
xistat în sche
lele din Tîrgo
viște și Gura 
Ocniței. De pil
dă, brigăzile de 
mecanici și teh
nologi de la 
sondele 598 și 
595 Ludești, 
conduse de tov. 
Gheorghe Bucur 
și Mărgărit

mecanici și 
însă lucrări

Gheorghe, n-au fost controlate 
de ingineri. De aceea lucrările 
la sondele de mai sus au fost 
prost făcute, fiind necesare noi 
intervenții, lucru ce a dus la 
mari întreruperi și pierderi de ți
ței. Fără simț de răspundere a 
fost executată intervenția efectua
tă de brigada utemistului Con
stantin Chiroiu. Scăpîndu-se pom
pa în puț s-au pierdut 66 tone de 
țiței. Superficial au lucrat și ti
nerii din secția a ill-a producție 
din schela Gura Ocniței, sub ochii 
tînărului inginer Vasile Mihai. 
Dat fiind că aici nu s-a controlat 
cu atenție trimiterea țițeiului la 
rezervoare, s-au pierdut pe se
mestrul I importante cantități de 
țiței.

In general, lipsa de preocupare 
a unor ingineri și tehnicieni față 
de producția de țiței, precum și 
nepăsarea de care au dat dovadă 
o serie de brigăzi de tineret și 
posturi de control, a dus la o 
pierdere de mii de tone de țiței în

N. PUIU 
corespondentul „Scînteii tinere

tului1* pentru regiunea Ploești

Numeroase mărfuri 
destinate populației 

eu intrat în țară
In cursul lunii august și in pri

mele 10 zile a!e acestei luni au 
intrat in țară numeroase mărfuri 
destinate largului consum al 
populației.

In portul Constanța vase sub 
diferite pavilioane au descărcat 
in acest timp circa 2.870 tone de 
ulei comestibil. Din India se află 
pe drum o încărcătură de circa 
670 tene de ulei comestibil, iar 
vasele romînești „Ardeal44 și 
„Constanța*4 încarcă alte 620 de 
tone de ulei din Egipt. R. P. Bul
garia și R. P. Polonă ne au li
vrat in acest timp circa 123 tone 
conserve de pește. Din China ne a 
sosit o nouă încărcătură de să
pun de aproximativ 273 tone. Pină 
acum s au descărcat in portul 
Constanța aproape 2.700 tone de 
măsline importate din Grecia și 
Algeria. Pe drum se află vasul 
.,Adria44 cu 210 tone de măsline 
importate din Oran (Algeria) și 
vasul „Mangalia" cu 30 tone de 
măsline livrate de Grecia.

In această perioadă au sosit in 
țară și bunuri de larg consum 
industriale. Din R. D. Germană 
au intrat motociclete, biciclete de 
damă, instrumente muzicale, apa
rate de radio, medicamente, cea* 
suri deșteptătoare, încălțăminte 
de cauciuc, benzi de magnetofon. 
Motociclete și biciclete de damă 
au mai sosit și din R. Ceho
slovacă. Uniunea Sovietică ne-a 
livrat în continuare televizoare 
„Temp 2“ și medicamente. în a- 
cest timp au mai sosit medica
mente și din R. F. Germană.

I
I

Noi colectiviști
lntr-o singură zi — în ziua 

de 9 septembrie — în gospo
dăriile agricole din regiunea 
Constanța au intrat încă 2.379 
familii de întovărășiți, adu- 
cînd în marea familie a co
lectiviștilor a suprafață de 
9.465 hectare teren. In alte 
12 sate din raioanele Adam
clisi, Medgidia, Tulcea, colec
tivizarea agriculturii s-a în
cheiat.

In primele 9 zile ale lunii 
septembrie, numărul colecti
viștilor din regiunea Con
stanța a crescut cu 14.689, 

(Agerpres)

(Continuare in pag. IlI-a)

Cei ce fac absențe nemotivate ar trebui făcuți 
să se gîndească la aceasta :

Dacă s-ar reduce absențele nemotivate de la 
lucru în schela Tîrgoviște numai cu 0,57 la sută, 
producția pe un trimestru ar crește cu 500 tone 
țiței, echivalente cu două autocamioane sau cu 
două locuințe muncitorești, care acum, din vina 
chiulangiilor, se pierd cam ca în ilustrația noastră.

(Desen de M. COSTI)

Concert extraordinar 
la Ateneul R. P. R.

In sala Ateneului R.P. Romîne 
a avut loc joi seara un concert 
festiv dat de Orchestra simfoni- 
nică a Filarmonicii de Stat 
,,George Enescu“, colectiv artis
tic emerit, cu prilejul sărbăto
ririi a 70 de ani de viată și 50 
de ani de activitate artistică a 
dirijorului George Georgescu, ar
tist al poporului din R.P. Romi- 
nă, laureat al Premiului de Stat. 
La concert și-au dat concursul 
celebrul violonist David Oistrach, 
artist al poporului din U.R.S.S. 
și Igor Oistrach.

In loja centrală au luat loc 
tovarășii: C!.. r'~‘
dr. Petru Groza, 
Emil Bodnăraș, 
L. Răutu, 
Crăciun.

De asemenea au luat loc tova
rășii Enver Hodja, prim secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania și Bekir Baiuku, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru al Apărării Națio
nale al R.P. Albania care se află 
in vizită în tara noastră, precum 
și Miha Lako, ambasadorul R.P. 
Albania la București.

In sală se aflau personalități 
ale vieții noastre artistice, muzi
cieni de frunte, oameni de cul
tură și știință, un numeros pu
blic.

Maestrul sărbătorit a fost pri
mit cu îndelungi aplauze în timp 
ce orchestra intona „Mulți ani 
trăiască".

Sub bagheta lui, orchestra a 
interpretat: Simfonia I-a de 
Brahms. Concertul pentru două 
viori și orchestră de Bach : so
liști David și Igor Oistrach — 
și Rapsodia l-a de George E- 
nescu.

După interpretarea Simfoniei 
I-a de Brahms au luat cuvîntul 
maestrul emerit al artei. Ion Du
mitrescu, prim secretar al Uniu
nii Compozitorilor, artistul po
porului Constantin Silvestri, ar
tistul emerit Alexandru Teodores- 
cu, prim concert-maestru al . Fi
larmonicii bucureștene, dirijorul 
Constantin Bugeanu în numele 
Ministerului Invățămîntului și 
Culturii și al colectivului Tea
trului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne.

Tuturor le-a mulțumit artistul 
poporului George Georgescu.
I. *

1 In seara aceleeașl zile Minis
terul Invățămîntului și Culturii 
a oferit o masă tn cinstea artis
tului poporului George Geor
gescu.

Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, 

Gr, Preoteasa, 
A. Joja, Constanța

Vreți să vă plimbați cu bicicleta?

In curînd deschiderea școlilor

Școală sau apartament?
Școala elementară mixtă de 7 

ani nr. 152 din București suferă 
din lipsă de spațiu. Are de școla
rizat un foarte mare nunlăr de 
copii. 11 săli de cursuri, dintre 
care 3 nu oferă condiții optime, sa
tisfac cu greu nevoile școlii. Mai 
exact, nu le satisfac integral.

In prezent este imperios 
sară o sală de curs pentru 
jarea căreia, în viitor, 
sacrificată modesta cameră 
nierilor. Există, evident, în 
școală multe bune intenții, 
explică grija cu care conducerea a 
urmărit pregătirile în vederea des
chiderii noului an școlar.

Dar, absolut inexplicabilă, ni se 
pare pasivitatea cu care direcțiu
nea școlii contemplă cum de mai 
bine de un an, familia tov. profe
sor Grigore Olteanu — fostul di
rector al școlii — ocupă în incinta 
școlii o cameră, o bucătărie, o că
mară și o baie.

Secția de învățămînt a rpionului 
respectiv întîrzie (dacă se mai 
poate spune întîrzie) să rezolve 
favorabil cererea profesorului Gri-

nec.e- 
amenti' 
trebuie 
a pio- 
această 
Așa se

gore Olteanu de a i se acorda o 
altă locuință.

Curios. Direcțiunea școlii — la 
fel sau poate mai mult interesată 
în eliberarea încăperilor amintite 
— pare nefiresc de resemnată.

Nu știu în ce măsură consideră 
direcțiunea util procesului de în
vățămînt mirosul violent de min- 
care. (O cLasă este vecini cu bu
cătăria familiei Olteanu).

Aparatul de radio al aceleiași 
familii, funcționind în apropiere, 
de multe ori, în orele de curs, dis
trage atenția copiilor de la subiec
tul'1 lecțiilor. Iar musafirii familiei 
profesorului Olteanu sint nevoiți să 
se folosească de coridoarele școliifși 
cei care preferă intrarea principală, 
chiar de cancelaria școlii) pentru 
a putea ajunge la etajul 1.

în rezumat : pionierii nu vor 
mai avea camera necesară activită
ții lor pentru că direcțiunea — 
condamnabil — se complace în 
situația în care există spațiu și to
tuși lipsește...

I.F.l.L. Reghin 
realizat o 

nouă ambarca
țiune sportivă: 
bicicleta de a- 
grement pe apă. 

Bicicleta are două locuri și o 
viteză de înaintare de 8—12 
km. pe oră.

PARTICIPAREA R.P.R. 
la Tîrgul internațional 

de la LEIPZIG

L. VALERIU

CuV£“ ION BADEA ris”î"'5i
AVUTUL OBȘTESC

Inserarea prinsese a-și cerne 
pînza cenușie pe plaiurile ste
pei dobrogene. Răsturnat pe o 
mină de fin în fundul căruții, 
Ion Badea, un flăcăiandru fi
rav la trup, își îndemna caii 
osteniți și ei după o zi de mun
că. Viersul acesta la trap îl sco
tea din fire pe băiat, dar n-avea 
ce face. De grăbit trebuia să 
se grăbească, tractoriștii îl 
așteptau, dar dacă ar fi zorit 
caii mai mult, s-ar fi vărsat 
mîncarea. Trecuse de tarlalele 
cu porumb ce se înălțau de o

toate forțele tineretului pentru însilozare
■IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIH  .... ............................................................. .

Gospodăria agricolă colectivă din 
satul Boteni are numai 45 de fa
milii. Numărul membrilor ei nu 
este impunător, dar hărnicia aces
tora a făcut ca, în cîțiva ani, gos
podăria să agonisească o mare ave
re. Nu este cazul acum să pome
nim despre tot ce dispun colecti
viștii din Boteni. Amintim însă că 
ei au aproape 300 oi, 12 vaci 
(cumpărate de curînd), 30 porci, 
30 cai și alte animale. Dragostea 
colectiviștilor pentru animale e 
deosebită. De curînd i-am văzut cu 
cîtă seriozitate pregăteau acestora 
nutrețul pentru iarnă. Sarcina fu
sese încredințată de către conduce
rea gospodăriei tinerilor. Cei 14 
utemiști, în frunte cu Matei Toma, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M., au însilozat într-o singură 
zi 40 de tone de porumb. Iacob 
Năstase, secretarul organizației de 
partid a colectivei ne vorbea cu 
mîndrie dspre ei :

„Tocătoarea mecanică am împru- 
mutat-o de la vecinii noștri mai 
înstăriți — colectiviștii din Live- 
dea. Sînt oameni de omenie, ne 
ajută. Dar ne-au dat-o doar pen
tru două zile. Ne temeam că nu 
putem însiloza — cu forțele noa
stre — 20 de tone furaje cît aveam 
prevăzut în plan. Ce credeți ? Au 
sărit utemiștii cu gura : „Tovarășe 
Năstase ! Dați-ne nouă această sar- 
cină“. Le-am îndeplinit dorința, 
lată-i la treabă. Pînă pe seară în- 
silozaseră încă 40 de tone. Deci 30 
tone în loc de 20“.

Dovezi asemănătoare de hărni
cie am întîlnit și în alte părți. 
Organizată, îndrumată, dirijată și 
de către comitetul raional U.T.M. 
Brănești, acțiunea de însilozare 
cunoaște o vie animație în rîndul 
tinerilor din unele comune ale ra
ionului. In comuna Afumați, de 
pildă, planul de însilozare a. fost 
de 680 tone. Pînă la 10 septem
brie s-au însilozat 825 tone, dintre 
care numai gospodăria de stat a 
însilozat 810 tone. Organizația 
U.T.M. din această gospodărie a 
fost felicitată pentru felul cum a 
muncit. Tudor Bucur, secretarul 
organizației U.T.M. din gospodăria 
colectivă „Drumul lui Lenin** din 
Livedea, a condus operațiunile de 
însilozare. Munca lui și a tinerilor 
colectiviști a fost rodnică. Pînă la 
8 septembrie au însilozat 240 de 
tone în loc de 200. Exemple mai

sînt destule. Ele dovedesc că mulți 
tineri din raionul Brănești au în
țeles chemarea făcută de către co
mitetul raional U.T.M. cu priviră 
la însilozare. Dar... există un mare 
„dar“ în privința terminării pla
nului de însilozare pe întregul 
raion, pînă la 15 septembrie. De 
ce afirmăm acest lucru ? Pentru că 
din cele 7600 de tone furaje pre
văzute în planul pe raion, doar... 
1811 (!) au fost însilozate pînă la 
10 septembrie. Care sînt cauzele 
ce au determinat această situație 
inadmisibilă ? In primul rînd, sfa
tul popular s-a trezit cam tîrziu să 
ia măsuri concrete în vederea a- 
cestei acțiuni. E drept că intr-o șe
dință, pe la începutul lunii au
gust, s-a fixat un comitet care să 
răspundă de această treabă. Fie
care membru al comitetului a avut 
sarcina să răspundă de două-trei 
comune. Din păcate sarcinile au 
rămas pe hîrtie. Cine, de pildă, de 
la raion a trecut prin comuna Găl- 
binași să vadă că din cele 200 
tone furaje planificate nu s-a însi
lozat nimic pînă în prezent ? Și 
dacă a trecut de ce nu l-a tras la 
răspundere pe Ion Petrache, pre
ședintele sfatului popular care ha
bar n-are că 15 septembrie bate 
la ușă? Comuna Plătărești (preșe
dinte Marin Stoican) din 310 tone
plan n-a însilozat nimic, comuna 
Sărulești (președinte Ionică Lea- 
na) din 200 tone, n-a însilozat ni
mic. Exemplele pot continua. To
varășul Preda Postelnicu, secreta
rul sfatului popular raional Bră
nești, ne anunță cu seninătate ; 
„Gropile sînt gata peste tot**. De 
acord ! Dar la ce folosesc ele dacă 
sînt goale, dacă porumbul nu s-a 
tăiat, dacă țăranii nu sînt mobili
zați la această acțiune ? In al doi
lea rînd, trebuie să arătăm că dacă 
tovarășul Mircea Nedelcu, primul 
Becretar al raionului U.T.M. Bră
nești, s-a interesat de comunele Sa- 
hatul, Vasilați, Progresul și alte 
cîteva, de celelalte a uitat. Mai 
bine zis a uitat să coordoneze și 
să controleze munca activiștilor, ca 
aceștia să sprijine acțiunile tinere
tului din tot raionul la însilozare. 
Așa se face că în comuna Măriuța 
(la toate insistențele sfatului popu
lar) utemiștii, tinerii n-au mișcat 
un pai la însilozatul celor 1000 de 
tone furaje. Trebuie adăugat că 
«ici s-a făcut treabă de mintuială.

Porumbul a fost însilozat într-o 
groapă de anul trecut, care n-a fost 
bine pregătită. La o asemenea „in- 
vitație“, Georgel Georgescu, secre
tarul organizației (J.T.M., a strîm- 
bat din nas. Astfel de atitudini do 
nepăsare, de dispreț, ca cea a lui 
Georgescu, ca cele ale președinți
lor de sfaturi populare amintiți 
mai sus, trebuie combătute, iar 
aceștia sancționați de cei în drept. 
Se impun grabnice măsuri. O mo
bilizare a tuturor forțelor raionu
lui e necesară imediat. Tocătoa
rele mecanice să fie folosite la ma
ximum. Odată ce într-un loc se 
termină însilozarea să fie transpor-

tate imediat în altă parte, 
viștii sfatului popular raional, 
raionului U.T.M.-Brănești să iasă 
ncîntîrziat din birouri, să sprijine 
și să îndrume, să ajute țăranii 
muncitori la acțiunea de însilozarc. 
Altfel, sarcinile ce decurg din hotă- 
rîrile celui de al Il-lea Congres al 
partidului cu privire la asigurarea 
unor baze furajere îndestulătoare 
pentru animale — nu vor fi înde
plinite și vor atrage după sine gra
ve

Acti- 
ai

consecințe.
NICOLAE BARBU 

corespondentul „Scînteii tine
retului** pentru regiunea Bucu-

parte și de alta a drumului ca 
zidul unei cetăți și privirea îi 
alerga acum cu gîndul aiurea pe 
lanul de ovăz de curînd cosit. 
Clăile de fin, ca niște ostași 
salutîndu-l, se pierdeau tot mai 
mult în negura nopții dinaintea 
răsăritului de lună. Furat de un 
gînd, Ion Badea uitase chiar 
să mai zorească caii. Boarea ră
coroasă a nopții aducea pe ari
pile ei mireasma finului proas
păt cosit îmbătîndu-l și redîn- 
du-i fiorii unei clipe mai de 
mult trăite sub seînteierea unei 
luni pline. Deodată, însă, liniș
tea nopții fu întreruptă. In rit
mul monoton al copitelor ce lo
veau colbul drumului, se inter
puse un ropot grăbit și un clin
chet strident de căruță dobro
geană. Ion tresări și primul lui 
gind fu că adormise și că trac
toriștii trimiseseră acum înain
tea lui o altă căruță. Se ridică 
în picioare și lăsînd caii mai 
departe la pas cercă să străpun
gă cu privirea întunericul nop
ții. Imposibil, nu se zărea ni
mic. Și totuși zgomotul ce ve
nea dinspre un drum lătural
nic creștea mereu.

„Ce dracu ? — se întreba Ion 
— doar n-am rătăcit drumul. 
Tabăra nu poate fi în direcția 
aceasta": Și convingîndu-se în- 
tr-adevăr că tabăra brigăzii nu

putea fi în direcția de unde se 
auzea zgomotul de căruță, Ion 
opri căii și rămase să asculte. 
Zgomotul creștea mereu. Și 
cînd căruța cu pricina trecu 
prin răscrucea ce se afla la 
numai 50 de metri in față, Ion 
auzi limpede vocea omului care 
îndemna grăbit caii.

— Ei, fir-ar să fie, cine o 
ăsta și încotro s-o fi ducînd 
ora asta. In direcția în care . 
apucat-o el nu-i nici tabără de 
brigadă, nici fermă, nimic. Ion 
rămase mai departe să asculte. 
Zgomotul căruții se depărtă cit 
se depărtă. apoi deodată nu se 
mai auzi deloc. Ion își frecă 
ochii cu mîinile. Ce naiba, vi
sez ? Nu. nu visase. Auzise cu 
urechile lui clinchetul căruții și 
chiar și vocea omului. Ce căuta 
atunci omul acesta cu căruța 
pe tarlalele gospodăriei de stat 
din Stupina? Nu cumva... Și 
Ion, lăsîndu-și caii la o căpița 
cu fin o porni tiptil spre locul 
unde se frînsese zgomotul că
ruții. Străbătuse vreo 3—400 
de metri cînd zări deodată un 
car oprit între clăile de ovăz și
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Recent s-a înapoiat în Capitală 
delegația economică romînă care 
a luat parte la deschiderea festi
vă a Tîrgiilui internațional de 
mostre de la Leipzig.

Tov. Gogu Radulescu, adjunct 
al ministrului Comerțului, condu
cătorul delegației, a făcut o de
clarație presei.

Participînd la Tîrgul de toani- 
nă de la Leipzig reprezentanții 
țării noastre au reluat un drum 
comercial cunoscut de sute de 
ani : drumul pe care plecau spre 
centrul Europei produse tradițio
nale ale exportului nostru și se 
întorceau carele încărcate cu 
„lipscănie4*.

După cum se știe, Tîrgul de 
toamnă de la Leipzig estț «iî tîrg 
specializat, rezervat prezentării 
și ofertei de bunuri de consum și 
de articole tehnice de uz curent. 
De aceea și participarea tării noa- 
stre a constat din expunerea ce
lor mai noi și mai reprezentative 
produse ale industriei noastre de 
bunuri de larg consum.

Felul în care s-a prezentat pa
vilionul nostru a fost considerat 
ca revelator pentru progresul ge
neral al economiei romînești.

De o bună apreciere s-au bucu
rat țesăturile și confecțiile de 
lină, mătase și bumbac, precum 
și unele produse ale industriei 
noastre de mobilă. Un succes bine 
meritat l-a avut sticlăria noastră 
de menaj executată cu mult gust 
și fantezie, produsele de artiza
nat și exponatele din sectorul 
agro-alimentar. în sfîrșit, au fost 
remarcate cărțile ilustrate pentru 
copii, tipărite în limba germană, 
in special povestirile lui Creangă.

Prezența noastră la Tîrgul de 
la Leipzig ne-a oferit prilejul de 
a stabili contacte multiple cu fir
me de prestigiu din numeroase 
țări, reprezentanții noștri comer
ciali încheind contracte reciproc 
avantajoase cu multe dintre aces
tea.

Sîntem convinși că participarea 
noastră la Tîrgul de la Leipzig va 
contribui la dezvoltarea ulterioară 
a relațiilor dintre țara noastră și 
celelalte țări participante, în ge
neral, și a relațiilor cu R. D. Ger
mană, în special.

(Agerpres)

Chaplin are dreptate
...Gospodăria 

noastră colectivă 
„Drum nou" din 
comuna Cristian, 
regiunea Stalin 
nu-i deloc săra
că^ De la o vre
me averea ei 
sporește mereu. 
Asta înseamnă 
că oamenii noștri 
sînt harnici, 
vem multe 
121 de vite 
nute. Astă 
ele pășteau 
ba. Dar ce 
mînca la iarnă ? 
Nici o grijă ? 
Noi le conser
văm hrana. Am 
construit pentru 
ele silozuri mari 
de beton în care 
punem să se con
serve 36 vagoa
ne de porumb 
verde. Și mai fa
cem și o groapă 
în care însilozăm 
încă 15-20 de 
vagoane. ’ însi
lozarea se face 
mecanizat. Ma
șina e de la 
S.M.T., pricepe
rea și hărnicia 
sînt mai ales ale 
tinerilor din gospodăria noastră. 
Wagner Gerhard și Man Gheorghe 
sînt martori.

S-au însilozat pînă acum doar 
8 vagoane, dar totul fi gata la

privința astatimp. Așa că nici în
toamna nu ne-a găsit descoperiți. 
Vacile noastre vor da lapte mult 
și gras, așa încît și ele vor aduce 
alte zeci de. mii de lei venituri.

Ultimul erou al lui Chaplin s-a făcut nevăzut * Cunoștința 
pe vas * Asistă la procesul revistei americane „Con

fidențial" * Faceți-mi un desen...
cadrulLa 10 septembrie, la Londra, în 

vizionării noului film al lui Charlie Chaplin 
„s-a produs un violent schimb de cuvinte 
între Chaplin și unii reporteri americani14. 
Răspunzînd acestor ziariști, el a declarat : 
„Nu cred că trebuie să mă las pălmuit și 
insultat de anumite comitete și organisme 
din S.LJ.A. fără să reacționez. Dacă am 
refuzat 
S.U.A., 
iese că 
punde 
căci cenzura lor nu ar autoriza niciodată 
un asemenea film44.

ca filmul meu să fie prezentat în 
am făcut-o pentru că nu mă îndo- 
această hotărîre a mea va cores- 
cu cea a autorităților americane,

Un lucru cu totul neo
bișnuit s-a petrecut re
cent la Paris. In timpul 
sincronizării ultimei cre
ații a lui Charlie Chaplin, 
„Un rege la New York", 
o satiră la adresa lumii 
moderne americane, re
gele s-a dezlipit de pe 
ecran și s-a făcut nevă
zut. Chiar peste un mi
nut, un ziarist american 
și transmitea la New 
York întîmplarea miracu
loasă, încheind astfel 
relatarea sa : „Chiar în 
momentul dispariției i-am 
putut smulge ultimele 
cuvinte: Plec la New 
York. Am îndoieli asupra 
creatorului meu, Chaplin. 
Vreau să văd cu proprii 
mei ochi..,"

(„FRANCE PRESSE“).

Cînd a pus piciorul pe 
pămîntul american, re
gele era complect plic
tisit. Pe transatlantic a- 
vusese ghinionul să ni
merească peste Michail 
Nordaunt-Smith, nepot 
de lord englez, corespon
dent european al revistei 
americane „Confiden
țial". In primul moment 
avusese proasta inspira
ție să renunțe la „incog
nito" și îi declarase' cine 
este. De atunci indivi
dul se ținea scai de el. 
Dădea buzna în cameră 
fără să-i ceară scuzi. îl 
prinsese noaptea pe in
divid suspectîndu-l. prin 
ușa întredeschisă. îl fo
tografia în cele mai ne
norocite momente. SprQ

sfirșitul călătoriei il ame
nințase că-i va vublica 
aceste poze, li promisese 
chiar o sumă de hani. 
11 tortura continuu. Pre* 
tul salvării era unul: să 
declare la sosire că este 
indignat de pro rasul in
tentat unei oarecare re
viste americane „Confi
dențial", despre care se 
spune că a publicat arti
cole „defăimătoare" la 
adresa unor artiști de ci
nema și că ar fi venit 
special, smulgindu-se din 
filmul lui Chaplin, să 
protesteze la fata locu
lui. După un tur de forță 
care-l epuizase, regele 
reușise să scape de ur
măritor.

In minte îi mai stă
ruiau turuielile de o săp- 
tămină ale lui Mr. 
Smith. „Vn proces extra
ordinar... la ultimele nu
mere tirajul a crescut 
fantastic... depunind măr
turie te afli pe aceeași 
bancă cu crema Holly 
wood-ului..." îl frămînta 
un glnd. La început, o 
simplă săgetare. Cîpdul 
se menținea, insista. îl 
apăsa. Părea ci il are în 
cap pe însăși pisălogul 
de pe vas. Oricit s-a

zbătut, n-a putut renun
ța. Peste citeva ore sa 
afla în California, la Los 
Angeles cautind sala pro
cesului revistei „Confi
dențial".

★
Reușise să capete un 

loc mulțumitor, cam în 
mijlocul sălii. Dar cum 
arăta bietul ? Hainele 
boțite, minus doi nasturi. 
Un ghiont într-o coastă 
îl seca la inimă. La in
trare era o coadă gigan
tică care se * zbuciuma, 
urla, se zbatea. înfrun
tase o adevărată furtună.

Stînd pe banca, în aș
teptarea începerii ședin
ței, făcu prima cunoștin
ță : un băiat de 10 ani. 
Precoce copiii De la el 
află tot ce se petrece la 
acest proces. Cu cine a 
trăit Frank Sinatra, cu 
cine s-a amuzat renumi
ta artistă Doris Duke 
etc. etc. Puștiul venise 
să-i vadă pe eroii sui 
preferați, în viața inti
mă. Ii cunoștea din fil
me. Regele consternat da 
dotația intelectuală a

CARQL ROMAN
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IN AJUTORUL ACTIVIȘTILOR UTEMIȘTI

Pregătirea deschiderii
cercurilor politice ale U. T. M.

Vernisajul ozițtet 
cărții franceze

DE „ZIUA POMPIERILOR1'

In această perioadă In fața or- Quadrat, Prigoreanu Olga de la 
ganelor și organizațiilor U.T.M. Radio Popular și alții asemenea 
stă sarcina pregătirii și deschi- lor. 
derii anului de învățămînt poli
tic de organizație — mijloc prin
cipal de educare comunistă a ti
neretului.

Pregătirea deschiderii învăță- 
mîntuTui politic a lost și este și 
pentru Comitetul .raional U.T.M. 
1 Mai, una din principalele preo
cupări. Prima măsură luată de bi
roul raional pentru înlăturarea 
lipsurilor manifestate tn anul tre
cut în învățămîntul politic, a fost 
instruirea temeinică a aparatului 
și a comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M., asupra felului cum 
trebuie pregătit și organizat în- 
vățămîntul politic.

In urma acestei instruiri și 
avînd călăuză experiența căpă
tată cît și indicațiile comitetului 
orășenesc U.T.M., s-a trecut prac
tic la pregătirea anului de învă- 
țămînt politic.

Ținînd cont că selecționarea 
și instruirea propagandiștilor, 
este condiția esențială pentru a 
avea un învățămînt politic bun, 
biroul raional a îndrumat organi
zațiile de bază ca selecționarea 
propagandiștilor să fie făcută cu 
atenție și spirit de răspundere, 
din rîndul celor mai buni ute- 
miști.

Astfel, cu sprijinul organizații- ’ 
lor de partid și al comitetului ra- : 
ional de partid, au fost selecțio- i 
nați propagandiștii pentru cele 
85 cercuri politice propuse pentru 
a se deschide în acest an, iar în : 

.. multe organizații au fost selecțio
nați și propagandiștii care vor fi 
folosiți ca dubluri. Ei participă 
la ședințele cercului fiind astfel 
întotdeauna pregătiți să înlo
cuiască propagandistul titular.

Selecționarea propagandiștilor 
în raionul nostru a fost făcută 
din timp, fiind recrutați în mun
ca de propagandiști, tineri munci
tori calificați și cei mai buni in
gineri și tehnicieni, printre care 
un însemnat număr de membri 
și candidați de partid. Propagan
diștii sînt tineri care se bucură 
de încredere și autoritate, sînt iu- 

. biți și apropiați de utemiști. Ca 
. exemplu pot fi dați propagandiș

tii Stoian Victor de la fabrica

Un alt criteriu de care s-a ținut 
seama în selecționarea propagan
diștilor a fost continuitatea în 
munca de propagandist, fapt care 
a făcut ca un însemnat număr 
de propagandiști să aibă o ve
chime de doi și trei ani. Așa este 
cazul propagandiștilor Văleanu 
Gheorghe de la Iprofil Tonola, 
Vătafu Teodor de la Radio Popu
lar, Burdujea Felicia de la Ate
lierele Centrale ITB, Crețu Maria 
de la „Donca Simo“ și alții.

In munca de selecționare a 
propagandiștilor am avut și ca
zuri cînd nu am mai încredințat 
această sarcină de . răspundere 
chiar unor tineri cu experiență și 
pregătire, dar care în anul tre
cut nu și-au făcut pe deplin dato
ria : unii din cauza comodității, 
alții nemaidovedind suficientă 
atracție pentru această muncă. 
Asemenea cazuri au fost în orga
nizația U.T.M. de la Quadrat cu 
Constantinescu Lucia și Stamate 
Vasile, sau Săvulescu Elena de 
la întreprinderea „Stela“.

Datorită sprijinului acordat or
ganizațiilor de bază U.T.M. s-a 
reușit ca 65% din numărul pro- 

”;7’ î sa fie muncitori.
►dată recrutați propagandiștii, 

în atenția biroului raional a stat 
și stă instruirea acestora în 
cursuri de calificare. In această 
direcție un ajutor important am 
primit din partea comitetului oră
șenesc U.T.M. prin organizarea 
cursului de calificare de 10 zile, 
la care noi am trimis un număr 
de 40 propagandiști, majoritatea 
de la cercurile „Să ne cunoaștem 
patria".

In ceea ce privește trimiterea 
propagandiștilor la cursul de 10 
zile am avut grijă ca aceștia să 
fie atît tovarăși cu vechime în a- 
ceastă muncă, cît și din aceia care 
pentru prima dată îndeplinesc 
munca de propagandist. Aceasta 
am făcut-o cu scopul ca propa
gandiștii noi selecționați să în
vețe și să-și însușească din mun
ca și experiența celorlalți.

Cu sprijinul comitetului raional 
de partid am reușit să asigurăm 
și instruirea propagandiștilor care

pagandiștilor
Odată reci

In luptă cu flăcărileIn sălile Muzeului de artă al 
R. P. Romîne a avut loc joi la a- 
miază vernisajul Expoziției cărții 
franceze, organizată de Institutul 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Comitetul per
manent al expoziției cărții și ar
telor grafice din Franța.

La deschidere au participat I. 
Pas, adjunct al ministrului In- 
vățămîntului și Culturii, Al. Lă- 
zăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, acad. Mihai 
Ralea, președintele I.R.R.C.S., O. 
Livezeanu, președinte al I.R.R.C.S. 
G. Macovescu, director general în 
Ministerul învățămîntului și Cul
turii, academicienii G. Oprescu, 
directorul Institutului de istorie a 
artei al Academiei R.P.R. și Tudor 
Vianu, Caius Franțescu, șeful pro-

membru în Biroul Uniunii Scrii
torilor, funcționari superiori din 
Ministerul învățămîntului și Cul
turii și Ministerul Afacerilor Ex
terne, personalități ale vieții cul
turale și artistice, ziariști.

Au fost de față Jean-Deciry, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București, alți mem
bri ai legației, precum și atașați 
culturali și de presă ai unor mi
siuni diplomatice la București.

La deschidere au mai participat 
Michel Dupouey, secretar generai 
al Asociației „Cartea în străină
tate" și Rene Le Juge de Segrais, 
secretar general al Comitetului 
permanent al expozițiilor cărții și 
artelor grafice din Franța, oaspeți 
ai țării noastre.

__ , _____ ________ ____ r. Asistența a vizitat apoi expozi- 
tocolului din Ministerul Afaceri- ția. In cele 9 săli ale expoziției 
lor Externe I. Jalea, președintele sînt prezentate cărți din diverse 
Uniunii Artiștilor Plastici sorii- domenii: literatură, știm a, teh-

învingtnd durerea continuă să 
acționeze cu îndrăzneală. Iar 
peste cîteva minute, raportează 
scurt:

— Tovarășe comandant, mi
siunea a fost îndeplinită.

★
numai 40 de se- 
darea alarmei și 

garda de interven-

, Un cetățean aleargă din răsputeri spre un telefon public.
> Impingind la o parte pe cei ce așteaptă rîndul, smulge re-
J ceptorul formînd repezit un număr:
> — Alo, pompierii ? Pe strada... la numărul... a izbucnit un 
J incendiu... Da... Sosiți repede, nu-i așa ? Alo 1 Alo!
> Dar de la celălalt capăt al firului s-a auzit un țăcănit
> metalic. N-au trecut nici cinci minute și din capătul străzii
< răzbate cunoscutul sunet de clopot: sosesc pompierii!
> In rîndurile ce urmează sînt descrise cîteva din aspectele
> muncii acestor destoinici luptători cu
( publicăm cu

nu au fost cuprinși în cursul de 
10 zile, prin încadrarea acestora 
la cursul seral ce s-a deschis zi
lele acestea pe lîngă cabinetul de 
partid.

Pentru a asigura propagandiș
tilor o instruire calificată și în 
cursul anului, ne-am îngrijit de 
recrutarea a 3 responsabili de se
minar» din rîndul propagandiști
lor fruntași, cu pregătirea cores
punzătoare acestei sarcini.

In munca desfășurată de biroul 
comitetului raional și aparatul 
său pentru pregătirea și organi
zarea învățămîntului politic și în 
deosebi în selecționarea și ins
truirea propagandiștilor, cu toate 
că s-au obținut rezultate frumoa
se, s-.au manifestat și unele lip
suri și greutăți.

Au fost cazuri cînd unele co
mitete U.TJV1. ca cel de Ia Teh- 
nocin IRA sau CTIA nu au dat 
atenția cuvenită selecționării pro
pagandiștilor, fapt care a făcut ca 
aceștia să fie schimbați în ulti- 
mtil timp, pe motiv că nu ar pu
tea duce munca de propagandiști, 
avînd alte sarcini.

De asemenea, în organizații ca 
ISB I și Coop. Artamet unitatea 
I au fost selecționați pentru mun
ca de propagandist tineri care nu 
corespundeau datorită unei insu
ficiente pregătiri cultural-politice, 
datorită unei calificări profesio
nale necorespunzătoare, ei fiind 
infirmați de biroul raional.

Cauza lipsurilor manifestate în 
aceste organizații a fost slabul 
control efectuat de unii instruc
tori ai comitetului raional în a- 
ceste organizații. Pentru înlătu
rarea acestor lipsuri și a altora 
ce s-au manifestat în munca de 
selecționare și instruire a propa
gandiștilor și a pregătirii învăță
mîntului politic în general, biroul 
comitetului raional a indicat mă
suri concrete. Una din măsuri a 
fost și aceea că un membru al 
biroului raional a mers la orga
nizațiile ISB și Artamet, ajuttnd 
practic comitetele U.T.M. să se- 
iecțioheze tineri corespunzători 
pentru a fi propagandiști.

Cu selecționarea și instruirea 
propagandiștilor nu se poate spu
ne că s-a terminat pregătirea a- 
nului de învățămînt politic în or- 

raionul 
avem

Uniunii Artiștilor Plastici, scrii
torii Petru Dumitriu, directorul 
E.S.P.L.A. și Demostene Botez,

nică. artă, precum și dicționare, 
enciclopedii, reviste.

(Agerpres)

Brigada tinerilor dulgheri

flăcările, pe care le 
ocazia zilei lor: Ziua Pompierilor.

Au trecut 
cunde de la 
militarii din o 
ție și-au ocupat locurile pe ma-

Sosiți

Numai 
n-a văzut 
incendiu 
vârât nu știe 
cită panică pot 
stîrni flăcările. 
Speriați, oame
nii ies din lo

cuințe, părăsin- 
du-le în grabă. 
Se îmbulzesc 
țipînd înfrico
șați, se calcă 
în picioare. Pu
țini, cărora le 
mai rămîne un 
pic de sînge 
rece, caută să 
salveze ce se 
mai poate sal
va. Ceilalți fug, 
iar flăcările, ca 
un torent se 
revarsă necru
țătoare.

Așa s-a întîmplat 
aceea, cînd — din 
inconștient, s-a aprins complexul 
spitalicesc dintr-o localitate. Oa
menii au năvălit din case... De
odată însă, vacarmul a contenit: 
au sosit pompierii I Oamenii s-au 
oprit de-o parte privind înmăr
muriți. ~ ■
pe cap, 
întind 
apoi în

N-a trecut nici măcar un mi
nut și unul dintre ei, purtînd pe 
umeri povara grea a furtunului 
a și ajuns pe acoperiș. In clipa 
următoare apa năvăli cu furie 
asupra flăcărilor. Dar ce se 
aude ? O explozie 1 încă una I

loc de două ? N-a avut încotro. $ 
A trebuit să creadă și să măr- $ 
turisească tuturor că tânăra bri- 
gadă de dulgheri de pe șantie- $ 
rul A, a întrecut toate brigâxi- $ 
le de dulgheri, dînd două nor- $ 
me pe zi. $

Zilele treceau. Brigada lui $ 
Beer făcea dintr-o luna, două. 
Toți ceilalți dulgheri se mirau. 
Beer i-a lămurit însă.

— Nu-i greu să obții o ase- Ii 
menea realizare. Trebuie însă, ” 
un pic de bătaie de cap : să $ 
știi cum să organizezi munca 
fiecăruia.

Poate că Beer cînd se va 
duce în concediu în „satul 
dulgherilor" o să găsească pe 
podișca aceea, destul de cu- 
noscută de el, pe alți tineri 
care citesc în ziar că brigada $ 
lui Beer Andrei este fruntașă 
pe șantier și că ea grăbește 
construirea blumingului.

C. CRACIUNESCU
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Beer Andrei este fiu al unui 
sat, Cristian, o așezare din 
munții raionului Sibiu cu pri
veliști minunate, așa cum gă
sim în toate satele de pe coas
tele sau văile bătrînilor Car- 
păți. Se zice că satul Cristian 
e satul dulgherilor. Numele a- 
cesta e vechi, probabil încă 
de pe vremea primei generații 
a satului. Deci se înțelege că 
și Beer Andrei este dulgher și 

că această meserie este aici în 
sat moștenire lăsată de străbuni. 
Cînd tînărul Beer Andrei se 
afla în sat, obișnuia în zilele de 
sărbătoare să iasă pe podișca 
din fața casei și să citească 
ziarul cu mai mulți tineri, sau 
chiar cu bătrîni. Așa a aflat el că, 
la Hunedoara se construiește un 
bluming, și că șantierul are ne
voie de muncitori. Chiar a- 
tunci, a pornit în sat să stea 
de vorbă cu tineri de vîrsta 
lui, să se sfătuiască... îi venise 
în minte crearea unei brigăzi 
de tineri dulgheri din sat și 
să meargă pe șantier. Nici u- 
nul n-a refuzat. Așa s-a făcut 
că într-o bună zi, din anul 
1956, inginerul Ovidiu Vele- 
horschi, șeful grupului de șan
tiere at '
tineri din Cristian, 
xitei se înțelege.

— Bucuros, vă 
dar... vă trebuie 
brigadă. Alegeți 
tre voi.

Toți s-au uitat 
ginerul a înțeles.

— Bun. Beer va fi șef. 
mîine la treabă !

Parcă a fost un făcut, 
ziua aceea, tot timpul a plouat. 
Brigada lui Beer n-a putut de- 
cit să-și organizeze locul de 
muncă. Altceva nimic. Schițele 
pentru diferite cofraje le pri
mise, însă n-a tăiat nici o scân
dură pentru ele. A doua zi și 
vremea a ținut parcă cu ei. 
Toată ziulica au croit scînduri, 
le-au tăiat, le-au încheiat. Sea- 
ra, Beer l-a căutat pe inginerul \\ 
Velehorschi :

— Să vă predau schițele. 
Cofrajele sînt gata.

Inginerul Velehorschi l-a pri- 
vit mirat. Nu-i venea să crea- 
dă. Cum, tocmai ei, cei mai ti- 
neri dulgheri al șantierului, să 
termine cofrajele într-o zi, în »

Și 
cauza

tn ziua
unui

Ostașii, cu căști de fier 
mișcîndu-se iute și sigur, 
furtunuri, repezindu-se 
flăcări.

la locul Incendiului pompierii Intră tn acțiuni fără Ur 
tîrziere. Fiecare secundă este prețioasă^

Focul a cuprins depozitul de sini, gata să se deplaseze la 
combustibil și materiale chimice, locul incendiului. Comandantul 
Aici apa nu ajută. Singura sal
vare e să se îndepărteze mate
rialele ce se găsesc în apropie
rea focului. Ușa e spartă, pom
pierii pătrund înăuntru și cu a- 
jutorul unor căngi, încep să 
scoată butoaiele cu petrol și ni- 
troxan oare pot exploda din mo
ment în moment. E o muncă ti
tanică, în mijlocul unei primejdii 
de moarte, căreia însă locote^ 
nentul Dănulescu, plutonierul 
Aursulesi, sergentul Moraru, sol
datul Boris și alții, îi fac față 
neînfricați. A explodat încă un 
butoi 1 Soldatul Costea 
lături, flăcările însă îl ajung și 
îi ling lacome mîinile. Dar el,

sare în-

„___________ ,__ ___»•
runcă • privire fugară asupra 
secundarului. Militarii ti citesc 
pe față mulțumirea din suflet. 
Sînt și ei bucurași. Dar acum 
nu e timp de laude.

Mașinile s-au luat la întrecere 
cu vîntul. Deși e noapte, orașul 
s-a trezit. Oamenii au ieșit la 
porți și privesc buimăciți ia ma
șinile roșii, cu farurile puternice 
aprinse, care gonesc nebunește.

In depărtare cerul s-a învolbu
rat. Ard reziduri petrolifere din 
apropierea unor cisterne și fie
care clipă de întîrziere poate fi 
fatală. Dar pompierii nu trebuie 
să Intîrzie niciodată. Ca întot
deauna, ei au ajuns și acuma la 
timp, lată-i apropiindu-se de cis
terne, gata de luptă. Din țevile 
ațintite asupra flăcărilor pornesc 
năvalnic jeturile puternice de 
spumă. Focul slăbește. Dar iz
bucnește apoi din nou, cu furie 
oarbă, stîrnind valuri de sciniei 
și o căldură insuportabilă. Din 
cauza dogoarei, metalele se în
roșesc, se încolăcesc ca niște 
șerpi. Un militar cu un bidon 
de spumogen aleargă prin flă
cări, călcînd pe fiarele înroșite. 
Se împiedecă și-cade. Materialele 
încinsă îi ard mîinile și fața. Iși 
încleștează dinții de durere, se 
ridică și pornește mai departe. 
Comandantul observă că mîinile 
soldatului Blăniță' Mihai sînt 
pline de arsuri. Un ordin și nu- 
maidecît își face apariția sani
tarul.
- Stai
Blăniță
- Altă 

dă și tu

avut musafiri pe cei opt 
din Cristian. Scopul vi-

nului de invațamint p<__ 
ganizațiile U.T.M. ain 
nostru, deoarece noi mai 
multe de făcut în această direcție. 
Tn prezent, în organizațiile de 
bază U.T.M. din întreprinderi și 
instituții se desfășoară munca de 
recrutare a cursanților pentru 
cercurile politice, căreia de ase
menea îi acordăm o atenție deo
sebită, deoarece succesul învăță
mîntului politic depinde și de fe
lul cum sînt recrutați cursanții. 
De asemenea, mai avem de pregă
tit condițiile pentru începerea în
vățămîntului politic în școlile me
dii și profesionale.

Tn scurtul timp ce ne-a mai ră
mas pînă la deschiderea cercuri
lor politice, în atenția noastră 
stă sarcina asigurării condițiilor 
necesare menite să contribuie la 
desfășurarea unui an de învăță- 
mînt politic superior din toate 
punctele de vedere celui anterior.

IOANA DUMITRU 
secretar cu problemele de 
propagandă al comitetului 

raional U.T.M. 1 Mai- 
București

In-

De

In

angajăm 
un șef de 

pe unul din-

la Beer.

întreprinderea piscicolă a 
regiunii București are o bri
gadă volantă de pescari gen- 
tru deservirea pescuitului in 
lacurile regiunii. Brigada 
pescari este dotată cu un 
tocamion care transportă 
treg utilajul de pescuit, 
bărci.

In luna august brigada 
condusă de brigadierul Matei 
Pereverzen a prins din lacu
rile regiunii București 12.000 
kg. pește care a fost desfăcut 
prin cooperative, pe piețele 
orașelor regiunii și Capitalei.

In fotografie: Brigada de 
pescuit a ajuns la lacul Ber- 
ceni unde efectuează cobori- 
rea bărcilor și pregătirea uti
lajului in vederea pescuitului.

Cu prilejul
aniversării Revoluției

din Octombrie

Festivalul 
filmului 

sovietic
In cadrul manifestărilor cultu- 

ral-artistice care vor avea loc cu 
prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii, în co
laborare cu Consiliul General 
A.R.L.U.S. organizează un Fe
stival al filmului sovietic.

Festivalul se va desfășura în 
Capitală, în centrele regionale și 
în principalele centre muncito
rești din țară. Cu acest prilej 
spectatorii vor putea viziona o 
serie de noi filme sovietice, 
printre care filmele colorate pen
tru ecran lat „Prologul" cu sunet 
stereofonic, și „Don Quichotte" 
cu cunoscutul actor N. Cerkasov, 
precum și filmele „Poetul", 
„Trepte abrupte", „Detașamentul 
lui Vasca Trubaciov", „Călătorie 
în tinerețe", „Căile dragostei", 
„Vreau să cînt", „Mikolka cel 
viteaz", „Malva", iar din reluări 
„Crucișătorul Potemkin" și „Ale
xandru Newski".

Cinematografele sătești vor 
prezenta și ele numeroase filme 
sovietice în premieră, precedate 
de prezentări și conferințe de
spre dezvoltarea filmului sovietic.

In întreaga țară vor fi organi
zate cu acest prilej concursuri de 
recenzii, simpozioane și alte ma
nifestări închinate filmului so
vietic. (Agerpres)
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Cîteva gînduri...

Tovarășe redactor,

Am primit cu satisfac
ție deschiderea de către „Scîn
teia tineretului" a unei discuții 
cu privire la literatura științi
fico-fantastică. După ce mi-am 
terminat examenele la școa
lă, m-am hotărît să-mi ex
pun și eu punctul de vedere, 
ca pasionat cititor al literatu
rii științifico-fantastice.

Literatura științifico-fantasti
că trebuie să servească în pri
mul rînd tineretului. Și cine 
n-a salutat cu bucurie apa
riția „Colecției științifico-fan
tastice" ?

Dar literatura științifico-fanr 
tastică ca să-și merite numele, 
nu trebuie în nici un caz să 
reprezinte „literatura doxistă 
de tip nou" nu trebuie adică, 
să se confunde cu literatura de 
aventuri, deși, e drept că pen
tru a avea o acțiune palpitantă, 
captivantă, să fie citită cu plă
cere, ea trebuie să împrumute 
ceva de la literatura de aven
turi.

Din păcate „Colecția"... a 
alunecat în ultimul tâmp spre 
această extremă. Amintim 
„Destinul condamnaților“.

Tov. I. M. Ștefan este de pă
rere că în literatura științifi
co-fantastică, autorul poate să 
dea frîu liber imaginației, în 
mod practic nelimitat. Cum ? I 
Păi dacă fantasticul domină 
prea mult științificul, atunci 
își merită acest gen literar nu
mele ?

Ce rost are, de exemplu ca 
schița Semnale în Cosmos" de 
Octavian Sava publicată recent 
în „Cravata Roșie" sâ reia 
ideea „marțienilor" cînd știința 
actuală a stabilit că pe Marte 
există numai forme inferioare 
de viață.

Unii au acuzat cîteva lucrări 
din „Colecție^ ca de pildă 
„Marea experiență" de tehni
cism de ^caracter populariza
tor".

riscîndu-și viața, avutul obștesc
(Urmare din pag, l-a)

un ins care se tăbîrcea în gra
bă. Tiptil, Ion o rupse la fugă 
prin spatele clăilor și-i ieși în 
față. Cu toate că se afla acum 
numai la cîțiva metri de el, în
tunericul îl împiedica să-i dis
tingă trăsăturile feții și să-l re
cunoască. Totuși, omul cu carul 
era un ins bine zidit, cu niște 
brațe vînjoase pe care mînecile 
cămășii suflecate stăteau parcă 
să plesnească.

— Cine ești, ce cauți aici ? 
Luat prin surprindere, omul 

tresări rămînind cu furcoiul 
suspendat în aer vreme de o 
secundă, apoi își văzu mai de
parte de treabă ca și cînd nu 
s-ar fi întâmplat nimic.

— Ei, tu, ăla, nu m-auzi, de 
ce nu răspunzi? Cine ești și 
unde dud ovăzul ăsta ? Aici e 
tarlaua gospodăriei de stat.

Cu privire la literatura
științifico-fantastică

Dar după părerea mea, teh
nicismul este mult mai puțin 
condamnabil decît fantasticul 
exagerat.

SCHILLING ROLAND 
Hunedoara 

Str. Cloșca nr. •

Antidotul „dox"-urilor
Tovarășe redactor,

Am urmărit cu deosebit in
teres în coloanele ziarului 
„Scînteia tineretului" discuții
le purtate în jurul literaturii 
științifico-fantastică, deoarece 
sînt un pasionat cititor al a- 
cestui gen de literatură ce are 
un rol preponderent în educa
rea tineretului. Găsesc că este

scop al vieții lor este acela de 
a descoperi un antidot, o stea, 
de a construi o rachetă, nemai- 
văzînd în jurul lor nimic din 
mediul înconjurător.

Ca fond, majoritatea poves
tirilor s-au învîrtit prea mult 
în jurul aceluiași subiect, cuce
rirea spațiilor cosmice amenin- 
țînd astfel cu spectrul banali
zării o temă dealtfel intere
santă.

De aceea, să lărgim orizontul 
acestor povestiri. Să deschidem 
larg ferestrele spre viitor, și 
după părerea mea putem privi 
și secolele peste care s-a aș
ternut cenușa timpului. Sub ea 
se mai găsesc pîlpîiri ce me
rită a fi redate iarăși tezauru
lui de cultură al omenirii. Să 
ancorăm nava fanteziei în toate

mi se pare ci cele mai 
bune — din colecția po
vestirilor științifico-fantastice 
au fost cele premiate de revis
ta „Știință și tehnică" la con
cursul organizat.

GEORGESCU GHEORGHE 
tehnolog 

București str. Lizeanu

Vrem oameni 
cu suflet nu... roboti

Tevarășe redactor,

Din scrisorile cititorilor
binevenită propunerea tov. I. 
M. Ștefan cu care își încheie 
articolul, aceea ca și cititorii 
să participe la discuții.

Primele lucrări în acest gen 
de literatură au fost primite 
cu nespusă bucurie, căci tine
retul simțea lipsa unor colecții 
de povestiri științifice și de 
aventuri care să înlocuiască 
faimoasele colecții de „Dox"- 
uri și „Femei celebre".

Dar nu toate povestirile fan
tastice, de știință sau de aven
turi publicate pînă acum au 
fost deopotrivă de interesante. 
Multe au păcătuit prin aceea 
că au prezentat eroi prea... per- 
fecți, adică imuni față de slă
biciuni și sentimente omenești. 
Acești eroi nu se ceartă nicio
dată, nu iubesc aproape de loc, 
nu rîd, nu glumesc, nu cîntă, 
nu participă la viața colectivă 
decît prin prezența lor rece, 
imperturbabilă, nu greșesc de- 
cît arareori și cuvintele pe care 
le rostesc sînt teribil de sen
tențioase, aproape numai afo
risme. S-ar părea că unicul

porturile cunoscute și necunos
cute și să străbatem marile o- 
ceane ale închipuirii creatoare.

In încheiere aș vrea să fac 
cîteva propuneri care vor pu
tea eventual folosi Editurii ti
neretului sau revistei „Știință 
și Tehnică".

Colecția de povestiri științi
fico-fantastice a fost primită cu 
interes de masa de tineri citi
tori care au apreciat-o cum se 
cuvine. Pe măsură ce timpul a 
trecut, colecția a evoluat mult, 
îmbogățindu-și conținutul. Ast
fel, astăzi ea s-a îndepărtat de 
la profilul și scopul arătat în 
prezentarea primului număr. 
De aceea, deoarece au apărut 
și povestiri geografice, istorice 
și altele, propun schimbarea 
denumirii colecției.

Cred de asemenea că partici
parea unor cititori ca autori la 
aceste colecții, ar stimula avîn- 
tul creator al tineretului. Acest 
lucru s a putut constata din fap
tul că primele broșuri — și

M-am hotărît să-mi exprim 
părerea în ceea ce privește li
teratura științifico-fantastică. 
Cuvintul meu reprezintă sim
pla părere a unui pasionat ci
titor.

După părerea mea, autorul 
unei povestiri științifico-fan- 
tastica trebuie să Înțeleagă că 
eroii descriși de el sînt oa
meni ai viitorului, sînt eameni 
cu suflet... nu roboți. Eroul 
unei astfel de lucrări trebuie 
să fie o pildă pentru tinerii 
nesățioși de a citi, un îndemn 
spre necunoscutul științei. Iar 
în ceea ce privește conflictul 
unei astfel de lucrări, trebuie 
să fie o adevărată dramă su
fletească în stare să zguduie 
și să umple inimile oamenilor 
de bucurie și mîndrie. După 
mine, științificul și fantasticul 
trebuie împletit cu aventura. 
Dar o aventură înălțătoare și 
trainică. O povestire științifi- 
co-fantastică pentru ca să te 
poată captiva, trebuie să înde
plinească după mine o esen
țială condiție, aceea de a reda 
lucrurile cele mai fantastice în 
lumina verosimilului.

Cărțile ce nu îndeplinesc a- 
ceasta condiție, nu atrag. Citi
torul trebuie să trăiască ală
turi de eroi. Atunci însă cînd 
nu crezi în faptele lor nu poți 
fi — ■ - •

Omul continua să tacă și să 
încarce mai departe ovăzul. Ion 
rămase de-a dreptul prostit. 
„Omul ăsta ori li surd ori nu 
înțelege românește". Un gind 

îi fulgeră însă 
știi că numai 
surdul și fură 
gospodăriei". Se 
el. In aceeași clipă însă 
necunoscutul isprăvind de în
cărcat se zvârli In vîrful carului 
și punind mina pe hățuri, dădu 
s-o ia din loc.

Ion sări înaintea cailor și-i 
apucă de dîrlogi.

— Spune cine ești și numai 
face pe prostul. Că ți-am auzit 
glasul îndemnînd caii cînd ve
neai încoace.

Omul smuci din hățuri și lovi 
de cîteva ori cu sete spinările 
cailor cu biciușca pe care o 
avea în mini. Caii încercară 
să smucească, dar Ion ii ținu 
strâns.

— Dacă nu-mi spui cine ești, 
nu-ți dau drumul nici pînă 
mîine dimineață.

Necunoscutul se năpusti din 
nou cu biciul asupra cailor 
care, nemaiputind suporta, o 
luară din loc tirindu-l o bucată 
de drum pe flăcău care nu-și 
slobozea mîinile de pe dîrlogi. 
Ion le strînse bine cailor gura 
în zăbale, astfel că dobitoacele 
se opriră și la biciuirea celui 
din car nu mai reacționau acum 
decît zvârlind. cu picioarele de 
dinapoi.

— Dă drumul cailor, că de 
nu săr acum la tine — se auzi 
deodată vocea necunoscutului.

— Aha, vasăzică știi si și 
vorbești.

— Di drumul, n-auzi că te 
omor dacă mă dau jos la tine.

— Ce vorbești, domnule. 
Ia fă mai bine și spune cine ești 
și unde orei s-o tulești cu ovă
zul furat ?

— N-am furat nimic și di 
drumul cailor, n-auzi P

— Nu-ți dau drumul. Ca o 
străfulgerare, necunoscutul puse 
mina pe furcoi șt sări din vîrful 
carului drept lingă Ion Badea. 
Neluind in seamă nici capul 
bietelor dobitoace, hoțul lovi cu 
coada furcoiului peste mâinile

mintea. „Să 
o face pe 
din avutul 
răsuci spre 
clipă însă

flăcăului încleștate peste dlr- 
logi. Un strigăt de durere spar
se liniștea nopții. Caii speriați 
săriră într-o parte și luînd^o 
din loc se opriră la numai 
cîțiva pași poticnind căruța în
tr-o căpiță de fîn. Ion Badea 
cu mintea înfierbîntată de du
rere și furie se repezi la hoț 
care-l lovi din nou cu furcoiul 
peste șolduri. Flăcăul gemu da 
durere dar nu se dădu înapoi. 
Se repezi și-i prinse mina. Hoțul 
scăpă furcoiul din mină și în- 
cleștindu-se unul de altul prin
seră a se prăvăli peste miriștea 
proaspătă. Mai vînjos ca el, ho
țul îl băgă sub el pe Ion și prin
se a-i căra cu nemiluita pumni 
în coaste, în cap, unde nimerea. 
Lui Ion îi vuia capul iar gura 
și-o simțea încărcată de ceva 
cald și lipicios. Cu un efort de 
care nici nu s-ar fi crezut ca
pabil, își slobozi piciorul din în
cleștare și lovi cu sete cu tocul 
bocancului în stomacul celui de 
deasupra. Omul se prăvăli și se 
încovrigă de durere. Ion se ri
dică și speriindu-se de lovitura 
de care i-o dăduse se aplecă 
asupra lui. Revenindu-șt, hoțul 
se ridică și-l izbi din nou cu 
putere pe flăcău. Lovitura fu 
atât de puternică incit băiatul 
se prăvăli din nou la pămînt. 
întins pe miriște, Ion văzu cum 
hoțul fugi spre căruță și des- 
curcînd hățurile o luă din loc. 
Flăcăul nu mai putu rezista. 
Alergă încovoiat de durere la 
căruță și dînd jos în grabă mar- 
midele cu mîncare o porni pe 
urma hoțului.

Era către miezul nopții cînd 
hoțul urmărit de Ion Badea 
intră în Topalu. Flăcăul își fă
cuse socoteala că era inutilă o 
nouă înfruntare cu hoțul mult 
mai vînjos decît el. Ajuns însă 
pe ulițele satului, Ion prinse a 
striga cu putere.
— Săriți mă, hoțul, hoțul /

Oamenii ieșiră și împreună 
cu Ion Badea, puseră mina 
hoț și-l identificară. Hoțul 
Mihalache Murat de loc 
Topalu, care a doua zi a 
socoteală în fața organelor 
miliție pentru fapta sa. 
noaptea aceea tractoriștii au 
mîncat mîncarea rece.

să te pansez 1
îl privește încruntat : 
treabă n-ai ? Mai bine 
o mină de ajutor.

‘ Cpt C. NICULESCU

l Cu schelele $
• PUSTII <

/ O clădire care promite să Z 
»fie frumoasă, nu-i așa? Nu-J 
y^mai că țăranii muncitori din/ 
j comuna Budești, raionul Ol-Z 
Jtenita — mai ales cei tineri J 
/ — ar dori ca aceste promi* / 
Zsiuni să devină realitate cit Z 
/ mai curind. De cînd a fost/ 
/Începută însă, clădirea cămi-/ 
Z nului cultural din aceasta co-Z 
/ mună se „înaltă" intr-un ritm J 
/ nepermis de încet, ajungind. / 
< după doi ani, doar în starea Z 
/ pe care o puteti vedea în fo- / 
Z tografie. Chiar și acum, in Z 
Z pragul toamnei, nimeni nu se *2 

îngrijorează că vine timpu* / 
ploios, i«r construcția, așa / 
cum este, va fi deteriorata ^ 
Schelele, după cum se poate/ 
vedea, sînt pustii, nimeni n’J^ 
lucrează pe ele.

...Țăranii muncitori sînt to- * 
tuși dornici de activitate cul
turala bogată. P 
bună dreptate, ei vor ca 
cei vinovați de tărăgănare ' 
să fie trași la răspundere, 

iar construcția: 
căminului
ural să fie 

minată cit 
urgent.

alături de ei.
VLAD VAS1LE 

București 
Str. Dorobanți nr.

CU - 
ter
mal

De aceea, pe / 
ei vor ca <
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Să discutăm despre
TINEREȚE-EDUCAȚIE-RÂSPUNDERI

Deschiderea expoziției R.D.G. 
„Automatizarea și mecanizarea 

tehnicii metrologice44

Educația - cea mai valoroasă avere
moștenită de la părinți

Zece copii l-au părăsit pe părin
tele lor, bătrînul Grigore Kovaci, 
scria intr-un articol publicat la 
această rubrică în „Scînteia 
tineretului44. Bătrînul tată a 
cerșit, pe rînd, la cei zece copii 
ai lui sprijin și adăpost, dorind 
să-și sfirșească zilele alături de 
unul din ei. Copiii și-au uitat 
totul, l-au alungat pe i motiv 
că nu le-a lăsat avere. Nu vor 
să-și mai aduca aminte de sa
crificiile făcute de părinți pentru 
a-i crește, nopțile de nesomn pe
trecute la capătîiul lor atunci 
cînd erau bolnavi. Au uitat mun
ca grea, istovitoare în care 
s-a zbătut tatăl lor pentru a le 
asigura o bucată de pîine.

Articolul acesta m-a determinat 
să aștern pe hirtie cîteva amin
tiri legate de părinții mei, de fa
milia mea. Citind articolul mi-am 
dat seama că pe lingă îngrijirea 
și ocrotirea vieții și sănătății pri
mită în copilărie și adolescență, 
« bună educație este cea mai va
loroasă și cea mai prețioasă avere 
ce o pot da părinții copiilor lor.

Noi am fost patru copii la pă
rinți, trei fete și un băiat / (nu 
eece). Tatăl nostru niciodată n-a 
cîștigat mai mult decît mica lea
fă de funcționar iar avere n-am 
avut de fel. Viața noastră s-a 
scurs modestă, cinstită și demnă. 
N-am cunoscut destul de bine 
atunci datoria noastră pentru 
schimbarea realităților sociale. 
Dar, cel puțin, de mici, părinții 
ne-au obișnuit cu munca și în
vățătura.

Cu mari sacrificii fiecare din 
noi a învățat patru clase prima
re și una sau două de gimnaziu. 
Școala pe atunci costa bani grei. 
In neștiința noastră, nu ne dă
deam seama de ce mama n-are 
dinți în gură și se lipsea de mul
te pentru ca noi să învățăm car
te. Mama ne supraveghea îndea
proape să ne facem lecțiile, îî plă
cea să citească toate cărțile noas
tre de școală, controla ora sosi
rii acasă pentru a nu ne plimba 
pe străzi. Fratele, care obișnuia 
să chiulească de la școală, dueîn- 
du-se pe maidane să joace oină, 
bile și nasturi, cînd venea acasă 
muruar, cu hainele rupte și plin 
de lovituri, drept pedeapsă era 
trimis în bucătărie să stea 
singur acolo. Mama controla 
purtarea și atitudinea noastră, 
încă de mici ne învățase cu 
respectul față de oameni indife
rent de virstă și naționalitate. 
In afară de carte, mama a ținut 
să învățăm și o meserie. Eu 
aveam talent la broderie și len- 
gerie, sora mare broda și de
sena în culori. Fratele avea pasiu
ne pentru mecanică.

Cînd nu ne-a mai putut ține la 
scoală, mama ne-a explicat că tre
buie să muncim pentru noi și ne
voile familiei. Tot timpul se sfă
tuia cu surorile ei în problema 
educației noastre.

Cînd n-aveam încă 16 ani 
intrat să lucrez la o întreprin
dere, împreună cu sora mai 
mare. Dar din momentul cînd 
am început să cîștigăm și să 
fim, cum s-ar zice, libere, de 
capul nostru, abia a început 
pentru părinți cea mai grea pe
rioadă de educare a noastră. 
Dacă pînă atunci, cînd am mers 
la școală eram mai aproape de 
părinți, acum problema era cu 
totul alta. Mediul social diferit de 
cel în care crescusem pînă atunci, 
putea lesne influența asupra 
minților noastre încă necoapte. 
Pe atunci eu personal nu știam 
de existența organizației comu
niste de tineret care astăzi poate 
să ajute împreună cu școala, fa
milia, educația tinerilor. în cazul 
nostru numai părinții ne îndru
mau pașii, ferindu-i de influen
țele burgheze nefaste ce ne pu
teau duce cu pași repezi spre căi 
nesănătoase.

N-am să uit niciodată compor
tarea pe care a avut-o mama față 
de noi. Deși foarte severă, era în 
același timp foarte apropiată nouă, 
fiindu-ne cea mai bună prietenă. 
Nimic din viața noastră nu trebuia 
să fie un secret pentru ea.

Modestia a fost una din trăsă
turile pe care ni le-a impus. 
Eram aproape de 18 ani și mai 
purtam încă zi de zi la lucru șorț 
negru cu guler alb, scrobit. Părul 
era strîns în cozi sau pieptănat 
foarte simplu. Despre fard și ruj 
la ^virstă aceasta, nici pome
neală. Cu banii cîștigați ne cum
păram numai lucruri folositoare, 
în același timp o parte din banii 
noștri foloseau nevoilor fami
liare.

Părinții ne-au sfătuit mereu că

trebuie să continuăm să învățăm. 
De mici ne-au insuflat gustul lec
turii de care cu timpul nu ne-am 
mai despărțit toată viața. Aproa
pe tot timpul nostru liber era dă
ruit lecturii și pot spune că ci
titul ne-a ajutat cel mai mult să 
ne formăm vederile, ideile, prin
cipiile despre lume și societate. 
Lectura serioasă și multilaterală, 
lărgirea cunoștințelor ne-au dat 
o oarecare orientare în formarea 
caracterelor, ne-au ajutat să dis
cernem binele de rău în drumul 
vieții.

Și acum, dragi cititori, vă fac 
o confidență. Eu sufăr din naș
tere de semisurditate. Nu aud bine 
de ambele urechi. Părinții, în edu
cația pe care ne-au dat-o, n-au 
făcut însă nici o diferență între 
mine și ceilalți copii, ba dimpo- 
trivă, de la mine au cerut mai 
multă străduință, mai mult efort 
pentru a fi în rînd cu ceilalți. 
Mi-au întărit curajul, voința. La 
24 de ani m-am căsătorit cu un 
tînăr aproape de aceeași virstă 
cu mine. Ne-am cunoscut din 
anii adolescenței. Intre noi a 
fost o prietenie sinceră care s-a 
transformat intr-o frumoasă dra
goste. Cunoștința noastră pînă la 
căsătorie a durat 3 ani. De atunci 
se împlinesc în curînd 25 de ani.

Pot spune eu oare că o avere 
oarecare m-ar fi făcut mai ferici
tă sau ar fi valorat mai mult 
decît educația primită spre a fi 
un om întreg ? Pe mama o mai 
am încă lîngă mine, e bătrînă 
și bolnavă dar pe cit pot îi fac 
viața mai plăcută.

PAULINA R.
București

Joi Ia amiază a-a deschis In 
Capitală cea de a doua ediție a 
expoziției permanente de mostre 
a R. D. Germane intitulată „Au
tomatizarea și mecanizarea teh
nicii metrologice".

La deschiderea expoziției au 
participat tovarășii Gogu Radu
lescu, adjunct al ministrului Co
merțului, N. Angliei, secretar ge
neral în Ministerul Comerțului, V. 
Rusanovschi, secretar general în 
Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum, Marta Abraham și T. 
Crlstureanu, vicepreședinți ai Ca
merei de Comerț a R. P. Romîne, 
precum și directori din Ministerul 
Comerțului. Ministerul Industriei 
Grele și Ministerul Industriei Bu
nurilor de Consum, reprezentanți 
ai întreprinderilor romînești pen

tru comerț exterior, ingineri, spe
cialiști, ziariști.

A fost de față Herbert Pal- 
schke, secretar al Ambasadei R.D. 
Germane la București.

In Editura de stat ♦
pentru *

literatură politică *
au apărut: j

,Din istoria luptei lui Marx ♦
“ ' i un partid*

818 pag. 23 lei *
JOHN LEWIS: „Marxismul* 

și iraționaliștii" ♦
169 pag. ♦ 3,25 lei *

„Aspecte ale dezvo.tarii ca- J 
pitalismului monopolist în . 
Romînia" *

120 pag. 2,50 lei ♦

| „Din istoria lupi

♦ și Engels pentru
| proletar"

f

*

INFORMAȚII
★ în cadrul acordului cultural 

încheiat între țara noastră și 
R.P. Chineză, joi a părăsit Ca
pitala acad. Marius Nasta, pre
ședintele Societății Științelor 
Medicale din Republica Populară 
Romînă și director al Institutu
lui de Ftiziologie, care timp de 
două luni va face un schimb de 
experiență și va ține conferințe 
in R.P. Chineză.

★ Cu prilejul aniversării a 10 
ani de la înființarea Institutului 
de studii romîno-sovietic al 
Academiei R.P. Romîne, Acade
mia de Științe a U.R.S.S. a in
vitat la Moscova o delegație din 
cadrul institutului în vederea 
lărgirii colaborării între Insti
tutul de studii romîno-sovietic și 
diferite institute ale Academiei 
de Științe a Uniunii Sovietice. 
Delegația, care a plecat joi din

Capitală, este condusă de prof. 
Eugen Angelescu, membru co
respondent al Academiei R.P. 
Romîne și membru în Consiliul 
științific al Institutului de studii 
romîno-sovietic.

★ Casa Prieteniei Romîno-So- 
vietice A.R.L.U.S. anunță eă 
sîmbătă după-amiază la orele 
19, în grădina Casei Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. se 
va deschide ciclul de conferințe 
„Importanța internațională a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie". Tov. M. Breazu, di
rector adjunct al Institutului de 
filozofie al Academiei R.P. Ro
mine va vorbi despre „Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie — hotar a două epoci 
istorice".

(Agerpres).

Să nu se piardă nici o picătură de țiței
(Urmare din pag.

Moulin Rouge, complectare „Ca
sa de pe strada noastră'4 — PA
TRIA, BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL; Căpitanul și eroul 
său - REPUBLICA, ELENA PA- 
VEL ; Călătorie misterioasă — 
MAGHERU ; Jertfa supremă — V. 
ALECSANDR1 (complectare ,,In 
grădina publică" cu Marcel Mar
ceau). LUMINA • Richard al 
IlI-lea (ambele serii) - I. C. FRI
MU, LIBERTĂȚII ; Vultur 101 - 
CENTRAL, GH. DOJA, AUREL 
VLAICU; In calea trăznetului —

VICTORIA. ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE, MIORIȚA: Două victo
rii—DOINA; Ei iubeau viata—MA. 
XIM GORKI, T. VLADIMIRESCU 
(grădină) ; U. R. S. S. azi, Să 
consacram tinerețea noastră pa
triei ; de la Dresda la Wartburg ; 
Pictorul Urubel ; Poștașul — 
TIMPURI NOI ; Fiica mea trăiește 
la Viena - TINERETULUI ; O 
vară neobișnuită — ALEX. PO
POV, 1 MAI, ALIANȚA; Muntele 
bătut de vînt - GRIVIȚA ; Dan
sez cu tine — VASILE ROAITA,

schelele Gura Ocniței și Tîrgo- 
viște. Firește, în tara noastră se 
producea anual de sute și sute 
de ori mai mult, dar nici acea
sta nu e o cantitate neglijabilă.

Posibilitățile de evitare a aces
tor pierderi sînt atît de mari, în- 
cît cu o grijă corespunzătoare din 
partea organelor tehnice și cu con
cursul tinerilor, pierderile ar fi 
fost desigur împiedicate. Un cal
cul sumar ne ajută să vedem că 
dacă la schele tineretul ar fi fost 
antrenat să construiască șanțuri 
de scurgere a țițeiului în batale, 
s-ar fi recuperat 360 tone de țiței. 
Dacă în schelele ce aparțin (res
tului Tîrgoviște, la sondele de 
producție lucrările ar fi fost de 
bună calitate, s-ar fi economisit 
mii de tone de țiței.

De ce nu sînt folosite 
metodele avansate ?

In anii puterii populare, folosi
rea tehnicii moderne în industria 
petroliferă a constituit o princi
pală preocupare a partidului și 
statului nostru la care și-au dat 
contribuția oamenii de știință, 
cercetători, ingineri și tehnicieni. 
Succesele obținute sînt cu adevă
rat remarcabile.

Forurile de conducere din sche
lele trestului Tîrgoviște trebuie 
să recunoască însă faptul că în 
direcția aplicării de noi metode în 
extracția țițeiului, n-au făcut prea 
mult. Dacă numai două metode 
moderne cunoscute, metoda in
jectării soluției de țiței și de 
desemulsionat în strat și metoda

deparafinării electrice a sondelor 
ar fi fost extinse, planul de ex
tracție ar fi fost îndeplinit, iar 
pierderile de țiței ar fi scăzut 
simțitor.

Sînt și măsuri tehnico-organiza- 
torice destul de simple, care dacă 
ar fi introduse ar da de asemenea 
bune rezultate. Iată, de pildă, un 
sistem de suprapunere în timp a 
unor lucrări, aplicat în schelele 
Ochiuri și care nu a fost extins, 
și anume organizarea efectuării 
simultane a lucrărilor de reparații 
mecanice și electrice cu interven
țiile pentru deparafinarea sonde
lor. S-a arătat la discuții că dacă 
s-ar introduce acest sistem de 
lucru, n-ar mai fi necesare nume
roase întreruperi ale sondelor pen
tru diferitele reparații pe care le 
fac mecanicii, tehnologii și elec
tricienii

Disciplina tineretului 
în producție

După cum spuneam, cauzele 
lipsurilor nu sînt numai tehnice 
ci și,., morale.

Lupta pentru întărirea discipli
nei în muncă și combaterea lip
surilor nemotivate sînt sarcini 
principale care revin organizații
lor de bază U.T.M. din schelele 
petrolifere. Cu toate acestea, co
mitetele U.T.M. din schelele aces
tui trest, deși cunosc greutățile 
pe care le fac tinerii nediscipli
nați, nu se preocupă de îndrepta
rea oamenilor respectivi. De e- 
xemplu în organizația U.T.M. a 
schelei Tîrgoviște (secretar tov. 
Dumitru Tudor) în 1957 nu s-a

ținut nici o adunare generală pe 
problemele producției.

Același lucru se poate spune și 
despre activitatea desfășurată de 
activiștii comitetului raional 
U.T.M. și de membrii biroului ra
ional, care prin schelele petroli
fere nu mai dau cu lunile, iar a- 
tunci cînd vin se interesează doar 
de situații statistice.

In cuvîntul său, tovarășul Ion 
Staicu, director adjunct al tres
tului, arăta că pe semestrul I al 
anului, pe întreg trestul, lipsurile 
nemotivate sînt echivalente cu 
1.432 zile. Dacă s-ar reduce ab
sențele nemotivate de la lucru, în 
schela Tîrgoviște numai cu 0,57 
la sută, producția pe un trimestru 
ar crește cu 500 tone țiței, echi
valente cu 200 echipamente de 
protecție, sau cu două autoca
mioane, sau cu două locuințe 
muncitorești.

★
Consfătuirea cu tinerii petro

liști din schelele de extracție ale 
raionului Tîrgoviște a dovedit din 
plin că sînt toate posibilitățile 
pentru sistarea pierderilor de 
țiței, gaze și gazolină. Au fost, 
stabilite sarcinile concrete ce re
vin organizațiilor U.T.M. întări
rea brigăzilor și posturilor de 
control, îmbunătățirea calificării, 
întărirea ajutorului dat de tehni
cieni, a disciplinei și muncii edu
cative trebuie să stea în atenția 
utemiștilor.

Comitetul regional U.T.M., con- 
siderînd această consfătuire ca un 
mijloc pentru înviorarea activită
ții de producție a tineretului, pen
tru întărirea disciplinei în muncă, 
a hotărît ca asemenea consfătuiri 
de analiză să fie ținute în toate 
schelele petrolifere ale regiunii.

Mâine incep „MTERMAȚlOMAlEIjE^

A ntrenamente, antrenamente, 
antrenamente...

Toți aceia care în aceste zile 
vizitează stadionul Dinamo se află 
intr-o mare dilemă. încotro să se 
uite mai întîi? Pe cine sa urmă
rească în primul rînd? Nu fac ex
cepție de la această regulă nici 
ziariștii sportivi. Atît pe culoarele 
din jurul terenului, dar mai ales 
pe gazonul terenului de fotbal, 
zeci de atleți cu renume mondial, 
din lumea întreagă, cheltuiesc 
multă energie pentru a fi la înăl
țime la întrecerile care încep 
sîmbătă în București. Uite-1 pe 
Stanley, sprinterul american de 
culoare la 400 și 800 ni. plat, 
dînd sfaturi tehnice cu multă se
riozitate colegului său, săritorul 
în înălțime Shelton. Acesta, as
cultă cu mult interes indicațiile 
prietenului său negru și se amuză 
copios de pantofii cu talpa de 
„cașcaval44 de cîțiva centimetri pe 
care îi încearcă acum. Se pare că 
Shelton va concura la „Interna- 
ționale“ în asemenea condiții. Ce 
va fi? Shelton este optimist! Apoi 
Stanley, care se vede că și-a luat 
în serios rolul de antrenor îi dă 
ștartul lui Ira Murchison. Simpa
ticul co-recordinen mondial mun
cește și el extrem de mult ; el 
insistă în special asupra ștarturi- 
lor. Ai impresia că asiști la o 
„explozie nucleară44 în acele clipe. 
Ira are un ștart formidabil; de 
aici obține secretul celor 10,1.

zîmbește prietenos și apoi ne răs
punde cu seriozitate: „Anul trecui 
la București eram abia la începu
tul pregătirilor pentru Melbourne. 
Apoi mi-am corectat intrucîtva 
stilul. La primul pas împingeam 
prea mult piciorul, drept, trebuia 
ca să-mi retrag piciorul ca să 
intru cu o viteză optimă". Deși 
Ejnarsson este un nume în atle
tismul mondial, islandezul este 
foarte modest. Ne vorbește cu

EJNARSSON (Islanda)

SITKIN (U.R.S.S.)

ALBERT COIA (Albania)

Pe gazon a apărut acuma un 
tînăr înalt, blond, cu o înfățișare 
plăcută: este Ejnarsson, o veche 
cunoștință de-a noastră. Islandezul 
vine la București cu o frumoasă 
carte de vizită. El a realizat la 
Melbourne 16.26 m. provocînd 
destule emoții acolo, lui Da Silva. 
Față de evoluția sa de anul trecut 
de la București, săritorul la triplu- 
salt din Islanda este în mare pro
gres. „Cum ați realizat saltul ca
litativ din ultimul an?“ Ejnarsson

multă căldură despre întîlnirea sa 
cu sovieticii Creer și Cen. A tras 
cîteva concluzii prețioase din

Au sosit noi
Joi după amiază au sosit în 

Capitală pe calea aerului alte de- 
legafii de sportivi participanți la 
cea de a X-a ediție jubiliară a 
campionatelor internaționale de 
atletism ale R.P.R.

De la Belgrad a venit cu avio
nul lotul atletilor iugoslavi care 
numără 12 sportivi în frunte cu 
campionul de ciocan Racic cre
ditat anul acesta cu o aruncare 
de 62,32 m.» săritorul în înălțime 
Marianovici recordmanul țării cu 
un rezultat de 2,02 m și sprintera 
Olga Sicoveț care a realizat în 
actualul sezon 25”6/10 pe 200 m 
plat.

La actuala ediție a campionate, 
lor participă și 11 atleți japonezi. 
Este pentru prima oară cînd la 
o competiție organizată în țara 
noastră evoluează sportivi din a- 
ceastă tară. Delegația japoneză a 
sosit ieri și are în fruntea sa pe 
săritorul de triplu salt, Shibatra 
Hiroshi cu o performanță de 15,88 
m., Sakuarai Koj care de aseme-

stilul loz de alergare și și-a co
rectat mișcarea brațelor. Se pare 
însă că am abuzat prea mult de 
Ejnarsson. Am uitat că prezența 
sa pe stadionul Dinamo este le
gată totuși de antrenament. Ne-am 
luat rămas bun de la blondul să
ritor la „triplu44 care ne asigură:

— „Sînt în formă foarte buni- 
Sper să trec de 16 m. la Bucu
rești. Vremea este foarte bună, co 
la mine acasă".

înainte * de a închei*, încă un 
amănunt: islandezul practică și 
săritura în lungime ca sport com
plimentat. Săritura sa de 7,46 m- 
rămîne o cifră interesantă, mai 
ales dacă ținem seama că a fost 
obținută chiar în vara aceasta. 
Duelul Visser—Ejnarsson va trebui 
văzut negreșit.

M. Z.

participanți
nea este participant Ia probe de 
triplu salt și Yasuda Noriaki, să* 
ritor cu prăjina (4,15 m).

La sosire oaspeții au fost Intim* 
pinați de reprezentanți ai comi
tetului de organizare și ai C.C.F.S.

Programul primei zile 
de întreceri

Sîmbătă, în prima zi a campionatelor, spectatorii vor avea 
prilejul să vadă o serie de probe interesante care reunesc la 
start atleți de valoare mondială. Printre aceștia se ai la Ira 
Murchison (S.U.A.), corecordmanul lumii în proba de 100 m. 
plat (10”l/10), Hilmar Thorbjornsson (Islanda) 10”3/10 la 100 
m. plat, campioana Uniunii Sovietice la săritura în lungime Nina 
Kazmina — 6,28 m.; campionul balcanic la aruncarea discului 
Kunadis (Grecia) — 52,34 m., vicecampionul olimpic la triplu 
salt Einarsson (Islanda) — 16,26 m., recordmana R.P. Romîne 
la aruncarea greutății Ana Coman — 14,55 m. și mulți alții.

PROGRAMUL COMPLET AL PRIMEI ZILE A CAMPIONA
TELOR ESTE URMĂTORUL: 15,30 festivitatea de deschidere: 
16,00. 400 m. garduri (serii), disc (b), lungime (f) ; 16,15: 100 
m. plat (f), serii; 16,30 : 100 m. plat (b) serii ; 16,50 : 800 m.
plat (b) serii; 17,05: 20 km. marș-plecare, triplu salt, greutate 
(!); 17,10 : 400 m. plat (f) serii; 17,20: 100 m. (f) semi finale; 
17,30: 100 m. (b) semi finale; 17,40: 400 m. garduri (finala); 
17,50: 5.000 m. plat; 18,10 : 100 m. (f) finala ; 18,15 : 100 m.
(b) finala; 18,25: 800 m. (b) finala; 18,35: 400 m. (f) finala; 
18,40: 20 km. marș-sosire.

• Joi dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd cu avionul la Paris 
lotul reprezentativ de scrimă al 
R.P. Romîne care va participa 
între 16 și 28 septembrie în ca» 
pitala franceză la campionatele 
mondiale.

• In seara zilei de 11 sep
tembrie a început în orașul Em
men din Olanda turneul final al 
campionatului feminin mondial 
de șah cu participarea a 9 echi
pe calificate în urma disputării 
preliminariilor la care au luat 
parte reprezentativele a 21 de 
țări.

Tn primul tur, echipa R.P. Ro
mîne a întîlnit selecționata R.P. 
Ungare, meciul terminîndu-se la 
egalitate : 1—1.

• Intre 17 și 23 septembrie 
în localitatea Magdeburg-Verni- 
gerode din R. D. Germană va 
avea loc un concurs internatio
nal de tir organizat de Asocia
ția „Sport und Technik". La a- 
cest concurs va participa și un 
lot de trăgători romîni membri 
ai A.V.S.A.P.

• Duminică la Belgrad în ca
drul competiției internaționale 
dotată cu „Cupa Gero“, echipa 
reprezentativă de fotbal a Iugo
slaviei întîlnește într-un meci pa
sionant redutabila formație a 
Austriei. Jocul prezintă un mare 
interes mai ales pentru selecțio
nerii iugoslavi care vor verifica 
formația ce o vor alinia la 29 
septembrie la București în meciul 
cu echipa Romîniei (prelimina
riile campionatului mondial).

...întîlnirea unui mare număr 
de clujeni cu fostul cekist Pureher 
Iosif, participant la Marea Revo
luție Socialistă. începuse de mai 
bine de un sfert de oră. Toți 
participanții din sala plină 
ciucure — în cea mai mare 
parte tineri — erau numai ochi 
și urechi. Fostul cekist ne po
vestea emoționat despre rolul 
de frunte pe care l-au avut uni
tățile de securitate (V.C.K.) în 
lupta pentru consolidarea revolu
ției ce a zguduit lumea capitalis
tă din temelii. Eu eram însă con
centrat asupra unei imagini pe 
care un poet ar fi dăltuit-o în sti
huri dînd prin ea o omenească și 
profundă semnificație uriașei în
semnătăți a Revoluției Socialiste 
din Octombrie. Imaginea era sim
plă, dar sugestivă : tovarășul Pur- 
cher n-a venit singur, ci însoțit 
de fiul său, inginer de telecomu
nicații, care a terminat de curînd 
aspirantura în Uniunea Sovietică. 
Fără să vreau, gîndul mi-era stă- 
pînit de viețile acestor doi oa
meni — a lui Pureher tatăl și a 
lui Pureher fiul.

— Pureher Iosif a fost cu ani 
și ani în urmă un om sărman, 
un fochist de locomotivă, care la 
tot pasul se izbea de disprețul a- 
runcat cu vrăjmășie de îmbuibați. 
„Feceorul44 său — cum îi place lui 
Pureher să-și numească băiatul a 
ajuns ceea ce tatăl său nu putea 
visa în anii aceia: inginer cu 
titlul de aspirant, un tînăr cu 
învățătură solidă, însușită în țara 
în care savanții lansează racheta 
balistică intercontinentală și des
coperă noi și noi taine ale ener
giei nucleare în scopuri pașnice.

Da... In ziua aceea am înțeles 
și mai bine, reflectînd la fochis
tul de ieri și la inginerul de «fi, 
ce a însemnat Marea Revoluție 
pentru milioanele și milioanele de 
oameni simpli.

Reținusem totuși în mare cele 
povestite pînă atunci. Pureher Io-

In întîmpinarea celei de a 40-a aniversari a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Intîlnire cu
sif lucrase pînă în octombrie 1915 
ca fochist temporar la depoul de 
locomotive din Teiuș. Apoi fusese 
încorporat în armata austro-un- 
gară.

începuse primul măcel mondial. 
Ajunse cu batalionul al XVII-lea 
pe frontul rusesc în Volhinia. 
Lupta fără să știe pentru ce pînă 
la 7 iunie 1916. în acea zi, gene
ralul rus Brusilov porni o puter
nică ofensivă și printre cei căzuți 
prizonieri, a fost și Pureher.

El fu repartizat la minele de 
cărbuni din localitatea Nikitovka 
(Ucraina). Aici s.a bucurat că a 
mai găsit mulți ardeleni... pe Ale
xandru Both și Iosif Bartalici din 
Ciuc, pe loan Boieru din Tîrgu- 
Mureș și alții.

Bucuria și mai mare i-au dat-o 
minerii ucraineni, care i-au primit 
pe prizonieri, ca pe niște frați și 
au început să le lumineze mintea, 
vorbindu-le despre o lume nouă, 
în care omul devine pentru prima 
oară Om și cînd munca, nu ave
rea, îți dă dreptul la prețuire.

O zi a lui februarie 1917. Vis
colul hăulea bezmetic pe străzile 
largi și triste ale orașului Niki
tovka, învălmășind fulgii mari și 
deși. Se îndrepta spre mină, în
tr-un grup de prizonieri. își tîra 
anevoie bocancii prin nămeții 
groși. Tremura sub mantaua scur
tă, ruptă și soioasă. Nu scotea un 
singur cuvînt.

Și deodată, ca prin farmec, fața 
i se lumină de fericire.

Sus, pe vîrful turnului de aba
taj al sectorului trei, unde lucra, 
flutura stindardul roșu al revo

luției. Stătu multă vreme locului 
și cînd vîntul sălbatic conteni pen
tru o clipă, citi cuvintele înscrise 
cu fir galben, mătăsos, pe pînza 
de purpură : „Trăiască liberta
tea Izbucnise revoluția din fe
bruarie 1917.

De atunci în mină începu o a- 
gitație neobișnuită și ceva mai 
tîrziu în toamna anului 1917, cu 
puțină vreme înaintea Marii Re
voluții din Octombrie, a mers la 
un miting în orașul Bahmut (azi 
Artemovsk). Se adunaseră aici cu 
miile minerii din împrejurimi, de 
la Nikitovka, Gorlovka și din alte 
centre miniere. Se amestecă și el 
în mulțimea de salopete soioase, 
ureîndu-se pe o ladă pentru a-i 
vedea mai bine pe vorbitori.

La tribună urcară rînd pe rînd 
Voroșilov, Kalinin și alți condu
cători ai partidului bolșevic. Au 
luat cuvîntul și cîțiva delegați ai 
prizonierilor. își amintește cuvin
tele unuia dintre ei. Vasile din 
Zalău :

— Noi, prizonierii tot munci
tori sîntem, că ăi bogați și în
fruptați s-au învîrtit de-au scă
pat de măcel și de bejenie. Tot o 
viață d-aia chinuită am avut și 
noi. Și nouă ne trebuie revoluția, 
cum ne trebuie pîinea, aerul, soa
rele și apa. Și dacă ne trebuie, 
om lupta și noi cu voi să-i adu 
cern izbînda44.

Chipul lui Voroșilov i-a rămas 
adine întipărit în minte. I-au 
mers la inimă cuvintele simple, 
dar mișcătoare, vocea vibrînd în
flăcărată și ochii săi mari, lumi
noși. Pe Voroșilov avea să-1 mai 

fostul
vadă și cu alt prilej. Pînă a* 
tunci, Pureher Iosif mai avu de 
cunoscut însă evenimente de ne
uitat... •

Apărarea împotriva armatelor 
lui Krasnov, a căii ferate Vladi- 
kavkaz-Astrahan, de pe partea 
stîngă a Volgăi. înrolarea într-o 
unitate V.C.K. (de securitate) de 
la Saratov și apoi reîntîlnirea cu 
tovarășul Voroșilov...

Despre aceasta, Pureher ne-a 
povestit mai bine de un pătrar de 
oră :

— Tovarășul Kliment Efremo- 
vici Voroșilov primise ordin să 
plece de pe frontul de la Țarițîn. 
Linia Țarițîn-Kamîșin era contro
lată de gărzile albe, astfel că cir
culația trenurilor spre Moscovă era 
întreruptă. Voroșilov trebuia să a- 
jungă eu orice preț la Lenin, la 
Moscova. De aceea a fost silit să 
călătorească o bucată de drum cu 
o diligență. Din garda de însoțire 
și pază, pînă la îmbarcarea în tren 
a tovarășului Voroșilov, am făcut 
parte și eu. Odată tovarășul Va- 
roșilov a intrat în vorbă cu mine 
Era un om simplu și vorbea cu 
mult duh. Nu voi uita niciodată, 
că mi-a spus la sfîrșitul convor
birii : „Cîndva și la voi în țară 
va fi tot puterea muncitorilor44... 
Și peste ani, cuvintele lui au prins 
viață, în viața noastră nouă...

Terminîndu-și misiunea de pază. 
Pureher a plecat la Saratov, la o 
unitate specială V.C.K. A fost re
partizat în batalionul al IlI-lea co
mandat de Pavel Pavlovici Linda 
De Linda și de comandanții de 
companie Sarațov, Șefțov și Niki-

cekist
forov îl leagă amintiri de neuitat. 

Cu toții îl simpatizau și-l nu
meau „Spiriduș44 pentru firea sa 
veșnic neastîmpărată. împreună cu 
ei, cu întreaga unitate au înăbușit 
răscoala găzdacilor germani din 
raionul Pokrovsk.

Mai grea a fost lupta împotriva 
cazacilor de pe Don, din regiunea 
Vieșenska. Aceștia fuseseră siliți 
să se predea în 1918, dar instigați 
de ofițerii albi, pregăteau în tai
nă o nouă răscoală. Sub criptele 
grele și reci ale cimitirelor îngro- 
paseră arme de tot soiul și lăzi 
vîrfuite cu muniție, iar cînd gă
siră momentul prielnic, în primă* 
vara lui 1919, se răsculară din 
nou.

Lupta cu cazacii, albgardiști, a 
fost înverșunată, pe viață și pe 
moarte, mai ales că răsculații sta
biliseră legătura și cu armatele 
contrarevoluționare ale lui Deni
kin. Multe pierderi a suferit uni
tatea V.C.K.-istă, din care făcea 
parte Pureher, în luptele cu ca
zacii. A murit însăși Linda și co
mandantul de companie, al lui 
Pureher, Vasili Șefțov. Pureher în
suși a fost împușcat în picior și 
transportat la spitalul din Saratov.

II privesc pe Pureher. Vorbește 
despre moartea eroică a tovarăși
lor săi, cu fața întunecată, cu pri
virea încețoșată. Vocea scăzută îi 
tremură, de parcă ar fi gata să 
hohotească în plîns.

Despre soldatul Iliușa, din sub
unitatea lui nu poate povesti decît 
cu ochii înlăcrămați :

— Iliușa a fost prietenul meu 

•el mai bun, cel mai apropiat.
Dar veselul Iliușa, care ne făcea 

să uităm de greul luptei, a avut 
parte de o moarte înfiorătoare. 
L*au legat cazacii cu capul în jos 
de grumazul unui armăsar și au 
lovit armăsarul cu sete, tîrîndu-1 
pe Iliușa prin glod și bolovăniș. 
Apoi l-au dus în fața bisericii și 
l-au tăiat bucăți, bucăți...

Lunile, anii de luptă, au trecut, 
într-una din zile veni și sorocul 
reîntoarcerii lui Pureher în țară, 
unde avea atîtea și atîtea de fă
cut...

A fost chemat la Moscova, într-o 
sală mare a Kremlinului, îm
preună cu alte sute de prizonieri. 
Le-a vorbit însuși Lenin, care i-a 
îndemnat să nu uite niciodată că 
puterea muncitorilor trebuie să se 
întindă și se va întinde în toată 
lumea. Cînd le-a servit cești cu 
ceai fierbinte, rusesc, și pîine 
neagră, Lenin le-a spus :

— Iertați-ne că vă servim la 
ceai pîine neagră, căci cunoașteți 
greaua situație economică în care 
se află vremelnic țara noastră. 
Cînd vă veți întoarce în țările 
capitaliste veți vedea poate fran
zele și cozonaci, dar franzelele 
acelea și cozonacii vor fi cu mult 
mai amare decît pîinea neagră cu 
care v-am servit !...

Pureher Iosif a ridicat apoi pal
ma sa aspră, bătătorită de muncă 
si arătîndu-ne-o tuturor ca pe un 
lucru de mare preț, ne-a cuvîn- 
tat :

— La plecare Lenin ne-a strîns 
fiecăruia mîna. Vedeți tovarăși, 
mîna aceasta a fost strînsă de Le
nin și de atunci se simte mai pu
ternică.

După sfîrșitul întîlnirii de ne
uitat, am văzut pe mulți tineri din 
sală, pe Crișan, Weimblat Ozias, 
Rovența și pe atîția alții strîngîn- 
du-i lui Pureher mîna, mîna strîn
să cu aproape patru decenii în 
urmă de Vladimir Ilici Lenin...

TRAIAN DUMITRESCU

De la Comisia de Organizare
Comisia de organizare a cam

pionatelor internaționale de atle
tism ale R. P. Romtne comunică : 
Pentru campionatele internațio
nale de atletism care se desfă
șoară în zilele de 14, 15 și 16 sep
tembrie pe stadionul Republicii 
sînt valabile pentru ziua I-a bile
tele cu seria nr. 71, pentru ziua 
a doua cu seria nr. 72, iar pentru 
ultima zi biletele cu seria nn 73.

Se respectă cu strictețe intrările 
indicate pe bilete și se mențio
nează că biletele de tribuna Il-a 
litera A au acces pe stadion prin 
poarta nr. 1 de la tribuna Il-a 
(str. Izvor), iar biletele tribuna 
Il-a litera C au acces prin poarta 
11-a de la tribuna Il-a (str. Iz
vor).

Vedere din Tg.-Mureș

Sînt valabile numai legitima
țiile tip C.C.F.S. C.M.. vizate pe 
anul 1957 după cum urmează :

— Legitimațiile roșii și albas
tre In piele au acces la tribuna I 
sectorul B.

— Legitimațiile roșii de der- 
matin, gri ale maeștrilor sportului 
la atletism precum și arbitrii la 
atletism au acces la tribuna I-a 
sectoarele E și F.

— Legitimațiile verzi pentru 
ziariști și cele albastre tn pînză 
ale membrilor comisiei centrale de 
atletism au acces la tribuna I-a 
sectorul C. - ■

— Porțile stadionului se des
chid în fiecare zi la ora 13.



Președintele Cubei 
a primit un avertisment

HAVANA 12 (Agerpre,). — 
După cum anunță agenția United 
Press, postul de radio al rebeli
lor din Cuba a difuzat un ulti
matum pe care forțele rebele l-au 
adresat președintelui Cubei. Ba
tista. Acesta este somat să re
nunțe de bunăvoie la funcția sa 
în termen de 15 zile. In caz con
trariu, se spune in ultimatum, el 
va fi înlăturat prin forță.

Să înceteze .complotul
^imperialist din Orientul Mijlociu
ACȚIUNILE AMERICII AMENINȚA PACEA ! ȘI SECURITATEA ORIENTULUI ARAB

CAIRO 12 (Agerpres). — In
tr-un articol de fond ziarul egip
tean „Al Masa" cere ca proble
ma uneltirilor imperialismului a” 
merican in Orientul Mijlociu să 
fie ridicată in fața Consiliului de 
Securitate și a Adunării Generale 
a O.N.U. „întrucît acțiunile Ame- 
ricii amenință pacea și securitatea 
în Orientul arab".

Statele Unite continuă ziarul 
plănuiesc invadarea Siriei folosind 
în acest scop Israelul și Turcia.

Ziarul cheamă popoarele arabe 
să stea cu vigilență de strajă li
bertății și independenței lor. In 
încheiere ziarul subliniază „tre
buie să demascăm planurile și 
uneltirile imperialismului 
rican“.

SIRIA ESTE CAPABILĂ SĂ DEA 
O RIPOSTĂ AGRESORULUI

DAMASQ 12 (Agerpres). — 
Presa siriană publică declarația 
lui Haurani, om . politic de sea
mă și deputat în parlamentul si
rian, în legătură cu continuarea 
campaniei de presiuni ale S.U.A. 
împotriva Siriei.

In declarație se spune că Siria 
este capabilă să dea o ripostă a- 
gresiunii și să-și apere indepen
dența. SECRETUL FORȚEI SI
RIEI, A SUBLINIAT HAURANI. 
REZIDĂ ÎN SPRIJINUL PE 
CARE ÎL ACORDA POPORUL 
SIRIAN POLITICII GUVERNU
LUI SIRIAN. IN FAPTUL CA 
EL ESTE GATA SĂ FACA ORI
CE JERTFE PENTRU APĂRAREA

La Cairo: conferința 
comandamentului militar 

unit siriano-egiptean
CAIRO 12 (Agerpres). — După 

num anunță ziarele, la 11 septem
brie a avut loc la Cairo o con
ferință a comandamentului militar 
unit siriano-egiptean la care au 
participat conducători ai forțelor 
armate ale Egiptului și Siriei.

Ziarul „Al-Ahram" scrie că re
prezentanții comandamentului mi
litar unit al Egiptului și Siriei 
„AU DISCUTAT PROBLEMA 
COORDONĂRII PLANURILOR 
DEFENSIVE ALE SIRIEI ȘI E- 
GIPTULUI".

Drepturile chinezilor ce locuiesc la Țziulun 
trebuie respectate 
potriva acțiunilor autorităților en
gleze din Hong-Kong.

Dezmințind afirmația guvernului 
englez din nota sa din 5 august, 
că cererile juste ale guvernului 
chinez adresate autorităților cngle. 
ze din Hong-Kong ar reprezenta 
un amestec în treburile interne ale 
altui stat, Ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze subliniază 
că întrucît majoritatea absolută a 
locuitorilor din Hong-Kong și 
Țziulun sînt de naționalitate chi
neză, guvernul R. P. Chineză are 
dreptul să ceară autorităților en
gleze să asigure respectarea drep
turilor tradiționale și a vieții paș
nice a acestor locuitori.

și Hong-Kong —
PEKIN 12 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : In ciuda protes
tului guvernului chinez și a îm
potrivirii hotărîte a locuitorilor chi
nezi din Hong-Kong și Țziulun, 
autoritățile engleze din Hong- 
KOng continuă să procedeze la 
strămutarea forțată a cetățenilor 
chinezi, dăiîr îndu-le casele, dis- 
trugîndi'-le ogoarele, grădinile și 
livezile din regiunea Țziulun,

fn legătură cu aceasta la 10 sep
tembrie Ministerul Afacerilor Ex
terne al R P. Chineze a adresat 
însărcinatului cu afaceri al Angliei 
din China o notă în care protes
tează din nou cu vehemență im-

ame-

PATRIEI SALE. IN UNITATEA 
DINTRE POPOR, GUVERN $1 
ARMATA.

Referindu-se la declarația lui 
A.A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. Haurani a 
spus : „declarația lui Gromîko o- 
glindește poziția clară a Uniunii 
Sovietice. Uniunea Sovietică va 
fi de partea Siriei în cazul unei 
eventuale agresiuni împotriva ei".

Popoarele arabe apreciază pozi
ția hotărîtă a Uniunii Sovietice, 
care condamnă comploturile or
ganizate de S.U.A. împotriva Si
riei și a naționalismului arab.

I w Se întărește prietenia tarilor socialiste * Popoarele 
arabe protestează împotriva uneltirilor imperialiste 
•k Parlamentul francez a fost convocat înainte de

termen
Situația

se agravează
ROMA 12 (Agerpres). — Co

respondentul ziarului „Paese" re
latează din Damasc despre agra
varea continuă a situației în O- 
rientul Apropiat. După cum subli
niază corespondentul, aceasta se 
explică prin intensificarea provo
cărilor imperialiste împotriva ță
rilor arabe — Siria, Omanul și 
Yemenul care își apără indepen 
dența națională. NU EXISTA 
NICI UN SEMN DE DESTIN
DERE — SCRIE CORESPON
DENTUL, CI DIMPOTRIVĂ SI
TUAȚIA S-A COMPLICAT Șl 
MAI MULT..

Ziarul subliniază de asemenea 
că, în ultimul timp, Statele Unite 
au întreprins o serie de noi ac
țiuni provocatoare împotriva Si
riei. Ziarul anunță că la 9 septem
brie cinci vase din flota navală 
americană s-au apropiat în sco
puri provocatoare de litoralul si
rian în apropiere de frontiera 
turcă.

Reînvierea „semilunei binefăcătoare
CAIRO 12 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Aș-Șaab" 
Statele Unite reînvie proiectul im
perialist al așa-zisei „semilune bine
făcătoare” care prevede, lichidarea 
independenței de stat a Siriei șt 
alipirea acesteia, împreună cu 
Iordania, la Irak. Acest proiect,

scrie ziarul, a fost examinat de 
Henderson, subsecretar de stat ad
junct al S.U.A., în timpul trata
tivelor sale în Turcia.

Ziarul își exprimă protestul 
plin de mînie împotriva unelti
rilor imperialiste ale Statelor U’ 
nite în Orientul arab.

Cavalerii mantiei și pumnalului la lucru
LONDRA 12 (Agerpres). — In 

presa engleză apar știri din care 
rezultă că în Turcia se urzesc 
comploturi împotriva Siriei. Par- 
ticipanții activi la aceste complo
turi sînt politicienii reacționari 
care au fugit din Siria.

Acești emigranți, subliniază co
respondentul, și-au instalat sediul 
la Istanbul, „cu sprijinul organe
lor de securitate turcești, continuă

corespondentul, precum și cu spri
jinul guvernelor S.U.A. Turciei și 
Irakului, se creează un fel de 
„guvern sirian în exil"... se ela
borează planuri de răsturnare a 
actualului guvern**.

Ziarul arată că Istambulul „începe 
să devină un punct de adunare al 
„cavalerilor mantiei și pumnalu
lui" care pregătesc comploturi 
împotriva Siriei". *
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UN NOU RECORD
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 11 septem
brie avionul sovietic cu reacție 
pentru pasageri „TU-104“ (cons
truit de Andrei Tupolev) a sta
bilit un record mondial de viteză 
cu încărcătură. EL A PARCURS 
ITINERARIUL DE 2.000 
MOSCOVA 
MOSCOVA CU O VITEZĂ ME
DIE DE 910 KM. PE ORA. A- 
VIND PE BORD O ÎNCĂRCĂ
TURA DE 2.000 KG.

Km.
MELITOPOL —

250 polițiști

VIZITE PRIETENEȘTI
IN R.P. BULGARIA

SOFIA 12 (Agerpres). - ATB 
transmite:

Tovarășul Alexandru Moghio- 
roș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn și cei
lalți membri ai delegației Repu
blicii Populare Romine care se 
află in prezent in Bulgaria, au

sosit la 11 septembrie în regiu
nea Plovdiv.

In după-amiaza dc 12 septem
brie oaspeții au sosit în orașul 
Pervcmai. După ce au vizitat sis
temul de irigație oaspeții au ple
cat la Dimitrovgrad.

SPRE PEKIN

LA PKAOA

9 elevi negri

SOFIA 12 (Agerpres).— A.T.B. 
transmite: La 12 septembrie 
o delegație de partid și gu
vernamentală m Republicii 
Populare Bulgaria a plecat 
cu avionul la Pekin. Răspunzînd 
la invitația guvernelor țărilor 
respective, delegația va face o vi
zită de 
Populară 
Populară 
Republica 
Republica 
ful delegației este Anton lugov, 
președintele Consiliului de Mi-

8
R
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PRAGA 12 (Agerpres). — 
Ceteka transmite : La 12 septem
brie a sosit Ia Praga la invitația 
guvernului cehoslovac delegația 
guvernamentală - Republ.cii 
Populare Mongole în frunte cu 
J. Țedenbal, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole.

IN R.D. GERMANA
BERLIN 13 (j)gerpreș). Cores

pondență specială :
Joi, delegația Marii Adunări 

Naționale a R.P. Romine s-a intîl- 
nit în orașul Magdeburg cu depu- 
tați din acest oraș, membri ai Ca
merei Populare, cu deputați «i 
sfatului regional și orășenesc și cu 
reprezentanți ai partidelor și or
ganizațiilor de masă din Frontul 
Național. A avut un larg
schimb de vederi.

prietenie în Republica 
Chineză, Republica 

Democrată Coreeană, 
Democrată Vietnam și 
Populară Mongolă. Șe-

Bucuria

Acțiunile fasciste împotriva școlarilor negri din orașul ame
rican Little Rocke (Arkansas) continuă. Guvernatorul Statului 
Arkansas, senatorul Faubus a declarat zilele trecute în cadrul 
unui interviu televizat că garda națională, compusă din 250 
oameni, va împiedica și pe viitor pe cei 9 negri de a pă
trunde în școală. 1

In fotografia 1. Un polițist conduce printr-un cordon de oa
meni dezlănțuiți în Greens Coro (Carolina de Nord) niște copii 
negri de la școala medie locală, pe care „au voie“ s-o frecventeze.

In fotografia 2. Membri ai gărzii naționale, care păzesc 
școala din Little Rocke interzic accesul unei eleve negre în 
gimnaziul orașului.

Să se pună capăt folosirii tribunei 0. N. U
pentru campania de calomnii împotriva tarilor socialiste

Sesiunea extraordinară a Adunării Generale O.N.U.
NEW YORK 12. Trimisul spe

cial al Agerpres transmite : în 
ședința din după-amiaza zilei de 
11 septembrie a sesiunii extraor-

CHAPLIN are dreptate
(Urmare din pag. l-a)

junelui, ros de o bănu
ială, îi puse o întrebare: 
„Ce ai învățat din fil
mele de la Hollywood ? 
,Piciul zîmbi protector 

ffi-i răspunse promt: 
„Ascultă nene, asta m-a 
mai întrebat nu de mult 
fi profesorii mei Herbert 
Hlumer și Filip Hanser. 
Iți spun același lucru ce 
l-am spus și lor. Ceva 
fain ! Cum se fură port- 
moneul din buzunar, 
cum se deschide un lacăt 
cu șperaclul, cum se 
poate tăia geamul unei 
uși cu un diamant pen
tru a descuia apoi broas
ca. Aș mai putea auao- 
gu „finețurile" : între
buințarea mănușilor la 
furt, a eterului 
adormirea 
deschiderea 
cu cifrul electric1, 
gele trase o sperietură 
zdravănă. Se și temea să 
mai stea lingă acest in
fractor în perspectivă. 
Atunci, în acel moment 
făcu prima reflecție: 
S-ar părea că Chaplin..." 
Nu apucă să-și termine 
gindul. Completul de ju
decată își luase locul. 
Apărarea, acuzarea, mar
torii — toți, in păr. în
cepură să curgă primele 
întrebări: ■

— L-ați văzut pe Mr. 
Robert Mitchum dezbră- 
cindu-se integral în 
cursul unui banchet cu 
ocazia unei aniversări șt 
sănutiindu-și corpul cu 
muștar pentru a semăna 
cu un bifteck tătar ?

— Ați văzut-o pe 
steaua de cinema Mau
reen O’Hara lăsindu-se... 
sa zicem mingiiatâ. de 
un domn cu un puternic 
accent „latin' in loja nr. 
3.5 « cinematografului
Grauman ?

Sala vuia de plăcere. 
„Of"-uri melodramatice, 
rîsete, coate ..discrete". 
O roșeață pudică îl în
vălui pe rege. Presimțea 
că lucrurile sînt mult 
p*ea tail penbu el. Ba- 

dacă ar fi avut in
spirația să-și aducă o 
sticlă de tom. întăritor, 
cum vedaii că nu proce
dat alții. Ceea ce-l in-

pentru 
victimelor, 
sute-urilor 

Re

tărea în acele momenta 
era... junghiul.

Procesul se desfășura 
tumultuos. Din depozi
țiile persoanelor audiate 
s-a putut stabili sursele 
principale de informații: 
Cîțiva • detectivi ai poli
ției ncwyorkeze. una 
sau două prostituate, 
mici actrițe decepționate 
fără contract au adus 
materia primă la gazeta 
incriminată. In fața in
stanței și-a făcut loc o 
roșcată de vreo 40 de 
ani. pe nume Rounie A- 
milian. Complect absen
tă a relatat •

— Mr. Robert Harri
son, proprietarul revistei 
„Confidențial" mi-a ce
rut »anumite informații 
despre activitatea cele
brităților din Hollywood. 
El mi-a precizat că cu 
cit informațiile vor avea 
•in caracter mai impudic 
și mai 
ele vor . 
cu atît vor fi mai bine 
plătite. Ziarul va deveni 
mai atrăgător. Mr. Harri
son mi-a cerut să intru 
în contact cu alte femei 
susceptibile de a furniza 
informații asupra unui 
număr cît mai mare de 
vedete. El a discutat cu 
mine posibilitatea 
obține amănunte 
viața unei celebre 
trițe".

Pe fața regelui 
rură primele broboane 
de sudoare. De ta locul 
său regele l-a putut ve
dea pe unul dintre avo- 
cați sărind în sus ca ars.

—„Să-mi aduceți aici, 
nu o vedetă, nu două, 
ci întreaga bandă de la 
Hollywoo i". Sala a iz
bucnit în aplauze. Ce 
putea fi mai frumos pen
tru acest vublw educat 
de „Confidential" et Co. 
decit să radă eroii re
vistei și ai filmelor, spo- 
vedindu-se. 
s-au consultat.

— Allright!
Regele trăia cele mai 

teribile momente din 
viața sa. Ar fi greu de 
precizat gustul pe care-l 
simțea. Lovitura noută
ții se transformase în 
uimire. Aceasta acumula 
ndreptindu-se ireversi-

libidinos. cu cit 
fi mai suculente,

de a 
dm 
ac-

apă-

Judecătorii
n

din

vil spre stupoare. In a- 
celași tempo, gîndurile 
începuseră să i se așe
ze: scîrboasă morală bîn- 
tuie în această Mecă a 
tribunalului american!

A luat cuvîntul un tip 
înalt, uscățiv, cu o în
fățișare respingătoare. 
S-a prezentat: Harry 
Rushmore.

— Înainte de toate 
sînt un om cu principii... 
Am lucrat pentru „Ame
rican Journal" (un ziar 
ultra reacționar) apoi 
pentru senatorul Mc. 
Carty, înainte de a intra 
în redacția lui „Confi
dențial", pe care am pă
răsit-o pentru a merge la 
o revistă concurentă... De 
fapt nu e treaba noastră 
de a vedea dacă e bine 
sau rău ceea ce se pu
blică... cît privește opi
niile mele, sînt antico
munist fervent. Eu am 
fost acela care am 
scris despre 
atomist 
celebrul 
„Cînd 
atomice 
ttităl dulciurilor". A dat 
apoi citire unei lungi 
liste de articole antico
muniste. Cineva l-a oprit 
și l-a întrebat de ce n-a 
criticat niciodată în arti
colele sale vreun viciu. 
Omul de principii a răs
puns candid, după o e- 
zitare de o secundă.

— Pentru a combate 
comunismul... Completul 
de judecată s-a arătat 
satisfăcut.

In capul regelui își 
făcuse loc a doua refle
xie : mari tîrîturi unii 
din ziariștii ăștia ameri
cani... Procesul continua. 
S-a trecut la afacerea 
O'Hara.. Judecătorul s-a 
adresat lui Mr. Cryig, 
proprietarul cinematogra
fului. care spusese că a 
văzut tot.

— Faceți-mi un de
sen... Mr. Craig s-a su
pus. A rupt o foaie de 
carnet si a desenat, cum 
s-a priceput. Dar vai, 
n-a ieșit mai nimic. Ju
decătorul s-a arătat pro
fund nemulțumit. A- 
tunci a decis reconstitui
rea scenei. Astfel a fost 
cu putință ca în plin tri
bunal, un tînăr avocat

care
savantul 

Oppenheimer 
meu articol 

tatăl bombei 
se joacă de-a

și o tînără ziaristă să se 
preteze „cu entuziasm" 
— cum au scris ziarele— 
la această reconstituire, 
în timp ce judecătorul 
cerea să i 
exact vină unde și în 
ce poziție se afla celebra 
actriță, în momentul 
„faptelor".

Regele și-a acoperit 
fața. Era scandalizat. 
Unde s-a mai pomenit 
așa ceva ? Să-ți ceară 
judecătorul, în fața pu
blicului... Sala se tran
sformase într-un vacarm. 
Puștiul de lîngă el de
lira. I se adresă brusc i 
„Exact ca cele relatate 
în revistă! Formida
bil UT Un dialog de a- 
lături puse capac la 
toate

— Se vorbește de po
sibilitatea de a se găsi 
un aranjament între acu
zare și aparare... Avocații 
se întîlnesc frecvent în 
afara sălii tribunalului.

—Hm, ce vrei, procu
rorul general, care can
didează în alegeri nu va 
socoti util să se pună rău 
cu liderii industriei ci
nematografice. Era lămu 
rit și de moralitatea „a- 
postolilor" justiției! In 
fața ochilor avea o ima
gine sintetică a ceea ce 
se numește „modul de 
viață american.

Hotărî brusc să pără
sească sala. Chiar cu ris
cul de a fi omorît la 
ieșire. Cînd se văzu a- 
fară, abia mai respira. 
Rostea aproape mecanic: 
„Chaplin... și n-am vrut 
să-l cred... Chaplin".,.

★
Operatorii, regizorii, 

artiștii erau uluiți. Re
gele reapăruse pe ecran. 
Părea slăbit, chinuit. 
Rostea însă replicile în- 
tr-un mod fantastic. Sa

tira îndreptată împotriva 
modului de viață ameri
can era un triumf. Ce 
se întîmplase cu el ? Se 
va ști vreodată ?

se precizeze

*) Dialogurile referi
toare la procesul revistei 
„Confidențial” sînt au
tentice, după martorii 
oculari care au publicat 
articole în ziarele „L’Hu- 
manite", „Unita” și „Le 
Monde”.

BIIBJ i

dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. care examinează aș<a-zisă 
„problemă ungară**, a luat cuvîn- 
tul VUTOV, delegatul Bulgariei. 
Delegația bulgară, a spus Vutov, 
consideră noua discuție a 
„problemei ungare**, impusă A- 
dunării Generale fără a respecta 
Carta O.N.U. ca o încercare de 
a otrăvi atmosfera politică în a- 
junul deschiderii celei de-a XH-a 
sesiuni a Adunării Generale.

In raport cu argumentele de- 
legaților țărilor socialiste dele
gatul Australiei nu a găsit însă 
nici un argument care să salve
ze pe compatriotul său Shann, 
raportorul Comitetului special, 
de la o situație deosebit de pe
nibilă. Adunarea Generală a con
statat totala nepotrivire dintre 
cuvintele rostite în urmă cu două 
zile de acesta — despre „situa
ția tragică din Ungaria" și rea
litatea demonstrată elocvent 
declarația guvernului

și de cele 360 de telegrame și 
scrisori cuprinzînd semnăturile a 
peste 20.000 de cetățeni unguri 
de diferite categorii care protes
tează împotriva imixtiunii O.N.U. 
în afacerile interne ale R.P. Un
gare și care împreună cu protes
tele ramurii romano-catolice a bi
sericii ungare, a scriitorilor un
guri și acelor 22.000 de munci
tori de la uzinele Csepel au fost 
înmînate secretarului general 
O.N.U.

al

de 
ungar ca

Nu va prinde șiretlicul — se 
rupe cîrligul

(din „SOVETSCAIA ROȘIA")

u ★
în ședința din dimineața de 12 

septembrie a sesiunii O.N.U. a 
continuat discutarea „problemei 
Ungare". O serie de observatori 
remarcau înainte de începerea a- 
cestei ședințe că astăzi este ziua 
delegațiilor din America Latină. 
Intr-adevăr, nu numai în ședința 
de joi dimineață, dar și în ședin
ța de după-amiază, cei mai mulți 
delegați care au luat cuvîntul au 
fost din țările Americii Latine 
care după cum arată aceiași ob
servatori s-au pregătit intens timp 
de două zile la sediul Departa
mentului de Stat al S.U.A.

Reprezentantul Spaniei fran- 
chiste a rostit de asemenea un 
discurs calomnios. Discursul său, 
în care el a sprijinit poziția 
S.U.A. și a luat apărarea drojdiei 
contrarevoluționare care a aten
tat la cuceririle poporului ungar, 
a fost de fapt o recunoaștere netă 
a caracterului fascist pe care l-a 
avut putchul din Ungaria.

Ultimul vorbitor în ședința de 
dimineață a fost delegatul R. P. 
Albania. Acesta a atras atenția 
asupra scopului provocator pe 
care îl are redeschiderea discuției 
asupra „problemei ungare" în 
preajma celei de a 12-a sesiuni a 
Adunării Generale O.N.U.

In ședința din cursul după-a- 
miezii au luat cuvîntul o serie de 
delegați din țările Americii La
tine. In cursul nopții va avea loc 
o nouă ședință.

Aflîndu-se în R.P. Chineză S. 
Belfridge redactor al gazetei 
americane „National guardian’* țț 
a publicat în gazeta „Tineretul" 
chinez" un articol, intitula» « 
„Vederile mele despre chinezi". :

„In China nouă mă aflu pen-ft 
tru prima oara,—scrie autorul— ft 
Dar îmi este cunoscută China ft 
veche, pe care am vizitat-o cu ft 
21 de ani în urmă. Mi s-au in- 
tipărit în minte pentru toată țț 
viața mizeria și nenorocirea (ț 
chinezilor simpli. Asta era in « 

ft 
8 
8 
8 
8 
8

chinurile și ft 
atunci de țț

K
8

«unei vieți noi
»

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8
m anul 1936. Pentru
țț suferințele îndurate .. t/
(( poporul chinez, eu știu că răs- « 
ft punderea apasă asupra S.U.A. " 
ft și Angliei’.

Cu o simpatie fățișă, autorul 
articolului scrie^ despre întîlni- 

I 

ft 
ft 
ft 
ft 
ft )) 
ft 

ft 
ft 
If 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft ... .......... ............ .
$ americani — participant ai ce- 
ft lui de al VI-lea Festival Mon
ft - ; ’
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
^despre greutățile sale.

Un articol al unui ziarist 
american ce vizitează 

R.P. Chineză

8
8
8
8
8i rile cu tineretul chinez la cel 

j de al VI-lea Festival Mondial 
; și în China. El subliniază că (< 
. toți tinerii și tinerele Chinei noi 
’ se remarcă prin bucuria de via. $ 
ță, încredere în viitorul fericit 
deoarece abia acum au dobîndit 
ei în fapt și pe deplin drepturi 
de cetățeni".

Belfridge se oprește în mod $ 
amănunțit asupra întîlnirii cc )) 
a avut loc între delegațiile chi- » 
neză și americană în timpul 
Festivalului de la Moscova. țț

Belfridge remarcă că Jn Chi- (( 
na mulți își exprimă nedume- țț 
rirea în ceea ce privește poziția țț 
Departamentului de Stat al (( 
S.U.A. care interzice america- H 
nilor simpli să plece în China**. $ 
Și iată că părăsind Moscova, 
am aflat că peste 40 de tineri 
amprirnni — nnrtirinnnt! n! r-o. țț

.....................restival mun- țț 
dial în ciuda avertismentelor țț 
și amenințărilor Departamentu- <( 
lui de stat, au hotărît să plece ft 
în R.P. Chineză. Ei au primit ft 
invitația tineretului chinez și 
acum se află în călătorie prin 
țară”............................................... #

In încheierea articolului Bel- 
fridge scrie că poporul chinez ft 
nu ascunde nimic de nimeni. El 
nu numai că se mîndrește cu 
realizările sale, dar vorbește și S

Protestul C.C.S. din R.P.R. adresat O.N.U. 
împotriva discutării așa-zisei „probleme ungare“

Către
Organizația Națiunilor Unite

Consiliul Central al Sindicate
lor din Republica Populară Ro- 
inînă adresează Organizației Na
țiunilor Unite protestul celor 
peste 2.500.000 de oameni ai 
muncii organizați în sindicate 
împotriva discutării așa-zisei „pro
bleme Ungare“ în cadrul sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

Oamenii muncii din R.P.R. 
consideră discutarea de către 
O.N.U. a așa-zisei „probleme un
gare" ca un amestec în treburile 
interne ale R.P. Ungare și o în-

călcare a Cartei O.N.U. a norme
lor și uzanțelor internaționale.

prezentarea în cadrul Adu- 
Generale a O.N.U. a rapor- 
Comiletului celor 5 — a 
valabilitate este mai mult 

discutabilă — oamenii inun-

In 
nării 
tului 
cărui 
decit 
cii din țara noastră văd o ma
nevră a cercurilor imperialiste și 
în primul rind a cercurilor reac
ționare din S.U.A. care încearcă 
să provoace confuzie și dezorien
tare în rîndul oamenilor cinstiți, 
să abată atenția opiniei publice 
mondiale de la uneltirile agre
sive ale acestor cercuri, să împie
dice destinderea în relațiile in
ternaționale.

In numele oamenilor muncii 
din R.P. Romînă cerem cu in
sistență ca Adunarea Generală a 
O.N.U. să scoată dc pe ordinea 
de zi raportul Comitetului celor 
5 și să discute cu competența și 
responsabilitatea care-i revin acele 
chestiuni care frămîntă intr-adevăr 
întreaga omenire: problema de
zarmării, interzicerea fabricării și 
experimentării armelor termo-nu- 
clearc, problema dezvoltării cola
borării multilaterale între- toate 
popoarele, în interesul asigurării 
unei păci trainice, în întreaga 
lume.

Prezidiul Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Romînă
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Adunarea Națională franceza 
convocată înainte de termen

PARIS 12. Corespondentul Ager
pres transmite: In seara zilei de 
11 septembrie a avut loc la Paris 
o ședință extraordinară a Consiliu
lui de miniștri al Franței, în ca
drul căreia primul ministru Bour
ges-Maunoury a obținut ‘împuter
nicirea de a cere convocarea A- 
dunării Naționale Franceze pen
tru data de 17 septembrie.

După cum se știe, vacanța par
lamentară franceză expiră în mod 
normal abia la mijlocul lunii oc
tombrie, In ultima vreme însă, un 
număr tot mai mare de deputați 
au adresat președintelui Adunării 
Naționale Franceze scrisori în care 
cer convocarea înainte de termen, 
a parlamentului, pentru discutarea 
anumitor aspecte ale politicii eco
nomice a guvernului. „Și o aseme. 
menea convocare înainte de termen 
a Adunării la cererea unui mare 
număr de deputați — scria cores
pondentul din Paris al ziarului bri
tanic „Manchester Guardian" — ar 
fi însemnat o grea înfrîngerc de 
prestigiu chiar de proporțiile unui 
vot de blam pentru guvern". „Toc
mai pentru a preintîrnpina acest 
risc—explica miercuri scara agenția 
France Presse — primul ministru 
nu a mai avut decit o singură re
sursă — să o ia înaintea majori
tății deputaților convocind el în
suși Adunarea și fixînd el însuși 
ordinea de zi". Din această cauză,

Bourges-Maunoury a cerut convo
carea parlamentului cu o săptă- 
mînă chiar înaintea termenului so
licitat de deputați, fixînd în același 
timp ca ordine de zi a acestei se
siuni extraordinare a Adunării Na
ționale discutarea proiectului de 
lege guvernamental asupra statu
tului viitor al Algeriei. Primul mi
nistru a fost însă silit să cedeze 
presiunilor deputaților, care au ce
rut discutarea problemelor econo
mice, acceptînd să se includă pe 
ordinea de zi și „interpelările cu 
privire la politica economică și 
financiară a guvernului’*.

Amenințat și șantajat de gru
puri de dreapta, care constituie 
majoritatea parlamentară a guver. 
nului, Bourges-Maunoury a făcut 
o serie de concesii aripei de dreap. 
ta a parlamentului. Declarațiile 
oficiale făcute în ultimele zile ara
tă că guvernul nu mai intențio
nează acum decît să confere așa- 
zise ,.drepturi consultative** aleși
lor algerieni în proiectata Adunare 
algeriană, neacordîndu-le pentru 
moment nici un fel de împuterni
ciri legislative. Pe lîngă aceasta, 
proiectul de lege guvernamental 
prevede divizarea administrativă a 
țării și cuprinde o serie de articole 
prin care se menține dominația po
litică și economică franceză asu
pra Algeriei.

VA
MOSCOVA. La Kremlin și-a 

încheiat lucrările consfătuirea 
conducătorilor organizațiilor de 
partid și sovietice din orașele 
R.S.F.S.R. In ședința din II sep
tembrie reprezentanții a 225 de 
orașe din Federația Rusă au 
discutat situația în domeniul a- 
limentației publice și activitatea 
instituțiilor cultural-educative.

PEKIN La 12 septembrie Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze a oferit o re
cepție în cinstea, lui S. Vukmano- 
vici, vicepreședintele Vecei Execu
tive Federative a R.P.F. Iugoslavia.

DJAKARTA. Suvito Kusuincvi- 
dagde, secretar general ad-inte- 
rim al Ministerului Afacerilor 
Externe al Indoneziei, a făcut la 
12 septembrie o declarație în care 
subliniază că Indonezia nu va a- 
dera la nici un sistem 
la nici un bloc militar.

MOSCOVA, Uniunea ______
lor din U.R.S.S. a instituit o co
misie pentru sărbătorirea celei 
de-a 70-a aniversări a marelui 
poet sovietic Samuil Marșak, 

MOSCOVA. Răspunzînd la in
vitația Asociației unionale pentru 
relații culturale cu străinătatea, la 
Moscova a sosit muzicologul Erich 
Schenk, rectorul Universității din 
Viena și membru al Academiei de 
Științe din Austria.

ferestre, maritime și aeriene 
țârilor participante la blocul 
litar al N.A.T.C).

1IENA. La 10 septembrie 
început la Viena tratativele

ale 
mi-
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defensiv,

Scriitori-

au
. . ------------ so-

vieto-austriace pentru lirgir&a le
găturilor comerciale dintre U.R.S.S. 
și Austria.

BUDAPESTA. Ziarul „Nepsza- 
badsag” relatează că autoritățile 
americane nu au dat viza dc in
trare în S.U.A. unui corespon
dent al acestui ziar, care urma 
să plece la sesiunea specială a 
Adunării Generale O.N.U.

ANKARA. In cursul zilei de 
miercuri a avut loc o puternică 
furtună în regiunea orașului An
kara, care a fost urmată de mari 
inundații.

MOSCOVA. La 11 septembrie 
a plecat spre patrie delegația de 
medici din S.U.A., condusă de 
profesorul Thomas Parron. Mem
bru delegației au vizitat Uniu
nea Sovietică la invitația Minis- 
rinJc Ocrotirii Sănătății al 
U.R.S.S.

)


