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președintelui R. P. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, la mesajul adresat 
de președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. R.
Președintelui Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Romîne tovarășului Chivu Stoica

Educarea tinerilor O nouă victorie 1 
a țărănimii 
constănțene J Raioanele

Adam Clisi, Negru Vodă și Istria

In discuția consfătuirii organizate de Comitetul 
raional U. T. M. „Tudor Vladimir eseu11

In oricare magazin ai Intra, ză
rești printre vînzător! șl cîțlva ti
neri. Unii îți ascultă cu atenție 
dorințele și te servesc bine. Alții,, 
dimpotrivă, îți aruncă o privire 
de o vizibilă plictiseală șl te în
treabă cu multă indiferență ce do
rești.

Multe realități ne conving că or
ganizațiile U.T.M. trebuie să ducă 
o muncă susținută pentru educa
rea tinerilor care lucrează în co
merț.

Acest scop 1-a avut și reunirea 
membrilor comitetelor organizații
lor de bază U.T.M. din unitățile 
comerciale, în cadrul unei consfă
tuiri organizate de comitetul raio
nal U.T.M. „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală.

In referatul prezentat, precum 
și în discuțiile purtate, a fost re
levată o bogată experiență a mul
tor tineri din comerț care se 
ocupă cu grijă ca în maga
zine să existe un sortiment mai 
bogat de mărfuri șl care deservesc 
civilizat pe cumpărători. Pentru 
munca depusă —- s-a arătat — ti
nă rul Mihai Mavrodin de la 
O.C.L. — produse industriale nr. 
1 a fost decorat cu „Medalia 
Muncii", iar utemistele Vasillca 
Popescu de la magazinele O.C.L. 
— produse industriale din str« 
Lipscani nr. 84, Elena Bărbulescu, 
Gica Dumitrache și Elena Teodo- 
rescu de la magazinul „București" 
ca și mulți alții, au primit insig
na de fruntaș in comerț.

Preocupîndu-se de continua îm
bunătățire a calității sortimente
lor, tinerii responsabili de unități 
au organizat cu concursul condu
cerilor organizațiilor comerciale, 
cîteva consfătuiri cu muncitorii din 
fabricile producătoare. In felul a- 
cesta ei au transmis sugestiile șl 
propunerile cumpărătorilor cu pri
vire la diferite mărfuri, celor ce 
le produc.

Totodată tnsă, participant!! au 
arătat că mai au încă multe supă
rări cu unele mărfuri produse de 
fabrica „Kirov", care dă încălță
minte neglijent finisată și fără 
indicațiile necesare asupra numă
rului și că fabricile „Bela Brai- 
ner“ și „Tricotajul Roșu" le-au 
trimis și ele bluze lucrate greșit 
și care nu mai sînt de sezon.

Dacă în ceea ce privește apro
vizionarea magazinelor cu un sor
timent bogat și de bună calitate 
de mărfuri există o oarecare preo
cupare, organizațiile U.T.M. din 
comerț — s-a arătat — nu au dat 
pînă acum, însă, atenția cuvenită 
mai ales muncii de educație a ti
nerilor în spiritul cinstei, corecti
tudine!, atitudinei civilizate față 
de cumpărători. Așa se explică de 
ce unii tineri nu respectă regulile 
de comerț, au o atitudine nejustă 
față de cumpărători, ba chiar se 
pretează la sustrageri de bani, 
furturi de mărfuri etc.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. de la magazinele „Victo
ria" și „București" — deși con
centrarea lucrătorilor într-un sin
gur sediu le înlesnea activitatea— 
au manifestat cea mai crasă lipsă 
de răspundere și împăciuitorism 
față de asemenea lipsuri. Aceasta 
a făcut ca o serie de tineri să 
comită abateri. Sofia Butnarii și 
Victoria Matei, de pildă, vînză- 
toare la magazinul „București" au 
furat pe cumpărători. Margareta 
Pojenaru și-a însușit din gestiune 
8.000 lei.

Recenta consfătuire a scos în 
evidență faptul ca organizațiile 
U.T.M. să desfășoare o muncă 
mult mai susținută pentru educa
rea tinerilor în spiritul cinstei față 
de cumpărători și față de avutul 
obștesc. Tinerii și mai ales ute-

miști! lucrători în comerț, trebuie 
să ajungă — au subliniat mulțl 
vorbitori — la un asemenea nivel 
de conștiință, încît nu numai ei 
înșiși să fie cinstiți, dar să și con
tribuie cu toții la lichidarea lipsu
rilor existente în acest sector, de- 
mascînd pe cei care, sub ochii lor, 
in același magazin sau raion de 
mărfuri, jefuiesc avutul obștesc, 

J ’ cei care
se strice 
mărfuri, 
lucrători

criticînd și ajutînd pe 
din neglijență lasă să 
sau să se piardă unele

Pentru a educa tinerii______
din comerț în spiritul cinstei și al 
deservirii civilizate a cumpărăto
rilor, organizațiile U.T.M. au mul
te posibilități. Intre altele, ele pot 
să controleze, cu ajutorul postu
rilor utemiste de control, atitudi
nea vînzător! lor. Participant» la 
consfătuire au subliniat faptul că 
Intr-o serie de magazine mari ca 
„Victoria", „Confecția*. „Textila" 
și altele, posturile utemiste de 
control au acționat insă insufi
cient, unele din ele fiind chiar pe 
punctul de a se desființa. Pentru 
a fi intr-adevăr eficace, și nu for
male, e bine ca în viitor activita
tea posturilor utemiste de control 
să fie axată mai mult pe suges
tiile făcute de brigăzile de con
trol obștesc, pe propunerile notate 
de cumpărători în condicile de 
sugestii.

Fără îndoială că una din cau
zele care fac ca o serie de tineri 
să nu respecte regulile de comerț 
o constituie și faptul că organi
zațiile U.T.M. s-au ocupat într-o 
măsură insuficientă de ridicarea 
nivelului lor politic și profesional. 
In această lumină, discuțiile des
pre învăfămîntul politic, munca 
culturală, sportivă, excursii etc. 
sînt absolut necesare.

★

învățămintele desprinse din a- 
ceastă consfătuire a comitetelor 
U.T.M. din comerț ar fi fost și mai 
interesante dacă în loc ca discu
ția să se risipească oarecum în 
probleme multiple, s-ar fi analizat 
și mal temeinic activitatea depusă 
pentru educarea tineretului în spi-

ritul deservirii cinstite a cum
părătorilor — problemă actuală.

De asemenea, pentru a fi mai 
eficace, trebuia ca la această con
sfătuire să fie invitați și condu
cătorii organizațiilor comerciale, 
ca și delegați ai organelor inspec
ției comerciale de stat, miliției 
economice, bazelor de desfacere, 
întreprinderilor furnizoare.

Organizațiile U.T.M. din co
merț trebuie să dea o mai mare 
atenție educării tinerilor, pregă
tirii lor din punct de vedere pro
fesional și politic, să ia atitudine 
combativa și măsuri practice se
vere ori de cîte ori se constată a- 
titudini nejuste în munca de fie
care zi. Profesia de vînzător nu 
este de loc ușoară. De aceea or
ganizațiile U.T.M. trebuie să în
demne tineretul să urmeze pilda 
vîrstnicilor. Inițiativa ținerii con
sfătuirii trebuie salutată, iar a- 
plicarea hotărîrilor luate poate 
contribui la întărirea muncii de 
educare a tinerilor din comerț.

CONSTANȚA. La numai 25 zile de la colectivizarea primului 
raion din țară — raionul Hîrșova — o nouă izbîndă vine să con
firme hotărîrea țărănimii muncitoare din Dobrogea de a transpune 
cu fermitate in viață învățătura partidului privind transformarea so- 
cialistă a agriculturii: terminarea în ziua de 17 septembrie a colec
tivizării agriculturii și în raioanele Adam Clisi, Negru Vodă și Istria.

In mai puțin de o lună, în cele 42 gospodării colective din raionul 
Istria s-au înscris peste 8.000 familii de întovărășiți cu o suprafață 
de peste 44.000 ha. teren agricol, iar în raionul Negru Vodă numai 
în prima jumătate a lunii septembrie numărul colectiviștilor s-a mărit 
cu încă 5.519. Astăzi, cele 330 gospodării colective din regiunea 
Constanța cuprind 90 la sută din numărul total al familiilor de ță
rani muncitori existente aici cu o suprafață de 495.912 ha. repre
zentând peste 84 la sută din suprafața agricolă a regiunii.

In cinstea celei de-a 40-a anive rsări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, organele de partid și de stat din regiunea Constanța 
continuă munca de lămurire a țărănimii muncitoare de a trece de 
la întovărășirea agricolă la forma superioară de lucrare în comun 
a pămîntului — gospodăria colectivă. In prezent colectivizarea agri
culturii este pe sfîrșite și în raionul Medgidia, obținîndu-se în 
această direcție succese frumoase și în ultimele două raioane din 
regiune Tulcea și Fetești.

LA G.A.S. SAHATENI, secția BABA ANA au început însămîn- 
țările de toamnă cu grîu. Pînă acum s-au însămînțat peste 
130 ha. cu grîu.

In foto: Tractoristul Gioroc Traian din brigada I-a ajutat 
de Guranda Victoria șl Mărgineanu Nicullna însă- 
mînțînd grîu.

Ei însămînfează zilnic cîte 15 ha. în loc de 11 ha. 
cît le este norma.

Foto : D. CONSTANTINESCU
C. BĂNCILA

-

CU LOUIS DAQUIN,
despre „CIULINII SĂRĂCANULUI**

— Ce v-a atras în mod deosebit 
spre povestirea lui Panait Istrati ?.

— înainte de toate, conținutul 
său demascator al unei orînduiri 
nedrepte. Cunosc de mult opera 
lui Istrati. In anii tinereții mele 
oamenii cu vederi de stînga din 
Franța îi urmăreau și-i prețuiau 
mult operele scrise ou pasiune, cu 
nerv. Nu știu pe cine l-ar putea 
plictisi lectura unor asemenea o- 
pere cum sînt „Kira-Kiralina44 sau 
„Ciulinii Bărăganului44. Dacă aș fi 
putut, de mult aș fi turnat acest 
film în Franța ; dar, pe lîngă multe 
greutăți de caro prefer să nu mai 
vorbesc — aci surisul amar al re
gizorului a fost singura referire la 
dificultățile care în patria sa se 
ridică în fața cineaștilor progre
siști — acolo mi-ar fi lipsit și pei
sajul romînesc, (nu uita că acțiu
nea se petrece în toate cele patru 
anotimpuri) ; mi-ar fi lipsit întrea
ga ambianță necesară pentru ca 
filmul să capete viață. Or, ciulinii 
aceștia trebuiau să fie într-adevăr

Toți lucrătorii de pe platoul nr. 4 al studiourilor de la Buftea știut 
A regizorul Louis Daquin sosește la ora 9 dimineața cu o nedezmințită 
^punctualitate. Sosește vesel, expansiv, grăbit să-și înceapă munca, cu 
A mintea plină de idei și soluții pe care ieri le căuta încă. Lumea pla- 
A toului — asistenți de regie, actori, operatori, mașiniști, ingineri de 

sunet — își încep activitatea în ritmul energic, impus și susținut de 
A Daquin. Spectatorii noștri care au vizionat în anul trecut „Bel-Ami", 
A una dintre ultimele realizări ale sale, așteaptă cu justificată încredere 
A apariția filmului aflat acum în producție sub conducerea sa — 
A este vorba de ,,Ciulinii Bărăganului44, după opera cu același titlu a 
A lui Panait Istrati. In timp ce se executau probele de lumină pentru 
A turnarea de astăzi, l-am rugat pe regizorul francez să răspundă la 
a cîteva întrebări, lucru la care a 
A b iii ta te.

consimțit imediat, cu o rară ama-

MgEi*?

Bărăganului șl nu de aiurea.

O scenă din filmul „Ciulinii Bărăganului" tn curs de turnare

— Ce ne puteți spune despre 
munca dumneavoastră pe linia »• 
ceste! autenticități ?

— Este vorba, adică, de docu
mentare ? Acțiunea povestirii lui 
Panait Istrati se desfășoară într-un 
sat din Romînia moșierilor, un sat 
ai cărui oameni striviți de mizerie 
nu pot găsi altă ieșire decît în 
răscoală, repede redusă la tăcere. 
Pentru a cunoaște cît mai adîno 
lucrurile am cercetat nenumărate 
opere din fololorul romînesc, am 
stat de vorbă cu mulți oameni în 
vîrstă trăiți prin vremea aceea și 
am studiat documente privitoare 
la 1907. De un mare folos mi-au 
fost operele literare care zugră
vesc episoade din răscoalele țără
nești ; romanul lui Liviu Rebreanu 
„Răscoala*4, „Desculț44 de Zaha- 
ria Stancu... ca și operele maeștri
lor paletei închinate aceleiași te
me, în frunte cu Băncilă. Cred 
chiar că unul din cadrele filmului 
va fi inspirat de o astfel de pînză 
reprezentativă.

— Scenariul este o versiune 
mult modificată a operei literare 
de bază ?

— Cîtuși de puțin. Dimpotrivă, 
pot spune că transpunerea cinema- 
totografică a fost foarte fidelă scrie
rii lui Panait Istfati. In opera sa 
și în film oprimarea sălbatică a 
țărănimii își găsește expresia artis
tică în viața lui Tănase, un tînăr 
constrîns să se însoare â contre 
coeur cu ibovnica boierului Stana, 
pentru a legitima copilul acestora. 
Toate nemulțumirile satului, toată, 
vechea ură a țăranilor izbucnește 
în răscoală. Singura intervenție mai

de eeamă aparținînd filmului con
stă în reliefarea lui Matache, puș
tiul, martor și participant la șirul 
de evenimente pe care le urmă
rește cu intensitate și pe care nu 
le va uita niciodată. Nu știu încă, 
poate că Matache va fi cel care 
va povesti, introducîndu-1 pe spec
tator în cadrul acțiunii.

— Este, dacă nu mă înșel, rolul 
pe care-1 deține un țărănuș veri
tabil ?

— Exact, Nuță Chirlea, un băiat 
de 14 ani. foarte înzestrat, care 
pînă în urmă cu 3 luni trăia liniș
tit într-un sat de pe lîngă Alexan
dria. După prima fază de „sălbă
ticie", s-a obișnuit repede cu noua 
sa condiție. Zadarnic îl cauți pe 
aici, astăzi e liber, și-a cerut voie 
să plece acasă pentru două zile, 
zîmbi amuzat regizorul.

— Probabil ca, deși vedetă, mai 
are încă obligații de natură ne ar
tistică. Dar, într-o ordine de idei 
adiacentă, observ că actorii din 
„Ciulinii Bărăganului", cu o excep
ție sau două, debutează în cine
matografie. Criteriul alegerii ?

— Nici unul în afara aceluia că 
au corespuns mai bine decît alții 
rolurilor respective. Personal mă 
bucur că lucrez cu tineri talentați. 
Intr-adevăr, Florin Piersic, inter
pretul rolului lui Tănase, este proas
păt absolvent de conservator. Ana 
Vlădescu (Tudorița) este în anul 
III, iar Ruxandra Ionescu este abia 
în anul II și se află cu Stana la 
primul rol din cariera ei. Sper că 
pentru fiecare dintre debutanți, va 
îl fi reușit^

— Restul echipei, colaboratorii 
dumneavoastră ?

— Directorul fotografiei, Andrâ 
Dumaître și operatorul Phillippe 
Brun îmi sînt vechi camarazi, iar 
Maurice Faillevic este un tînăr asis
tent de regie. Lucrez de asemenea 
cu Gheorghe Vitanidis, regizor se
cund, Dinu Cocea, asistent de re
gie și mă bucur de priceperea lui 
Radu Beligan, consilier artistic 
pentru dialoguri. O plăcută sur
priză este pentru mine inginerul 
de sunet Ionel Iliescu, tehnician 
deosebit de prioeput.

— Ce ne puteți spune despre 
calitățile cinematografice ale pei
sajului romînesc ?

— Aveți priveliști extraordinare 
— cuvîntul nu mi se pare de loc 
prea greu. După părerea mea, ar 
trebui neapărat să valorificați în
tr-un film artistic frumusețile in
comparabile ale Deltei Dunării, — 
nu numai în filme documentare, 
oricît de izbutite ar fi acestea.

— Și o ultimă întrebare : cînd 
vom vedea „Ciulinii Bărăganului44?

— Avem gata 45% din numărul 
cadrelor, dintre caro multe exte
rioare și scene dificile. Am pre
văzut ca turnarea să ia sfîrșit la 
10 noiembrie, dată după care să ne 
grăbim cu restul operațiunilor. Ast
fel încît...

Am înțeles că nu pot pretinde o 
dată prea precisa. De altfel, mulțu- 
mindu-i lui Louis Daquin, era vre
mea să mă retrag. In încăperea lor 
de la inoară, Tănase și Stana as
cultau, în noapte, pașii flămînzilor 
veniți să fure ceva din rodul mun
cii lor. îngrămădit în sacii boie
rului. ...Cadrul 374. Acolo, pe pla
toul nr. 4, reflectoarele, „girafa44 
cu microfonul, instalațiile de tot fe
lul din jurul decorului, abia izbu
teau să slăbească în ochii reporte
rului puterea de convingere a fic
țiunii artistice.

Pentru spectatorul instalat însă 
în fotoliul cinematografului ea va 
fi complect^

8. YLAD.

Stimate tovarășe președinte,
In scrisoarea dv. pe care mi-ați adresat-o la 

10 septembrie 1957, s-a ridicat un complex de 
probleme de importanță excepțională pentru re
lațiile reciproce ale popoarelor și statelor bal
canice, pentru pace în această parte a lumii, 
precum și pentru cauza întăririi colaborării 
între popoare în general și a păcii în lumea 
întreagă.

In toată perioada postbelică, guvernul Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia a acordat 
o importanță deosebită dezvoltării legăturilor 
interstatale și sociale ale Iugoslaviei cu vecinii 
săi. Cred că astăzi este un lucru îndeobște cu
noscut că guvernul, în fruntea căruia am cin
stea să stau, depune eforturi susținute și per
severente pentru realizarea unor asemenea re
lații internaționale, în care ar domni colabora
rea cea mai largă între popoarele și statele lu
mii pe toate tărimurile activității lor în inte
resul asigurării trainice a dezvoltării pașnice 
a omenirii, a progresului ei material, social și 
spiritual. Ca rezultat al dezvoltării istorice, as
tăzi există pe glob state cu sisteme sociale șl 
politice diierite. Noi credem cu tărie că este 
neaoărat necesară dezvoltarea colaborării, indi
ferent de deosebirile care există în această pri
vință între diferite țări. Coexistența țărilor cu 
orinduiri social-politice diferite este o necesitate 
care nu are alte alternative decît ca ea să fie rea
lizată în modul cel mai activ in relațiile inter
naționale. Politica coexistenței pașnice, active, 
este politica care stă la baza activității interna
ționale a guvernului iugoslav.

Pornind de la acest lucru, consider că ve
cinii, ori unde în lume, au datoria deosebită de 
a dezvolta relațiile lor pe principiile coexis
tenței pașnice, active. Apreciez cu atît mai mult 
propunerile pe care mi le-ați adresat în scri
soarea dv. din 10 septembrie a.c. în privința 
părerilor dv. asupra posibilității dezvoltării mul

tilaterale a colaborării interbalcanlce atît tn do
meniul relațiilor politice, cit șl tn domeniul 
schimburilor economice și culturale. Consider 
propunerile dv. foarte folositoare. Realizarea 
lor ar servi Intereselor popoarelor din Balcani, 
ar fi o contribuție la progresul lor multilateral, 
ar întări securitatea europeană șl pacea între 
popoare.

Bineînțeles, Împărtășesc părerea dv. că între 
statele balcanice există probleme nerezolvate. 
Și eu consider că aceste probleme nu ar trebui 
să constituie o piedică în eforturile pentru dez
voltarea colaborării multilaterale Interbalcanice. 
Mai mult, cred că aceste’probleme nerezolvate 
și-ar putea găsi tocmai prin colaborare cel mal 
bine rezolvarea justă.

Aș vrea să subliniez in mod special, tovarășe 
președinte, că trebuie acordată o importanță 
deosebită, chiar de pe acum, în relațiile curente 
de zi cu zi dintre țările balcanice, necesității 
dezvoltării unui spirit de înțelegere reciprocă și 
a înlăturării greutăților care mai există între 
unele țări balcanice, pentru a pregăti și asi
gura intr-adevăr premizeie neapărat necesare 
pentru o colaborare interbalcanlcă rodnică, ba
zată pe respectul reciproc, egalitate în drepturi 
și neamestec în treburile interne ale celorlalți.

Consider că în decursul unor asemenea efor
turi reciproce, o consfătuire a șefilor guverne
lor țărilor balcanice ar putea constitui un pas 
important In spre stabilirea și dezvoltarea co
laborării prietenești a tuturor statelor balcanxe. 
In sfîrșit, vreau să subliniez că eu și guvernul 
meu susținem din toată Inima motivele care au 
inspirat scrisoarea dv. pe care mi-ați adresat-o 
și spiritul iubirii de pace șl de prietenie de care 
sînt pătrunse propunerile făcute in această 
scrisoare.

Tovarășe președinte, primiți asigurarea adîn* 
cului meu respect,

Brioni, 13 septembrie 1957. 

Iii

I B. TiTO
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La Furculești 5 000 de țărani au parficipal la:

Sărbătoarea păcii
Zilele trecute pe Islazul din co

muna Furculești, a avut loc o 
mare serbare a păcii. Și-au dat 
aici întîlnire țărani muncitori, in 
special tineri, din nouă sate. Ser
barea închinată nobilei dorințe de 
pace, a demonstrat încăodată 
ferma hotărîre a poporului nostru 
de a păstra pacea, ca pe cel mai 
prețios bun al său.

Serbarea a început cu o adu
nare, la care au participat veste 
5.000 de țărani muncitori, veniți 
din Spătărei, Ologi, Moșteni, Ți
gănești și alte comune învecinate.

— Războiul trecut mi-a răpit 
soțul — a spus văduva Tudora I. 
Voinea. Cită durere are un om 
care trăiește singur, știu mulți 
dintre noi. Sînt mamă a patru 
copii. Fiecare dintre ei are acum 
rostul său, tovarășul său de viață, 
fericirea lui. N-aș dori ca vreunul 
dintre ei să fie măcinat de pier
derea celui drag. Războiul ame
nință cu această durere. Noi însă

să facem totul ca el să nu înceapă. 
Durerea aceasta să nu încerce pe 
nimeni.

A vorbit apoi invalidul Alexan
dru Popa din satul Moșteni.

— Războiul m-a lăsat fără un 
braț. Pe luthea asta sînt mulți 
ciungi ca mine. Glasul meu se 
alătură acum tuturor glasurilor 
oamenilor care au dreptul să fie 
întregi, nu schilodiți.

Emoționante au fost cuvintele 
pionierei Cornelia Mihăiță.

— Sîntem copii încă și vrem să 
ne bucurăm din plin de viața 
nouă ve care ne-o făuresc astăzi 
părinții noștri. Să priceapă bine 
acest lucru cei care pun la cale 
un nou război.

Toți participanții s-au pronunțai 
ca într-un singur glas împotriva 
războiului și a experimentării ar
melor nucleare. Pînă seara tîrziu 
pe scenele improvizate pentru a- 
ceastă serbare, echipe artistice din 
Alexandria, Moșteni, Furculești au

prezentat interesante programe ar
tistice. Tinerii sportivi $i-au dis
putat intiietatea pe terenul de 
sport. Fotbaliștii din Bogdana au 
ciștigat cu scorul de 2—1 întrece
rea cu cei din comuna Ologi.

A fost o zi frumoasă. O zi în
chinată nobilei lupte pentru pace.

Corespondent 
ENE FLORIAN

0 delegație economică romînă a plecat în S.U.A.
La 17 septembrie a.c. • plecat 

tn Statele Unite ale Americii o 
delegație economică romtnă con
dusă de Mihall Florescu, minis
trul Industriei, Petrolului și Chi
miei. Din delegație mai fac parte 
G. Gaston Marin, președintele Co

mitetului de Stat al Planificării, 
Mlhal Petri, adjunct al ministru
lui Comerțului, Atanaslu Horațiu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și 
consilieri și specialiști.

PRIMIREA
de către Marcel Popescu, ministrul Comerțului, 

a delegației guvernamentale siriene
Tn după amiaza zilei de 17 sep

tembrie, delegația guvernamen
tală siriană în îrunte cu dl. Ha
med Khoja, ministrul Agriculturii 
al Siriei, a fost primită în au
diență de Marcel Popescu, mi
nistrul Comerțului.

Cu această ocazie s-a discutat 
despre desfășurarea schimbului 
de mărfuri între Romtnia și Siria

precum și despre posibilitățile lăr
girii lui.

Au fost prezenți Gogu Rădu- 
lescu, adjunct al ministrului Co
merțului și funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială .

(Agerpres)

O campanie >-a încheiat, 
dar tn curind va Începe alta... 
Muncitorii bazei de recepție 
Budeștl, raionul Oltenija, au 
Încheiat preluarea griului con
tractat cu statul de către go«- 
podăriile colective și Întovă
rășirile din raion. Acum, ei se 
pregătesc intens, căci in cu 
rînd va începe preluarea po
rumbului.

In fotografie : manipulantul 
principal Cioboteanu Ion și o- 
peratorul principal Nicolac A- 
burel verifică starea cintare- 
lor semi-automate ale bazei.RISIPĂ DE CIMENT

Romanii n-au risipit cimentul 
căci nu l-au avut. Dar noi îl 
avem din plin. Și în multe 
părți se risipește. Dar ce, par- 
că-s vinovați tovarășii respec
tivi ? Dacă n-ar mai avea ci
ment ar mai face risipă ? Nu I

Lîngă podul Izvor, într-un 
mic parc, se află o monumen
tală construcție. Intîi, un soclu 
cu cîteva trepte. Apoi, trei zi
duri curbe care urcă și se ter
mină într-o săgeată. Înălțime 
totală — vreo 10 metri. La ju
mătatea înălțimii, pe cele trei 
ziduri sînt fotografiile unor 
fruntași din cîteva întreprin
deri. Cel care e tentat să pri
vească fotografiile și să citească 
explicațiile se alege doar cu 
gîtul strîmb pentru cîteva zile. 
De vină e cimentul.

Linia tramvaiului 5 s-a pre
lungit. Dar pînă s-a ajuns aici... 
Cum au început lucrările 
itebiștii au și întîmvinat un 
obstacol. In fața noului traseu 
era a fastă gazetă de perete,

Pe zidul ei din beton masiv: 
2 metri înălțime, 5 lățime — 
nu era nimic. Perforatoare, 
dălți etc.

Dar cel mai mare neajuns îl 
pricinuiește cimentul direct pe 
șantierele de construcții. Și 
aici se fac „monumente" monu
mentale din ciment. Arcade 
uriașe din ciment', balustrade

■!*

masive din ciment. Arcadele au 
un scop estetic, balustradele, 
unul practic — zic unii. Alții 
însă pretind că stilul modern 
al blocurilor nu concordă cu 
cel vechi, al podoabelor inu
tile. Și de aici, controversa 
între constructori și beneficiari.

Despre balustrade se mai 
spune că puteau fi făcute mai 
puțin masive, sau din alt ma
terial. In același timp se ripo
stează că niște balustrade mai 
înguste nu ar mai putea sus-.

ține greutatea (greutatea pro
prie a balustradelor, nu a 
mîinilor celor care urcă scările).

Și uite așa, necazuri din pri
cina cimentului.

Un alt caz: s-a terminat de 
finisat fațada blocului 3 din 
Bucureștii-Noi. Adică, tencul- 
torii au aruncat pe zid mii de 
mierli ai mortar, au turnat 
balcoane și ornamentații. Cînd 
s-au ridicat schelele, au venit 
doi lucrători cu dălți și cio
cane. Zile întregi aceștia au 
muncit, sărmani;, să îndepăr
teze din balcoane și scări, sute 
de kilograme de mortar pietri
ficat. Oare au primit bani pen
tru munca aceasta ? Știu că nu 
există meserie de „curățitor de 
ciment risipit".

Ce să mai lungim vorba... 
Romanii n-au folosit ciment. 
Noi îl folosim. Dar nu, rogu- 
vă... inutil/

V. CONSTANTINESCU
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în educația patriotică a tineretului

CORESPONDENȚII NE SCRIU

Jnsilozarea furajelor:
£

Rămîi totdeauna emoționat în -face sinâijd'u-ți pieptul înfiorat, 
fata filelor istoriei poporului, dar să le cirfsleșli. e tocmai faptul că 
cîtă intensitate capătă această e- le cunoști istoria. Numai așa, pri- 
moție atunci cînd întîfnești vechi 
monumente ce parcă vii, mărfuri- 
sec trecutul.

Tîrgoviște, orașul acesta de. din
coace de mun(i cu numeroase clă
diri moderne, cu uzine și școli 
proaspăt construite, păstrează de 
veacuri în plin centrul său rui
nele fostei cetăți de scaun Urci 
treptele străvechiului turn Chin
dia, privești ruinele ce dorm și 
simți cum în oglinda inimei tale 
reînvie acea vestită curte dom
nească, cu tîrgul de dimprejur, 
cu drumurile sale de poștă, ce 
străbateau cîmpiile, despre care 
cronicarul Paul din îndepărtatul 
Alep scria în 1653: „E mare a- 
cest oraș ca și Alep și Damasc 
și_ are peste 80 de biserici' și mî
năstiri cele mai multe din pia
tră și cea mai frumoasă e a lui 
Vasile Beiu (Lupu). Palatul Mi
tropoliei e la un capăt al orașu
lui tocmai lingă zidul cetății și 
e foarte măreț. II înconjoară trei 
îngrădituri din lemn avînd trei 
curți. In mijlocul unei curți e un 
turn de piatră foarte înalt ce ser
vește de fanai pentru ceasornicul 
orașului." Aceasta era cetatea în- 
deplina ei înflorire ducînd faima 
locuitorilor în zările lumii. Au 
trecut ani, au trecut veacuri și pe 
locul cetății de odinioară a cres
cut un oraș nou care în zilele 
noastre capătă o tot -mai largă 
dezvoltare.

Nu departe de ruine se ridică 
impunătoare — ca un siirbol al 
măreției noii Tîrgoviște — uzinele 
metalurgice „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej". In uzine lucrează peste 
800 de tineri și cei mm rnulți din- 
trei ei sînt veniți In oraș dir sa
tele raionului, unii cunosc’nd Tîr
goviștea mai de mult, alții, oda
tă cu angajarea lor în uzină. Te 
uimește astfel faptul că comitetul 
U.T.M. din uzină nu. a organizat 
niciodată vizitarea ruinelor Tîr- 
goviștei de către tineretul uzinei. 
In concepția secretarului comite
tului U.T.M. din uzinele „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" tovarășul 
Dumitrescu Stelian și a membri
lor comitetului privind folosirea 
monumentelor istorice din locali
tate pentru educația patriotică a 
tinerilor și-a făcut loc o convin
gere cu totul greșită. „In fiecare 
zi tinerii noștri văd, venind sau 
plecînd de la lucru, ruinele. De 
ce ar mai trebui organizarea unor 
vizite colective?"

Nimeni nu se îndoiește de fap
tul că tinerii uzinei întîlnesc în 
drumul lor acel „monument slă
vit" din poezia lui Cîrlova. dar 
cunosc ei oare cu toții zbuciu
mata istorie pe care o ascund a- 
ceste ziduri ? Pentru că totuși a- 
ceste ruine păstrătoare ale unei 
glorii trecute, cîntate cu atîta iu
bire de Cîrlova și Grigore Ale- 
xandrescu, singure nu pot vorbi. 
Tot ce le dă valoare, tot ce te

vindu-le, aceste ziduri ■. străvechi 
par a avea grai mărturisindu-ti: 
Aici au răsunat pașii bătrîntilui 
Mircea au „zăngănit armele vi
teazului Mihai și-a fulgerat mî- 
nia puternicului Țepeș...

Puține locuri ale țării oferă ti
nerilor o atît de largă posibilitate 
pentru cunoașterea trecutului po
porului ca Tîrgoviștea și împreju
rimile sale. Privești de sus, de pe 
turnul Chindia, profilîndu-se prin
tre clădiri, peste 20 de biserici și 
mînăstiri zidite cu trudă din voia 
domnitorilor amintind tot atîtea 
lupte, iar dincolo de Valea Voe- 
vozilor săgetează zarea, Mînăsti- 
rea de pe. Deal a lui Mihai Vi- 
teazu. La .marginea orașului, o 
fîntînă și un monument ți-aduc 
în față tabloul cumplitei ucideri 
a lui Tudor Vladimirescu, condu
cătorul răscoalei din 1821. Un 
drum de cîțiva kilometri de aici 
te duce in comuna Văcărești, la 
conacul în care Enăchiță Văcă- 
rescu — părintele poeziei romî- 
nești — și-a scris testamentul 
poetic pentru urmașii săi:
„Urmașilor mei Văcărești 
Las vouă moștenire 
Creșterea limbii romînești 
Și-a patriei cinstire",

In partea opusă a orașului, 
tot la cîțiva kilometri, se află 
comuna Răzvad, ale cărei ogoa
re au fost udate cu sîngele răs
plăților uciși în 1907... Un tînăr 
pictor din Brătești,. .absolvent ii 
Institutului de arte plastice. Pe
tre Marin Constantin, a înfăți
șat răscoala într-o impresionantă 
compoziție „Răzvad 1907", ta
blou ce se află expus1’la muzeul 
de istorie âl orașului. Vizitînd 
muzeul, fiecare exponat poartă 
în el o mare forță de evocare. 
Alături de arme și portrete ale 
yoevozilor, stampe ale cetății și 
pergamente, numeroase documen
te vorbesc despre viața de sufe
rință a celor ce trudeau. In mu
zeu se găsesc expuse și opere ale 
unor scriitori care au trăit pe 
aceste locuri, cîntăreți care au 
chemat la luptă, ilustrînd prin 
operele lor însemnate episoade 
ale istoriei patriei: poeții Văcă
rești, Grigore Alexăndrescu, Va- 
sile Cîrlova...

Iată cît de bogat e tezaurul 
pe care-1 oferă orașul Tîrgoviște 
și împrejurimile sale pentru cu
noașterea istoriei patriei. Și to
tuși organizația* U.T.M. din uzi
nele „Gh. Gheor'ghiU-Dej“ n-a fo
losit nici unul din aceste locuri 
în scopul educației patriotice a 
tinerilor muncitori, deși pen’ru 
organizarea unor excursii nu se 
cer mari eforturi. Sînt tineri cure 
vin în Tîrgoviște de Ia sute de 
kilometri pentru a vizita orașul 
acesta ce păstrează monumente 
glorioase ale poporului nostru.

Membrii comitetului U.T.M. de 
la uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej", 
învăluiți în plapuma comodității, 
s-au obișnuit să privească mun
ca de organizație ca pe ceva 
care să nu iasă din cadrul calm 
pe care i l-au fixat. în planurile 
de muncă, ei repetă de la lună la 
lună aceleași sarcini, grupate 
sub două obiective pe care nu 
le-au schimbat niciodată. Și au 
dreptate unii utemiști cînd spun 
că viata de organizație din uzi
nă e plicticoasa și neinteresantă. 
Cu marile posibilități pe care le 
au în orașul lor. membrii comi
tetului U.T.M. de la uzinele „Gh. 
Gheorghiu-Dej" ar putea înviora 
mult viața de organizație din- 
du-i un caracter cu adevărat ti
neresc. Tinerii sînt dornici de cu
noștințe și ar primi cu 
ziasm în mijlocul lor un profe
sor care să le vorbească * ,
istoricul orașului, sau să mear
gă să viziteze împreună orașul 
și împrejurimile sale. I-ar bucu 
ra de asemenea și o seară lite
rară organizată pentru ei. pe 
tema „Scriitori luptători pentru 
dreptatea poporului" în care să 
li se vorbească despre opera și 
personalitatea scriitorilor care au 
trăit cîndva pe aceleași locuri 
pe care trăiesc și ei astăzi.

Ajutîndu-i pe tineri să cunoas
că istoria poporului, tradiția lui. 
trecutul de luptă pentru indepen
dență și dreptate socială, orga
nizațiile U.T.M. cultivă în sufle
tul tinerilor sentimentul de pa
triotism, născînd mari energii 
puse în slujba patriei de azi.

Nepăsarea condamnabilă cu 
care membrii comitetului U.T.M 
din uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej" 
privesc educația patriotică a ti
nerilor muncitori își are de fapt 
la bază o altă nepăsare și anume 
aceea a comitetului orășenesc 
U.T.M. Membrii comitetului oră
șenesc U.T.M. Tîrgoviște (prim- 
secretar tov. Ion Jantea) nu 
și-au pus nici măcar în planul 
de muncă sarcina de a îndruma 
și controla modul cum organiza
țiile U.T.M. fac educația patrto- 
tică a tineretului. Așa se face că 
nici o organizație U.T.M. din 
oraș n-a organizat pînă acum vi
zitarea de către tineri a muzeu
lui de istorie și că, în general, 
activitatea lor în acest domeniu 
e destul de slabă.

Activiștii U.T.M. din orașul 
Tîrgoviște trebuie să se gîndeas- 
că cu mult spirit de răspundere 
la această stare și să adopte o 
atitudine activă față de marile 
posibilități pe care străvechiul 
lor oraș le-o oferă în scopul edu
cației și înviorării vieții de or
ganizație a tineretului.

V. BARAN

entu-

despre

însemnări de lector

A. KARAVAEVA:
Fabrica de cherestea

Car ea Rusă 1957
Scrisă între 1923-1927, cartea 

scriitoarei sovietice Anna Kara
vaeva respiră eroismul sobru și 
sever al primilor ani de construc
ție socialistă. Ridicarea fabricii 
de cherestea într-un colt pierdut 
de tară, așezat printre codri săl
bateci, unde viafa satului se 
scurge monotonă, somnoroasă 
parca și oamenii sînt „greu de 
urnit" are valoarea unei desțele
niri pentru un pămînt lăsat în 
paragină. E vorba de zdruncina
rea din temelii a unui trai plin 
de inerție pe care trecerea seco
lelor l-a modificat prea puțin și 
de trezirea la viată a unor ener
gii omenești. Și firește, de forma
rea unor noi conștiințe căci de-abia 
odată cu construirea acestei în
treprinderi socialismul pătrunde 
într-adevăr în viata oamenilor 
de aici.

Construcția fabricii de cheres
tea sub aspectul ei tehnic — tre
buie spus aceasta spre !__2 
autoarei — nu ocupă aproape 
nici un loc în carte. Romanul ur
mărește tot timpul transformarea 
vieții primitive din tinut care nu 
se va mai întoarce nicicînd pe 
vechiul ei făgaș, urît de oamenii 
activi și dornici de mai bine l. 
satului. Ceea ce nu înseamnă că 
în paginile cărții sînt prezente 
numai cîteva destine semnifica
tive pentru noile realități. Kara
vaeva nu s-a sfiit să arate că 
procesul de transformare e greu 
și nu poate cuprinde totul din- 
tr-odată. Satul contaminat de 
atmosfera nouă și sănătoasă a 
șantierului, mai trăiește totuși 
drame care poartă pecetea sălbă
ticiei trecutului ca. de pildă, asa
sinarea credulei Zinoveika de 
către fostul ei iubit, dornicul de 
Înavuțire Zahar, hotărît să se în-

soare cu fata chiaburului. E du
reroasă și evoluția și apoi moar
tea slabului și șovăielnicului Ni- 
kanor. Dar — aceasta e con
cluzia la care conduce realis
mul autoarei — adevărul aspru 
al revoluției trebuie privit în 
față, fără lamentări de prisos. 
Construcția cere abnegație și 
muncă modestă, tenace, capacita
tea de a subordona totul țelului 
propus. Acesta e sensul înverșu
nării de care e pătrunsă cartea 
împotriva poetizării trecutului, 
sensul confruntării, prea ostenta
tive poate, între falsul roman
tism al sterilului visător Bu- 
celski și sobra dăruire a șefului 
șantierului Ogneov. Cu acesta 
din urmă, autoritar și de o ener
gie neobosită, dușman al efuziu
nilor și sentimentalismului Kara
vaeva a realizat o figură 
tică de erou socialist al 
ani. Triumful lui Ogneov,

o preocupare tinerească
★

Zile record la
*

însilozări

După concertul omagial
GEORGE
GEORGESCU

1 • Tinerii de la G.A.S. Gra- 
băț, regiunea Timișoara au în
silozat într-o singură zi, 7 va
goane porumb furajer. Pînă 
de curînd in gospodărie se în- 
silozase peste 150 vagoane nu
trețuri verzi.

Fruntașe
Hotărîrea C.C. al U.T.M. și a 

Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii, cu privire la îndeplinirea 
planului de însilozare a furajelor 
verzi, din acest an. a fost primită 
cu multă bucurie și de tinerii să
teni din raionul Mizil. La consfă
tuirea cațe a avut loc la centrul 
de raion, cu secretarii organiza
țiilor U.T.M., președinți de sfaturi 
populare, tineri tehnicieni agri
coli, tineri țărani muncitori și co
lectiviști. urmată de demonstrații 
practice, precum și în cadrul con
sfătuirilor ținute pe centre de co-

Primele
Tn gospodăria de stat Dîlga a- 

vem 108 vaci cu lapte, peste 100 
capete tineret bovin și rnulți porci. 
Tinerii crescători de animale se 
îngrijesc necontenit de dezvolta
rea sectorului zootehnic și sd ocu
pă cu un interes crescînd de ren
tabilitatea fiecărui animal produc
tiv.

Un exemplu convingător în a- 
ceastă privință ni-1 dau tinerii 
mulgători, care și-au îndeplinit 
planurile anuale de producție pînă 
la 20 august, luîndu-și ca angaja
ment să realizeze pînă la 31 de
cembrie, 50.000 litri de lapte peste 
plan.

Angajamentele tinerilor crescă
tori sînt garantate de grija pe 
care aceștia o poartă pentru a a-

• Fruntașe în acțiunea de 
însilozare, în regiunea Stalin, 
sînt organizațiile U.T.M. de la 
gospodăria colectivă Laslea și 
Hărman, care au însilozat în 
3 zile 400 tone de nutrețuri 
verzi.

pe raion
mune, în adunări generale U.T.M. 
deschise, utemiștii și tinerii și-au 
luat importante angajamente.

Chiar din primele zile utemiștii 
și tinerii de la I.C.Z. Dulbanu au 
însilozat 200 tone de porumb fu
rajer, iar tinerii colectiviști de la 
G.A.C. Baba Ana, au însilozat 80 
tone de nutrețuri verzi. Organi
zațiile U.T.zM. din unitățile amin
tite sînt deocamdată fruntașe pe 
raion în acțiunea de însilozare.

NICOLAE SIMA
activist

rezultate

Cînd într-o zi de toamnă a anu
lui, 1887, în familia funcționaru
lui vamal Leonte Georgescu din 
Sulina se născuse un băiat—Geor
ge—rgînd uri le, visurile nutrite de 
părinți au fost desigur multe.

Părinții leagă de vlăstarele lor 
aspirații dintre cele mai îndrăz
nețe. Nu știm dacă George Geor
gescu s-a dezvoltat pe drumul îm
plinirii tocmai a aspirațiilor alor 
săi, dar ceea ce este ușor de vă
zut este că drumul vieții sale, 
drum început cu șapte decenii în 
urmă, a corespuns aspirațiilor cul
turale ale unei țări întregi.

Intr-adevăr nu va putea fi nici
odată îndeajuns prețuit aportul 
adus de talentul și sîrgul marelui 
dirijor pe tărîmul ridicării nive
lului și prestigiului artei noastre 
interpretative simfonice. El este 
unul din acei piloni solizi pe care 
s-a clădit și se înalță mai departe 
edificiul vieții noastre de con
certe.

Aflat vreme de mai bine de 
trei

sigura animalelor o hrană consis
tentă pe tot timpul anului.

In gospodăria noastră acest lu
cru se înfăptuiește, mai ales prin 
însilozarea unor cantități mari de 
nutrețuri verzi. Preocupările tine
rilor crescători în această privință 
s-au soldat pînă de curînd cu 620 
tone de porumb furajer însilozat 
evidențiindu-se în cadrul acestei 
acțiuni, tinerii Pană Andrei, Za- 
haria Lungu, Docu Tănase, Ghiță 
Dragomir și rnulți alții.

Acestea sînt de fapt primele re
zultate. Acțiunea de însilozare 
continuă.

ȘTEFAN FUMEA 
secretarul organizației 

de bază U.T.M.

maidecenii în fruntea celei

DAVID OISTRACH

P«

GEORGE GEORGESCU

Plecarea unei delegații 
la Tîrgul de

Marți la amiază a părăsit Capi
tala, plecînd în Grecia, în fruntea 
unei deiegații de tehnicieni și 
experți Ana Toma, adjunct al mi
nistrului Comerțului, pentru a

; Moraru Gabriela din cl. a ? 
; IV-a este mult atrasă de J 
jcercul de muzică de la Palatul j 
; pionierilor din 
; București. Deși 
i începătoare, este 
; una dintre ele- 
î vele cele mai 
1 bune.

la Salonic
participa la cel de al 22-lea tîrg 
international de mostre de la Sa
lonic, ca invitată a președintelui 
comitetului de organizare a tîrgu- 
lui.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de fată tovarășii : 
Marcel Popescu, ministrul Comer
țului, Gogu Rădulescu, adjunct al 
ministrului Comerțului, N. An- 
ghel, secretar general in Ministe
rul Comerțului, M. Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, funcționari supe
riori, din Ministerul Comerțului.

dezvoltate orchestre a țării, 
care a șlefuit-o cu tenacitatea și 
arta unui giuvaergiu, George Geor
gescu a înzestrat țara cu un instru
ment muzical de înalt nivel. Sînt 
multiple mărturiile din țară și de 
peste hotare cu privire la prețui
rea remarcabilă de care se bucură 
de patru zeci de ani dirijorul 
nostru aflat în mod susținut în 
fruntea Filarmonicii, a altor or
chestre din țară și a celor mai 
mari orchestre din lume.

Bagheta cu care George Geor
gescu a îndrumat pentru prima 
oară în iulie 1907, pe muzicanții 
de la „Rașca** în tălmăcirea uver
turii la „Cavaleria ușoară** de 
Suppe avea să-i aducă dirijorului 
romîn o faimă binemeritată, me
reu sporită de-a lungul anilor, 
care'se întindea de la București la 
New Yofk, de la Moscova la Pa
ris, de la Stockholm la Istambul, 
de la Oslo la Roma, de la Varșo
via la Monte Carlo ș. a. m. d. Pe
ste tot gloria lui George George
scu se revărsa asupra întregii mu
zici romînești, asupra darurilor 
artistice ale poporului nostru. Pri
vind cele aproape o sută de pagini 
de programe de concerte George 
Georgescu cuprinse în volumul scos 
de Lucian Voiculescu cu prilejul 
sărbătoririi maestrului, îți apare 
clar monumentul artistic înălțat 
în scurgerea timpului de către 
George Georgescu muzicii romî
nești, care a ocupat un loc din 
ce în ce mai mare — pe măsura 
dezvoltării creației noastre com
ponistice — în activitatea sa.

Sub bagheta sa, Rapsodiile de 
George Enescu, de pildă, au ră
sunat pe mai toate meridianele 
lumii pe unde a dirijat George 
Georgescu. Creații mai vechi și mai 
noi ale unor creatori ca George

Omagiile muzicienilor 
s-au complectat în chipul cel mai 
minunat cu omagiul lui David și 
Igor Oistrach care și-au oferit cu 
toată modestia concursul pentru a- 
cest concert festiv. Această pre
zență capătă semnificația unui o- 
magiu adus de muzica de peste ho
tare eminentului muzician romîn.

Cuvîntările calde rostite de mae
ștrii Ion Dumitrescu, în numele 
Uniunii Compozitorilor, Constan
tin Silvestri, Alexandru Theodo
rescu în numele Filarmonicii, Con

stantin Bugeanu în numele Mini
sterului învățămîntului și Culturii 
și a Teatrului de Operă și Balet 

oc ca răspunsul de mulțumire pe
tuagenar, pășind pe podium-ul Ale- care maestrul l-a dat cu vocea su- 

’ • * ’ •’ gr uniata de emoție, au constituit
un moment emoționant pentru în
treaga asistență.

Dar cea mai mare bucurie pe 
care o poate avea un muzician o 
constituie, totuși aceea de a dărui 
muzică celor din jurul său. Și a 
cest lucru s-a văzut și în acea seară 
memorabilă ,cînd, cu un elan și un 
entuziasm nestăvilit George Geor
gescu a dirijat Simfonia I-a da 
Brahms, dublul concert de Bach 
și Rapsodia l-a de George Enescu- 
Spectacolul sărbătoririi a fost echi
librat de profunzimea esențelor 
muzicale. T radiția interpretării

l cărui stilp este
w .. - -- - y- -*

cel concert memorabil, îmbogă
țită dp personalitatea creatoare a 
marelui artist; minunatul acompa
niator a susținut apoi arta celor 
doi violoniști. -'Aovietici într-o per
fectă comuniune spirituală și, în 
sfîrșit, parcă mai tînăr ca nicio
dată, ca o apoteoză, George Geor
gescu a dirijat seînteiatoarea Rap
sodie enesciană.

Concertul festiv jubiliar George 
Georgescu — o mare sărbătoare a 
muzicii noastre — a însemnat un 
eveniment de neuitat. Sărbătorirea 
aceasta ne-o dorim însă complec
tată de discuri George Georgescu 
care să eternizeze arta sa, de un 
film documentar care să răspundă 
cerințelor unor mase mari de iu- 
bitori ai muzicii, de admiratori ai 
eminentului nostru dirijor.

Enescu, Alfonso- 
Castaldi, Mihail 
Andricu, Mihail 
Jora, Sabin Dră- 
goi sau Ion No
na Otescu au 
răsunat alături 
de cele ale unor 
muzicieni mai 
tineri ca George 
Dumitrescu, Paul

Constantinescu, 
Valentin Gheor
ghiu sau, Sergiu 
Natra — multe 
în primă audi
ție sub compe
tenta conducere 
a maestrului.

Mulți soliști 
și-au luat avîn- 
tul bucurîndu-se 
de sfaturile și 
concursul la pu
pitru ale lui 
George Geor
gescu. Orchestre 
din provincie au 
beneficiat de
prestigiul și competența sa.

Pentru cei tineri, îndeosebi 
George Georgescu face parte „din 
totdeauna** din universul lor 'mu
zical. Primele simfonii, primele 
mari personalități soliste autoh
tone sau străine ne-au fost pre
zentate în concerte dirijate de acel 
„trio** remarcabil al baghetei : 
Enescu — Georgescu — Alessan- 
drescu.

La împlinirea a șapte decenii 
de viață și a cincizeci de ani de 
activitate artistică, George Geor
gescu a avut bucuria și emoția de 
a se vedea sărbătorit de țară în
tr-un chip excepțional.

La 12 septembrie, tînărul sep
tuagenar, pășind pe podium-ul Ate
neului, purtînd Steaua Republicii 
pe piept, a fost salutat după obi
ceiul filannonicienilor , cu un 
„Mulți ani trăiască**... general al 
orchestrei conduse de vechiul său 
colaborator: cohcertmaestrul Ale
xandru Theodorescu. Toată sala s-a 
ridicat în picioare izbucnind în 
aplauze. Era un prim omagiu. Or
chestra avea o structură specială... 
Cei mai de seamă soliști-violonișți, 
altiști, violonceliști — ținuseră 
să cînte și la acest con
cert sub bagheta maestrului,
integrîndu-se în marele anoni
mat al pupitrelor orchestrale : ----------
Ion Voicu, Ștefan Gheorghiu, Mi- brahmsiene al — 
hai Constantinescu Mircea Ne- George Georgescu, a trăit și în a- 
grescu, Lucian Savin, Mendi Ro- *
dan, Isidor Wechsler la vioară. Mar
cel Gross la violă, Radu Aldulescu 
și Vladimir Orlov la violoncel a- 
duceau în felul acesta cel mai fru
mos - ■

auten- 
acelor 

- . al fe-
lauda lului sau realist de a privi viața 

înseamnă în ultimă instanță 
schimbarea destinelor a nenumă- 
ra(i oameni înzestrați, condam
nați înainte să-și irosească viața 
fără rost , Vahirev, mîndrut și 
dibaciul Andrei Berkutov, puter- 

a'j nica Ksena, nepriceputul admi
nistrator care-și descoperă în to
iul epidemiei de pe șantier ade
vărata vocație, devenind un ex
celent sanitar etc.

Episod plin de veridicitate al 
epocii de edificare a socialismu
lui — inspirat de realități stu
diate îndeaproape de scriitoare 
— romanul Annei Karavaeva 
constiluie evocarea unei etape 
deosebit de interesantă pentru 
cititorul nostru, un tablou viu al 
luptei dusă de oamenii sovietici, 
în condiții exceptional de grele, 
pentru triumful socialismului.

Pe istmul Kareliei, la o sută 
treizeci de kilometri de Lenin
grad, se află vechiul oraș rus 
Viborg. In partea de sus a ora
șului, în spatele stadionului 
,,Spartak“ și a dealului Bata
rda, se întinde cartierul Lenin. 
In acest cartier muncitoresc, pe 
o stradă mărginașă, liniștită, se 
află o căsuță cu un singur cat 
căptușită cu scînduri cioplite. La 
fațadă are trei ferestre și un 
pridvor de lemn. Căsuța e stră
juită de doi bătrîni mesteceni...

Acum în această căsuță se află 
biblioteca cartierului. Cu patru
zeci de ani în urmă, însă, în ea 
locuia literatul finlandez luho 
Kirilovici Latukka cu soția și 
fiul său în vîrstă de nouă ani. 
Ei nu ocupau întreaga casă, ci 
numai jumătatea ei — un mic 
apartament compus dintr-o ca
meră și bucătărie. In cealaltă 
jumătate a casei locuiau părinții 
lui 1. K. Latukka.

Odată, într-o seară, luho Ki
rilovici l-a chemat pe fiul său, 
i-a pus mîinile pe umeri și, pri- 
vindu-l în ochi, serios, ca pe un 
om mare i-a spus :

— Mîine vine la noi un om. 
E oaspetele nostru. El va locui 
cu tine în camera noastră, iar 
mama și cu mine ne vom muta 
la bunica. Dacă te întreabă ci
neva cine a venit la noi, tu sa 
răspunzi : „Este o rudă îndepăr
tată de-a 
creze cu 
înțeles ?

— Da.

noastră. A venit să la- 
tata în redacție". Ai

A 40-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

omagiu marelui nostru

IGOR OISTRACH

F. SCHAPIRA

Darea de seamă publică
a delegației R.P. Romîne la Decada prieteniei 

sovieto-romîne în R.S.S. Kazahă
La Casa prieteniei romîno-so- 

vietice A.R.L.U.S. a avut loc 
marți după-amiază darea de sea
mă publică a delegației oameni
lor de cultură din R.P. Romînă, 
care a participat la Decada 
prieteniei sovieto-romîne în 
R.S.S. Kazahă. Au luat, cu- 
vîntul tovarășii: Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., conducătorul 
delegației, scriitorul Mihail Davi- 
doglu, laureat al Premiului de 
Stat, proî. Alexandru Buia, rec
torul Institutului Agronomic din

Craiova, Ervin Hutira, profesor 
la Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu".

Expunerile, care au scos în re
lief uriașele progrese obținute de 
poporul kazah în anii puterii so
vietice, au fost ascultate cu viu 
interes de asistență. La sfîrșit 
ansamblul C.C. al U.T.M., care 
a participat la Decada prieter’ 
sovteto-romînă în Kazahstan, 
prezentat un bogat program ar
tistic.

irieteriiei
■ a

(Agerpres) I i-g

am înțeles, tată — a 
răspuns Viliam.

înainte de a se culca, luho 
Latukka a rupt o filă din calen
dar. Pe foaia de a doua zi scria: 
duminică, 30 septembrie 1917.

Duminică dimineață I. K. La
tukka a plecat cu primul tram
vai în oraș. S-a întors seara târ
ziu cu trăsura. Intrînd în casă, 
a făcut loc cu bucurie înaintea 
sa unui om mic de statură, cu 
obrazul ras și ars de soare, cu 
un aer prietenos. întregul bagaj 
al celui sosit consta dintr-un sin
gur geamantan și trei teancuri 
de ziare.

— Așa că nu uitați — i-a 
spus el încet lui luho Latukka, 
scoțîndu-și paltonul — pe mine 
mă cheamă Ivanov.

Amintiri despre IININ 
la VÎBORGAcesta era Vladimir Ilici Le

mn. De două luni se afla în ile
galitate, fiind nevoit să se as
cundă de urmărirea guvernului 
provizoriu contrarevoluționar. La 
început a locuit în coliba de pe 
malul lacului Razliv nu depar
te de Sestrorețk, dar la sfîrșitul 
lui august, la insistențele Comi
tetului Central al Partidului, a 
trecut în Finlanda. Lenin a ve
nit la Vîborg ca să fie mai a- 
proape de centrul revoluționar 
din Rusia — Petersburgul pro
letar.

Privind camera în care tre
buia să locuiască în casa lui La
tukka, Vladimir Ilici a rămas 
mulțumit. Camera nu era prea 
mare, dar nici prea mică. Fe
reastra care dădea înspre stra
da Alexandru a fost acoperită, 
din spirit de prevedere, cu o 
perdea groasă. La fereastră — o 
masă de scris, un scaun vienez. 
tn colț erau un scrin și un ba
lansoar. La peretele din dreapta 
ușii — patul gazdelor, pus la 
dispoziția oaspetelui, iar la pe
retele din stingă patul fiului lui 
Latukka... Foarte mult i-a plă
cut lui Lenin dulapul de cărți 
cu păsările împăiate de pe el, 
policioara cu cărți (printre ele 
erau dicționare și enciclopedii, 
multă literatură ilegală).

— Vă mulțumesc, 
dimir Ilici gazdelor, 
pot să lucrez bine.

Și într-adeyăr, a 
ora șapte dimineața 
la masa de scris.

Aflîndu-se în ilegalitate, Lenin 
nu contenea nici un minut in
tensa activitate revoluționară, tot 
timpul era la curent cu toate 
evenimentele politice. La cererea 
sa, I. K. Latukka îi procura a- 
proape toate gazetele de dimi
neață și de seară care apăreau 
la Petrograd și la Moscova Pri
mul pachet mare de ziare îl a- 
ducea fiul lui Latukka — Viliam 

care, după lecții, dădea fuga

— Articol scris 
pentru cititorii 

„Scînteii tineretului" —

a spus Vla-
Aici am ««

doua zi la 
a fost deja

de la școală la tata în redacție. 
Al doilea pachet îl aducea seara 
după lucru însuși luho Kirilovici.

Viliam Latukka, în vîrstă de 
nouă ani, care locuia în aceeași 
cameră cu Ilici, nu știa rusește. 
Iar Vladimir Ilici cunoștea doar 
cîteva cuvinte din limba finlan
deză. Dar asta nu i-a împiedecat 
să se împrietenească.

Vladimir Ilici petrecea ore în
tregi la masa de scris și Viliam 
învățase ca în orele acelea să 
stea liniștit și tăcut, urmărin- 
du-l curios cum lucrează.

Iată, desface ziarul, își arun
că repede ochii pe paginile sale... 
Neapărat, vreun articol îi reține 
atenția, zîmbește, sau, dimpotri
vă, se încruntă, pronunță scurt 
„hm** și începe să facă cu creio
nul, pe margine, semne de excla
mație și de întrebare.

Cînd întregul teanc de gazete 
trece treptat din partea stingă 
a mesei în dreapta, scoate de 
sub sugativă cîteva foi de hîrtie 
de scrisori finlandeză cu pătră
țele mari. Se gîndește întîi, apoi 
își apleacă puțin capul său mare 
și chel într-o parte, și iată că pe 
hîrtie, apar unul după altul rin- 
duri drepte, scrise economic pe 
ambele părți ale hîrtiei. Cîteva 
cuvinte el le sublinia cu una și 
chiar cu două linii. „Probabil 
că astea sînt cuvinte foarte im
portante**, se gîndea băiatul.

Dar iată, Vladimir Ilici s-a 
sculat de la masa de scris și Vi
liam, care abia aștepta clipa

asta, îi venea bucuros în întâm
pinare. Ei începeau un joc ve
sel și gălăgios. „Nenea.** îl ridica 
pe Viliam pînă la plafon, îl a- 
șeza pe umeri, apoi pe cuptor..» 
Rîsul lui „nenea'* era cald, mo
lipsitor de vesel...

In timp ce se găsea la Vîborg, 
V. I. Lenin a scris lucrări care 
au rămas ca documente progra
matice ale partidului.

Lenin demască guvernul pro
vizoriu contrarevoluționar, poli
tica trădătoare a menșevicilor și 
eserilor, înarmează partidul pen
tru pregătirea insurecției arma
te. El trasează planul concret al 
insurecției.

Și la 2 (15) octombrie el 
scrie apelul „Către muncitori, 
țărani și soldați** cu chemarea 
de a răsturna guvernul lui Ke- 
renski și a transmite puterea so
vietelor de deputați ai muncito
rilor, soldaților și țăranilor.

De cîtă încredere profundă în 
forțele creatoare ale maselor 
muncitoare — adevărați creatori 
ai istoriei — este pătrunsă ves
tita broșură scrisă de Lenin la 
Vîborg „Vor păstra oare bolșe
vicii puterea de stat ?**. Drept 
răspuns la pălăvrăgelile dușma
nilor revoluției că bolșevicii, 
cică, nu se vor putea menține la 
putere, nici două săptămîni, Vla
dimir Ilici scrie în această bro
șură că nu se va găsi pe pămînt 
acea forță care să-i împiedece pe 
bolșevici, dacă ei nu se vor lăsa 
înfricoșați și vor ști să cuce
rească puterea, să o păstreze. Și 
tot acolo, privind departe, îna
inte, elaborează Lenin planul 
primelor măsuri pentru cons
truirea și întărirea statului so
vietic.

Lenin ardea de dorința de a 
pleca din Vîborg spre Petrograd, 
dar respectând disciplina de par-

tid nu putea pleca fără aproba- ( 
rea Comitetului Central al par
tidului. El așteaptă cu nerăbda
re această aprobare, insistă tot 
mai mult pentru ea... în sfîrșit, 
permisiunea a fost primită.
20 octombrie la ora 2 și 35 
minute, Lenin a plecat din 
borg spre Petrograd pentru 
conduce insurecția armată.

. Viliam Latukka venind 
ziua aceea acasă de la școală a 
constatat cu tristețe că nici „ne
nea**, nici lucrurile lui nu mai 
erau în cameră.

Iar peste optsprzece zile, la 7 
noiembrie 1917, din Petrograd a 
răsunat în întreaga lume bubui
tul tunurilor de pe „Aurora**. A 
fost înfăptuită Revoluția Socia
listă din Octombrie, pregătită de 
partidul bolșevic și marele Lenin.

Și atunci luho Kirilovici La
tukka i-a spus fiului său că „ne
nea** care a locuit cu el într-o 
cameră a fost Vladimir Ilici 
Lenin.

Copilul Viliam Lptukka a cre
scut, a devenit inginer sovietic. 
Acum cîțiva ani, a fost la Vî
borg, a vizitat căsuța unde și-a 
petrecut copilăria și și-a împăr
tășit amintirile despre neuitatele 
zile cînd a locuit în aceeași ca
meră cu Ilici.

Adesea în căsuța istorică de 
pe strada mărginașă vin nenumă- 
rați vizitatori. 
pînă aici circulă 
Iată, chiar acum ___ _
autobus un mare grup de șco
lari din orașul Vîsoțk. sosiți azt 
dimineață în Vîborg cu vaporul 
de cursă „Novoseleț**. Ei s-aU 
oprit la căsuța înconjurată de 
coroanele aurii ale mestecenilor 
și citesc cu emoție cuvintele să
pate în marmoră pe placa me- 
morială :

„ÎN ACEASTA CASA A TRAIT 
V. I. LENIN DE LA 30 (17) 
SEPTEMBRIE PIN A LA 20 (7) 
OCTOMBRIE 1917, ASCUNZIN- 
DU-SE DE URMĂRIREA GU
VERNULUI PROVIZORIU CON
TRA REVOLUȚIONA R**.

Astfel, modesta căsuță din 
cartierul muncitoresc al Vîbor- 
gului a intrat în istoria revolu
ției, a devenit unul din monu
mentele Marelui Octombrie.

N. NOVOSELOV

La 
de 
Vî-

a

l»

Din centru și 
un autobus, 

a coborît din

O nouă conductă 
de apă potabilă 

la Gheorghieni
La Gheorghieni, Regiunea Au

tonomă Maghiară, s-a început 
construcția unei conducte pentru 
transportul apei potabile în oraș.

La construcția noii conducte 
participă numeroși locuitori din 
orașul Gheorghieni, cît și din Jo
seni, Remetea și Ditrău, care s-au 
angajat să presteze ore de muncă 
voluntară.

Moulin Rouge— PATRIA. BUCU
REȘTI. GRADINA PROGRESUL: 
Ghimpele - REPUBLICA. ELENA 
pavel, ALEX. SAHIA, N. BAL- 
CESCU ; Echipajul vasului Nadei- 
da - MAGHERU, CENTRAL; 
Camelia - V. ALECSApiDRI ; R|. 
chard al IlI-lea (ambele serii) — 
I. C. FRIMU, 1 MAI ; Călătorie 
misterioasă - LUMINA ; Fedra
- VICTORIA, AUREL VLAICU: 
Odată tn viată - DOINA : învăță
toarea din Șatrîi - MAXIM GOR
KI : Muzeul militar. Puiul de șa
calȘl puiul de cămilă. Nașterea 
grădinii, Cinefrelon, Iepurele nu 
vrea să învețe - TIMPURI NOI ; 
Căpitanul din K&ln - TINERETU
LUI ; Căpitanul și eroul său — 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE. 
LIBERTĂȚII ; In calea trăznetului
— GH. DOJA, FLACARA, 23 AU
GUST ; Roșu șl negru (ambele se
rii) - ALEX. POPOV; Stan șl 
Bran studenții la Oxford - GRI- 
VIȚA; Vultur 101 — VASILE 
ROAITA, M. EMINESCU; Vaga
bondul (ambele serii) — CULTU
RAL ; Brigada de tanchlști — 
UNIREA : Fiica Tibetului — C. DA
VID ; Chitarele dragostei — T. 
VLADIMIRESCU (grădină) ; Vino
vat! fără vină — ARTA : O vară 
neobișnuită - MUNCA, OLGA 
BANCIC ; Dansez cu tine — MIO
RIȚA ; Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) - MOȘILOR ; Ma
zurca dragostei — DONCA SIMO.

(TiMi’WL PltOBAttlL)

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA : vremea rămîne 
răcoroasă și instabilă, cu ploi sub 
tormă de averse la început, apoi 
cu caracter Intermitent. Vînt cu in
tensificări trecătoare. Temperatura 
staționară. In munți, ninsoare.



Sa discutam despre
TINEREțl-EDUCAȚIE-RASPUNDERI

Manifestări prilejuite 
de zârbâtorirea 

centenarului induztriei 
de petrol din R.P.R,

Vizitele delegației
Adunării Populare a R.P. Albania

Oare numai o singură dată
....... . Cp DAITE IIIRB?

Am douăzeci de ani. Respir a- 
dînc, pînă în inimă, parfumul 
unei flori deosebite, floarea vieții. 
Dar așa cum e firesc la douăzeci 
de ani, am și eu nedumeriri, pro
bleme, dureri. Cu patru ani în ur
mă eram elev în clasa a IX-a. 
Ființa mea nu cunoștea alt zbu
cium, alte frăniîntări decît acelea 
simple și nevinovate de copil. Sa
tisfacții mari trăiam atunci cînd, 
după lecții, luam o notă bună, a- 
tunci cînd veneau zilele de vară 
eu soare dogoritor ce mă gonea 
din oraș la scăldat, în Dunăre, 
sau cînd „băteam" la fotbal pe 
cei dintr-a zecea.

într-o asemenea zi, în drum 
spre apă, mi-am aruncat privirea 
peste gardul de sîrmă, în grădina 
publică. Printre ramurile verzi, 
pe o bancă, am zărit un căpșor de 
fetiță aplecat, peste filele unui ro
man. Inima mi-a zvîcnit pentru 
prima oară altfel, am lăsat baia, 
am sărit gardul și într-o clipită 
eram lîngă ea. A tresărit ușor, 
speriată șl doar n-a plîns că a 
fost surprinsă de un „băiat“ așa... 
desculță. M-a rugat, printre la
crimi, să plec, să nu mă uit la 
ea. Am întors capul în altă parte, 
iar ea șl-a încălțat pantofii și, 
prinzînd curaj, m-a chemat pe 
bancă să-mi citească din „Căpi
tan la 15 ani". Am ascultat-o pînă 
seara renunțînd pentru prima oară 
la bucuriile de copil, ale zilei: la 
scăldat, la fotbal etc.

Așa a apărut în calea vieții 
mele măgurele din care avea să 
înflorească dragostea. Zîmbiți ? 
Cercetați-vă amintirile. La orice 
tînăr începutul a fost, dacă nu a- 
celași, atunci asemănător.

După un an ne-am despărțit 
pentru că terminînd școala, am 
părăsit orașul. Ne scriam în fie
care zi, la început. Apoi mai rar, 
mai rar, pînă ne-am pierdut adre
sele, căzînd, astfel, primele petale 
din floarea ce abia se desfăcuse.

Au trecut ani. Am căutat să 
rup din rădăcină ceea ce crescuse 
atunci, să ascund apoi ruptura 
sub perdeaua veseliilor cercului 
de prieteni, lată-mă apoi, explora
tor fără renume, căutînd la.în
demnul prietenilor o fată care să 
mă înțeleagă. Am descoperit-o pe 
Lora. Ne-am înțeles bine. îmi plă-

cea din ce în ce mai mult și ast
fel se ștergeau amintirile trecutu 
lui nu tocmai îndepărtat.

Lora m-a rugat însă odată să-i 
povestesc despre prima mea iu
bire, dacă ea existase. N-am min
țit ; știam că minciuna e un ghim
pe între oameni, știam că since
ritatea îi apropie. Am fost sincer, 
l-am povestit — poate prea cald 
— totul. După ce am terminat, 
mi-a spus : „Dar sufletul tău e o 
zdreanță, Liviu. Tu nu mă poți 
iubi". l-am arătat că se înșeală 
că ea îmi place, că faptele vor 
demonstra acest lucru. Nu m-a 
înțeles și astfel ne-am despărțit

Aș ruga-o pe tovarășa A. Da
rie care a tratat așa de bine des
pre „Sentimente șî acte majore în 
viața tineretului" și pe alți cititori 
să mă ajute într-un fel oarecare, 
să-mi lămurească confuziile pe 
care tinerețea mă împiedică să le 
clarific.

Fetița din liceu nu mai poate 
exista pentru mine căci ea și-a 
închegat un cămin. Lora știe ca 
o dogmă și nu admite discuții că 
„prima iubire nu se uită, iar a 
doua oară nu se mai poate iubi".

Oare trebuia să-mi schimb pur
tarea, corectîndu-mi vederile cu 
lentilele minciunii ? Trebuia s-o 
mint pe Lora ca ea să mă știe cu 
„sufletul pur" ? Trebuia să pătez 
o amintire curată, minunată, să 
reneg un sentiment care mi-a îm
bogățit sufletul ? Am convingerea 
că dragostea e văzută prin priz- 
me diferite la vîrste diferite, că 
omul poate iubi întreg, sincer, 
curat, nu numai odată în viață. 
Eu știu că pot veni în dragoste 
cu un suflet capabil de dăruire, 
că faptul că am iubit în adoles
cență nu m-a sărăcit sufletește, 
ci dimpotrivă. Nu pot omorî în 
mine nici ce a fost, nici ce este 
acum, iiu-mi pot comanda bătăile 
inimii, vibrațiile, emoțiile. Am sen
timentul că nu greșesc ; mai știu 
că îmi place Lora — dar cum s-o 
conving cînd ea vede orice — 
viața, dragostea — numai prin 
maxime ? Cum s-o fac să înțelea
gă că nici atunci și nici acum nu 
e vorba de ușurință, ci de un sen
timent autentic?

L. ALECSANDRU 
Colibași — Pitești

In cadrul manifestărilor prilejui
te de sărbătorirea centenarului in
dustriei de petrol din R. P. Ro
mînă, marți au avut loc la Plo- 
ești lucrările consfătuirii pe țară 
cu tema : „Necesitatea introducerii 
de noi procese tehnologice în pre
lucrarea țițeiului".

La lucrările consfătuirii au par
ticipat muncitori, ingineri, tehni
cieni și cadre de condticere de la 
toate rafinăriile din țară, reprezen
tanți ai Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei.

(Agerpres).

Anunț
Centrul școlar veterinar Bucu

rești, anunță că la data de 25 sep
tembrie se va ține un nou examen 
de admitere în școala de maiștri 
veterinari. Se primesc absolvenți 
ai școlilor profesionale veterinare. 
Informații suplimentare se dau 
zilnic între orele 10—14 la secre
tariatul școlii, București, str. Jus
tiției nr. 55, telefon 5.65.96.

CAgerpres).

Marți la amiază, tovarășul Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunăii Naționale a R.P. 
Romîne, a primit la sediul Marii 
Adunări Naționale, delegația A- 
dunării Populare a R. P. Alba
nia în frunte cu tovarășul 
Pilo Peristeri, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Albania.

Au fost de față deputății De- 
mosțene Botez, S. Bughici, M. 
Cruceanu, Elena Livezeanu. E. 
Popa, D. Praporgescu, Gh. Vi- 
drașcu.

A participat Miha Lako, amba
sadorul R.P. Albania la Bucu
rești.

Adresîndu-se oaspeților, tova
rășul C. Pîrvulescu a spus între 
altele : Vizita pe care o face de
legația dv. în Jara noastră îi va 
da posibilitatea de a cunoaște 
realizările, preocupările poporului 
nostru pentru construirea socia
lismului, lupta sa neobosită pen
tru pace, pentru întărirea con
tinuă a lagărului socialist.

Sentimentele poporului romin 
față de poporul albanez — a sub
liniat tovarășul C. Pîrvulescu — 
sînt sentimente frățești ale unor 
popoare care urmăresc același 
scop, construirea socialismului.

Schimbul de experiență între 
parlamentele țărilor noastre, pe

Tot mai mulți tineri îndrăgesc mineritul
De curînd, maistrul miner Ște

fan Vermeșer de la Întreprinderea 
minieră „Steaua Roșie”-Cavnic a 
sărbătorit 50 de ani de muncă în 
subteran. Iubindu-și din inimă me
seria el a îndrumat spre activitatea 
în domeniul mineritului și pe fiul 
său Vermeșer Zoltan, actualmente 
student la Institutul de mine din 
Moscova. Cultivînd aceeași tradi
ție și maistrul miner Cînța Gheor- 
ghe, a insuflat la patru din cei 
9 copii ai săi dragostea față de 
meseria de miner: Ion este mai
stru miner, Dumitru — dulgher 
de mină, iar Paul și Florica sînt 
tehnicieni de mină.

Spre mină se îndreaptă acum 
sute și mii de alți tineri. Numai 
în vara anului acesta minele din 
regiunea Baia Mare au primit 
peste 400 de absolvenți ai școlilor 
de maiștri tehnicieni, topografi, 
preparatori de minereuri, precum 
și mineri cu o înaltă calificare. 
Pentru noul an de învățămînt, 
numai grupul școlar minier Săsar 
pregătește peste 700 de cursanți. 
In întreprinderi, la cursurile de

calificare sînt înscriși 507 mineri, 
iar 143 maiștri frecventează cercu
rile de studii de la Baia Mare, 
Baia Sprie, Cavnic și Herja. Pen
tru cursanți statul a creat cele 
mai bune condiții de studiu. Pe 
lîngă grupul școlar Săsar funcțio
nează două cămine încăpătoare cu 
600 de paturi și o cantină mo
dernă cu 250 de locuri. Școala 
este înzestrată cu 6 laboratoare,’ 
2 ateliere școală, bibliotecă de 
specialitate cu peste 15.000 de vo
lume, iar cursanții primesc echi
pament și manuale gratuit. Pe 
lîngă aceasta, ei primesc și burse.

care-1 prilejuiește această vizită, 
va contribui la întărirea continuă 
a legăturilor frățești dintre po
poarele romîn și albanez.

In răspunsul său, conducătorul 
delegației parlamentare albaneze, 
tovarășul Pilo Peristeri, a sub
liniat sprijinul pe care poporul 
albanez îl primește și l-a primit 
din partea poporului romîn încă 
multă vreme în urmă. Vorbitorul 
a arătat că membrii delegației 
vor face cunoscute poporului al
banez succesele poporului romîn.

Mulțumindu-vă pentru frumoa
să primire — a încheiat tovarășul 
Pilo Peristeri — urăm noi suc
cese poporului romîn în munca 
sa nebiiă de construire a socia
lismului.

Apoi delegația Adunării Popu
lare a R.P., Albania însoțită de 
deputatul S. Bughici și ambasa
dorul Miha Lako, au vizitat uzi
nele „Tudor Vladimlrescu“.

Directorul uzinei, Ghcorghe Io- 
nescu, i-a condus pe membrii 
delegației prin secțiile principale 
ale uzinei dîndu-le ample expli
cații asupra producției. Parla
mentarii albanezi au urmărit cu 
interes munca în secția mecanică 
și montaj, au discutat cu munci
torii și tehnicienii interesîndu-se 
de activitatea lor, felicitîndu-i 
pentru succesele pe care le obțin.

★
_ După amiază membrii delega
ției parlamentare albaneze au fă
cut o plimbare în Parcul de cul
tură și odihnă „I. V. Stalin" și 
au vizitat Muzeul Satului.

★
Seara, delegația Adunării Popu

lare a R.P. Albania, în frunte cu 
Pilo Peristeri, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare, a 
asistat la spectacolul cu opera 
„Tosca" de Puccini, la Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R.

La spectacol au asistat tovarășii 
C. Pîrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romîne, 
S. Bughici și A. Vlădoiu, deputați 
în Marea Adunare Națională, pre
cum și Miha Lako, ambasadorul 
R.P. Albania la București.

(A ger preș)

Ultima zi a „Internaționalelor" z-a conzumat ieri

După 4 zile de întreceri fructuoase
* Un record european egalat
* 22 noi recorduri naționale

* 8 recorduri noi ale stadi 
onului Republicii

înființarea școlilor agricole
și a școlilor de meserii

O hotărîre a Consiliului de Miniștri
Consiliul de Miniștri a emis o 

hotărîre pentru înființarea școli
lor agricole și a școlilor de me
serii, precum și cu privire la 
unele măsuri pentru îmbunătăți
rea Învățămîntului profesional și 
tehnic.

In baza acestei hotăriri înce- 
pind cu anul școlar 1957—1958 
se Înființează școli agricole cu 
durata de școlarizare de 3 ani in 
localitățile din regiuni cu caracter 
agricol. De asemenea se înfiin
țează școli de meserii cu durata 
de școlarizare de 3—4 ani pentru 
pregătirea de muncitori calificați 
necesari deservirii populației din 
mediul rural (ex.: fierari, lăcă
tuși, mecanici, rotari, tinichigii, 
instalatori, electricieni, croitori, 
croitorese. lengerese, șa).

In școlile agricole și in școlile 
de meserii vor fi primiți absol
venți a 7 clase elementare din 
mediul rural.

Procesul de invățămînt in șco
lile agricole și in școlile de me
serii se va destășura pe baza pia-

nurilor de învățămînt și a pro
gramelor întocmite de Ministerul 
învățămîntului și Culturii care 
îndrumă și controlează aceste 
școli. Instruirea practică a elevi
lor se va realiza atît în atelie
rele școlilor, cit și în gospodăriile 
agricole de stat, stațiunile de ma
șini și tractoare și stațiunile ex
perimentale.

Elevii școlilor agricole și ai 
școlilor de meserii primesc la ter
minarea școlarizării diploma de 
absolvire cu aceeași calificare, ca 
și absolvenții școlilor profesio
nale de ucenici, ei urmînd a lucra 
în producție în gospodăriile agri
cole individuale proprii sau ale 
părinților, în gospodăriile agri
cole colective, gospodăriile agri
cole de stat, atelierele meșteșugă
rești pentru deservirea populației, 
cooperative etc.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri prevede în continuare unele 
modificări în nomenclatorul me
seriilor și specialităților ce se 
pregătesc în învățămîntul profe
sional și tehnic.

Hotărîrea stabilește că începînd 
cu anul școlar 1957—1958, în 
școlile tehnice pentru personal 
tehnic se vor admite numai ab
solvenți ai școlii medii de cultură 
generală, elevii care au fost ad
miși cu școala elementară de 7 
ani, putîndu-și continua școlari
zarea pînă la absolvire.

In aceeași hotărîre sînt prevă
zute o serie de măsuri pentru 
sprijinirea politehnizării învăță
mîntului de cultură generală și 
raționalizarea rețelei școlilor 
profesionale de ucenici.

In fabrici și uzine, pe ogoare, în Institute toți oamenii 
muncii sînt antrenați în întrecerea socialistă în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Și la întreprinderea de prefabricate „Progresul" munci
torii și tehnicienii și-iau luat angajamente privind creșterea 
productivității muncii și redu cerea prețului de cost.

In foto: tov. ing. Gavrilă Teodor, tehnolog, împreună cu 
ing. Abramovici Lazăr, șeful serviciului control calitate, 

discută în expoziția permanentă a întreprinderii despre un 
nou tip de gard din prefabri cate produs în cinstea zilei de 
7 Noiembrie. Noul tip de gard este mult mai frumos ca ve
chiul tip și aduce o economie de 30 la sută în fabricație.

C. Grecescu dublu campion international al R. P. R,

EDIȚIE

ATLETISM
Ieri seară în bătaia puternice

lor reflectoare, care au scăldat 
stadionul „Republicii" în lumina 
lor, a-tleții din peste 20 de țări, 
prezenți la București la a X-a 
ediție a campionatelor interna
ționale de atletism ale țării noa
stre, și-iau luat rămas bun de l-a 
zecile de mii de spectatori care 
timp de patru zile au urmărit cu 
atîta entuziasm întrecerile lor.

De astădată natura s-a re
vanșat și soarele parcă și-a ce
rut iertare pentru absența sa de 
alaltăieri. A fost o zi limpede ca 
lacrima, o zi de toamnă cum nu- 
m-ai în septembrie poți să întîl- 
nești.

Atenția tribunelor a fost atra
să în special de trei probe : 1500 
m. bărbați, 200 m. plat finală și 
săritura în înălțime femei. In 
plus, organizatorii ne-au oferit și 
cî-teva surprize: s-a disputat din 
nou proba de 100 m. plat băr
bați și astfel am avut ocazia 
să-l „vizionăm" iarăși pe co- 
recordmenul mondial al probei 
aflat la București. I. Murchison 
a terminat lejer „suta" în 10,5/10. 
Kadar, Prisiceanu și Pop (R.P. 
Romînă) au realizat 10,8/10. O a 
doua surpriză a constituit-o re
apariția lui Parry O’Brien. Și 
această probă desfășurată în afa
ră de concurs a plăcut mult spec
tatorilor. Recordmanul mondial a 
aruncat în a doua aruncare 18,46 
m., cifră cu care a ocupat de alt
fel primul loc. Losci-lov a ocu
pat locul II cu 17,07 m. Tot în 
afară de concurs a sărit la lun
gime Ter-Ovanesian : 7,36 m.

Mult așteptata probă de 1500 
m. bărbați a fost extrem de dra
matică mai ales în finișul ei. Din 
păcate a lipsit Moens, care a pă
răsit Capitala în cursul dimine
ții de ieri. Grecescu, atletul ace
sta minunat, a cărui dîrzenie im
presionează, și-a înscris numele 

1 și în fruntea acestei probe. Am

5 oameni, 5 tractoare

Rezultatele tehnice 
din ultima zi

crezut că efortul făcut de el în 
proba de 5000 m. nu-i va mai în
gădui reeditarea, după numai 
două zile, a acelei splendide dă
ruiri pentru culorile țării. Repre
zentantul nostru a rupt firul alb 
de la șosire, piept la piept cu so
vieticul Evghenie Sokolov, cuce
rind astfel cel de al doilea titlu 
de campion. Grecescu a fost cro
nometrat cu timpul de 3'53”4/10.

Conform așteptărilor, Nina Po
nomareva și-a adjudecat cu ușu
rință primul loc la aruncarea dis
cului cu 51,47 m. Islandezul 
Thorbjornsson a terminat primul 
cursa de 200 m plat, în timpul 
de 21”6/10.

Multe emoții ne-a produs și în
cercarea talentatei atlete sovieti
ce Taisia Cencik de a bate recor
dul mondial la săritura în înăl
țime. Cencik din păcate, n-a 
reușit acest lucru, dar ea poate 
fi bucuroasă pentru acel 1,75 m. 
— NOU RECORD AL U.R.S.S. 
ȘI RECORD EUROPEAN EGA
LAT. Pe locul II s-a clasat Cen 
Fun-jun (R.P. Chineză) 1,68 m. 
Iolanda Balaș n-a concurat fiind 
bolnavă.

A X-a edi(ie jubiliară a cam
pionatelor internaționale de atle
tism ale R.P. Romine a constituit o 
mare sărbătoare a sportului no
stru. Cu acest prilej A FOST 
EGALAT UN RECORD EURO
PEAN, AU FOST STABILITE 
22 DE NOI RECORDURI NA
ȚIONALE Șl OPT RECORDURI 
NOI ALE STADIONULUI RE
PUBLICII. Acum, după patru 
zile de întreceri trimitem since
rele noastre felicitări celor mai 
buni în întrecerile pe stadionul 
„Republicii" : lui Mihail Krivo
nosov, lui Parry O’Brien, Con- 

’ stantin Grecescu, VI. Sitkin, Ira 
Murchison, P. Bolotnikov, E. 
Depastas, I. Wiesenmayer, Taisia 
Cencik, H. Bloemhoff, Doinico- 
va și Maria Diți pe care Comisia 
de organizare i-a premiat cu cu
pe comemorative pentru perfor- 

1 manțele lor. i
Tuturor celor peste 200 de 

atleti care ău evoluat în fața 
publicului bucureștean timp de 
patru zile,'le adresăm, un căi-- 

' duros salut: Drum bun prieteni, 1. R.P.R. 48“7/10; 2. R. P. Bulga- 
la anul din nou la București! ria 48“9/10; ștafeta 3 X 800 m.

“ R. P. R. 6’54“8/10.M. Z.

MOZAIC
CE ESTE MAI PERICULOS?

500 hectare

Unde-i lege, nu-i tocmeală

BĂRBAȚI: 110 m. garduri;
1. A. Mihailov (U. R. S. S.) 
14“5/10; 2. Tiu Lien-H (R. P. 
Chineză) 14“8/10; 3. E.
Ignat (R.P.R.) 14“9/10; 200 m: 
1. Thorbjornsson (Islanda) 

21’16/10; 2. Georgopoulos (Grecia) 
21“7/10; 3. Kolev (R.P. Bulgaria) 
21 “9/10; 4. Wiesenmayer (R.P.R.) 
21“9/10; 1.500 m : 1. Grecescu 
(R.P.R.) 3’53“4/10; 2. Socolov
(U.R.S.S.) 3’53“4/10 ; 3. Constan- 
dinidis (Grecia) 3’53“5/10; Șta-

TAISIA CENCIK
(U.R.S.S.)

let»
3T7"l/10 ; 2. R.P.R. 3’i7“6/ioȚ':” 

FEMEI ÎNĂLȚIME: 1. Cencik 
(U.R.S.S. 1,75 m (nou record al 
U.R.S.S., record european egalat); 
2. Cen Fun-jun (R. P. Chineză) 
1,68 m. 3. Knapp (Austria) 1,64 
m; disc; 1. Ponomareva
(U.R.S.S.) 51,47 m; 2. Muller 

: R.D.G.) 48,37 m; 3. Mihailova 
•- (R.P.B.) 46,36 m; ștafeta 4x100 m„

4 X 400 m: I. U.R.S.S,

SPOR TIV

In cursul zilei de marți, dl. 
Daniel Mayer, președintele Co
misiei de Afaceri Externe a A- 
dunării Naționale Franceze, îm
preună cu soția, au vizitat Orașul 
Stalin.

Oaspeții sînt însoțiți de Gheor- 
ghe Stoica, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne.

Dimineața,, oaspeții au vizitat 
uzinele de autocamioane „Stea
gul Roșu”. Di. Daniel Mayer a 
discutat cu direciorul general al 
uzinei, Gh. Râdoi, cu tehnicieni și 
reprezentanți ai organizației sin
dicale, interesîndu-se de diferite 
aspecte ale organizării muncii în 
întreprindere. Apoi, oaspeții au 
vizitat cîteva din sectoarele d» 
producție ale uzinei, grupul șco
lar de pe lîngă uzină, și clubul.

Continuîndu-și vizita, oaspeții 
au mers apoi la gospodăria a- 
gricoiă colectivă Tudor Vladimi- 
rescu din comuna Hărman, unde 
s-au interesat de formele dc or
ganizare a muncii în gospodărie, 
precum și de rezultatele ce se 
ob(in.

După-amiază, oaspeții au făcut 
o plimbare prin Orașul Stalin 
vizitind monumente istorice și 
cartiere ale orașului.

★
D-na Edith Summerskill, depu

tată în Parlamentul britanic, im-

Informații
dr. Edward 
se află de

preună cu soțul său, 
Jeffrey Samuel, care 
cîteva zile în Capitală au avut o 
serie de întrevederi cu personali
tăți ale vieții publice din țara 
noastră.

în cursul zilei de luni, oaspe
ții englezi au fost primiți de Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. și de dr. Voinea Ma
rinescu, ministrul Sănătății și. Pre
vederilor Sociale, au avut o în
trevedere cu Stela Enescu, preșe
dinta Comitetului Femeilor De
mocrate din R.P. Romînă și mem
bre ale comitetului.

Luni seara, Comisia pentru să
nătate, prevederi și asigurări so
ciale a Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne a oferit o masă în 
onoarea deputatei engleze. Zilele 
acestea, d-na Edith Summerskill 
și dr. Edward Jeffrey Samuel au 
vizitat instituții și întreprinderi 
din Capitală, printre care : „Mu
zeul de artă al R.P. Romîne", 
Muzeul de artă populară „Dr. Mi
na Minovici", „Muzeul satului". 
Centrul de documentare medica
lă, Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej".

★
Ministerul învățămîntului și 

Culturii anunță că la propunerea 
„Unifrance“-ului din Paris, „Săp- 
tămîna filmului francez" se va 
ține în București în ultima deca
dă a lunii noiembrie.

Cu cîteva zile In urmă am 
zltat gospodăria agricolă de atat 
Brateș din regiunea Galați. Cu 
acest prilej mi-am însemnat pe 
carnet date și amănunte demne 
de refinut despre brigada experi
mentală pentru mecanizarea com
plectă a lucrărilor agricole pe 
500 hectare.

Brigada a obținut de pildă, o 
recoltă medie de 2.500 kg. grîu 
la ha, ceea-ce întrece cu 1.150 kg. 
recolta medie planificată pe gos
podărie și cu peste 300 kg. la ha. 
recolta obținută de pe restul su
prafețelor cultivate cu grîu. La 
porumb, situația se prezintă și 
mai bine. Brigada experimentală 
va obține la această cultură o 
recoltă de aproximativ 5.000 kg. 
boabe la ha., ceea ce depășește 
cu 2.000 kg. la ha. recolta medie 
evaluată pe întreaga gospodărie. 
De remarcat este faptul că pro
ducția medie de porumb planifi
cată pe gospodărie a fost de 2240 
kg. boabe la ha, iar brigada se 
obligase prin contract să obțină 
o recoltă de cel pu(in 4.000 kg. 
la ha.

Realizările acestea sînt rodul 
unei munci bine organizate și 
chibzuite. Mecanizatorii Gheorghe 
Lefter, Ene Ciobanu, Niculae Vă- 
tafu, Nicolae Roșea și îndeosebi 
comunistul Stavăr Niculeț, șeful 
brigăzii, nu au irosit timpul în 
zadar. Cu toată vremea nepriel
nică din primăvară, lucrările a- 
gricole au fost executate la timp. 
In zilele ploioase, mașinile erau

ajutorului pe «are l-t primit din 
: partea tuturor. Calificarea ridi- 
i cată a mecanizatorilor, faptul că 
! aceștia și-au organizat munca în 
! mod corespunzător și că realiza

rea tuturor sarcinilor a constituit 
o preocupare colectivă, toate a- 

' cestea au contribuit la obținerea 
unor noi realizări ce ilustrează 

' calitatea muncii pe care au des
fășurat-o tinerii membri ai brigă
zii experimentale. O sumară com
parație între activitatea acestei 
brigăzi și aceea a brigăzii care 
a lucrat la secția Prut, confirmă 
în’mod clar acest lucru. Astfel, 
timp de trei luni, un tractor din 
brigada experimentală a executat 
168,75 hantri, în timp ce un 
tractor al brigăzii de la secția 
Prut a executat în aceeași perioa
dă numai 148,58 hantri. De ase
menea, brigada experimentală a 
consumat la hantru 9,23 litri mo-

dacă ar ft primit un sprijin și 
mai serios din partea conducerii 
gospodăriei. Din păcate, tovară
șii din conducerea gospodăriei 
(director Tov. I. Bordeeanu) au 
îngreunat într-o bună măsură ac
tivitatea acestei brigăzi. Ba mai 
mult: cu toate că aceasta este • 
brigadă experimentală, care tre
buia să-și desfășoare activitatea 
în limitele unor anumite principii 
de organizare — astfel ca rezul
tatele acesteia să poată fi ana
lizate și comparate cu rezultatele 
altor brigăzi asemănătoare — 
conducerea gospodăriei nu a ținut 
seama de indicațiile stabilite în 
această direcție de către Depar
tamentul GOSTAT. De exemplu, 
deși contractul încheiat cu mem
brii brigăzii în' spiritul acestor 
dispoziții prevede ca cele 500 
hectare să fie cultivate după sis
temul 200 ha. cu grîu, 200 ha. cu

La G.A.S. Brateș nu se respectă 
contractul cu mecanizatorii din brigada 

specială

Prima consfătuire pe tară a instructorilor fruntași 
ai echipelor teatrale de amatori

Ministerul învățămîntului și Cul
turii — Casa Centrală a Creației 
Populare și Consiliul Central al 
Sindicatelor, organizează în zilele 
de 23—25 septembrie a.c. în sala 
Teatrului CC.S. prima consfătuire 
pe țară a instructorilor fruntași ai 
echipelor teatrale de amatori.

La consfătuire sînt invitați con-

ducătorii teatrelor profesioniste, 
regizori, artiști, dramaturgi și cri
tici.

Scopul consfătuirii este de a a- 
naliza repertoriul echipelor tea
trale de amatori, problemele artei 
spectacolului la amatori și de a 
dezbate sarcinile generale de viitor 
ale artiștilor amatori.

revizuite cu multă atenție, astfel 
că odată intrate în lucru, ele 
funcționau fără întrerupere. Un 
amănunt interesant este și acela 
că membrii brigăzii nu priveau 
în mod rigid responsabilitatea și 
sarcinile fiecăruia dintre ei. 
Dacă — de exemplu — utemis- 
tului Ene Ciobanu i s-a întîmplat 
să nu dea de capătul unei defec
țiuni ivite la tractor, toți tova
rășii lui au sărit să-i dea o mină 
de ajutor. Dacă „mezinul" bri
găzii, Nicolae Roșea, rămăsese 
mai în urmă cu prășituî po
rumbului, el a fost imediat „a- 
dus“ în rîndul celorlalți datorită

torină și 0,78 litri ulei, în timp 
ce brigada secției Prut a consu
mat 12,6 litri motorină și 1,38 litri 
ulei. Calificarea superioară a me
canizatorilor și-a spus cuvîntul și 
în altă direcție. Dacă brigada ex
perimentală a întrebuințat în a- 
ceste trei luni pentru reparații 
numai 130 ore, cealaltă brigadă 
a avut nevoie de 1072 ore re
parații. Semnificativ în acest 
sens este faptul că brigada ex
perimentală a redus în această 
perioadă prețul de cost cu 10,40 
la sută față de sarcina planifica
tă, în timp ce brigada de la sec
ția Prut a înregistrat o reducere 
de numai 7,05 la sută.

★
Brigada experimentală de la 

gospodăria agricolă de stat Bra
teș avea toate posibilitățile să 
obțină rezultate și mai bune,

porumb și 100 ha. cu furaje, con
ducerea gospodăriei a hotărît ul
terior ca brjgada să cultive 260 
ha. cu porumb și 240 ha. cu grîu. 
La această suprafață s-au mai 
adăugat apoi încă 100 ha — tot 
de grîu și porumb — introducîn- 
du-se în brigadă încă un tractor 
agricol în locul rutierului prevă
zut în normativ. Pe de altă par
te, brigada a fost obligată să lu
creze și pe solele altor brigăzi. 
Membrii brigăzii experimentale 
au dat o sapă rotativă și au exe
cutat 3 cultivații pe o suprafață 
de 150 ha. de porumb, au prășit 
de două orb o suprafață de 100 
ha. cultivate cu soia, iar de pe 
83 ha. au recoltat și treierat grîul. 
încâlcind normele muncii, conduj 
cerea gospodăriei a greșit însă 
și mai mult: pentru acest impor
tant volum de muncă suplimen-

tară pe care au prestat-o membrii 
brigăzii nu au primit nici un alt 
cîștig tn afară de salariul pre
văzut în contract. Avînd o părere 
proprie despre sarcinile acestei 
brigăzi, tovarășul director I. Bor
deeanu explică în felul următor 
această abatere de la dispozițiile 
primite.

— Mecanizatorii din brigada 
experimentală s-au achitat de 
toate sarcinile. Să stea degea
ba ?...

Da, tovarășe director 1 Să steal 
Dar nu degeaba, așa cum spuneți 
dumneavoastră. După instrucțiuni, 
ei au o serie întreagă de lucrări 
gospodărești de efectuat. Apoi, 
sînt datori să-și revizuiască ma
șinile conform notițelor tehnice, 
să studieze pentru a-și ridica 
și mai mult calificarea, să se 
distreze chiar! Și — de alt
fel — brigada este în perioada 
de experimentare. Ce fel de ex
perimentare se mai face aici 
dacă brigada este obligată să 
lucreze și în alte sole ? Dar 
nu numai atît: afirmația că bri
gada și-a executat toate lucrările 
este cu totul neadevărată. Pînă 
la data de 27 august a.c., briga
da experimentală nici nu începu
se să execute arăturile de vară I

★
Brigada experimentală de Ia 

gospodăria agricolă de stat Bra
teș trebuie să lucreze potrivit 
normelor stabilite de către Depar
tamentul GOSTAT. In condițiile 
actuale nu se pot trage conclu
ziile cele mai juste în urma unei 
astfel de „experimentări”. După 
cum se constată însă, conducerea 
gospodăriei nu intenționează să 
se încadreze dispozițiilor elabo
rate în acest sens. Trustul regio
nal GOSTAT precum și direcția 
mecanizării din Departamentul 
GOSTAT au deci datoria de a 
lua măsurile corespunzătoare în 
această direcție, astfel ca bri
gada experimentală de la gos
podăria agricolă de stat Brateș 
să-și desfășoare activitatea în 
condițiuni satisfăcătoare.

MIRCEA SPIRIDON

Statistica mortalității curselor de 
automobile din Accident arată că 
prea puțini dintre cei ce și-au 
ales ca meserie conducerea mașt- 
nilor de curse ating vîrsta de pen
sionare. Cei mai mulți mor în 
floarea tinereții ca victime ale 
poftei de senzațional a organizato
rilor de curse.

Argentinianul Juan Manuel Fan
gio, campionul mondial de mat 
mulți ani ăl conducătorilor de 
automobile de curse — conștient de 
meseria periculoasă ce și-a ales-o 
a declarat zilele trecute că tot 
boxul i se pare mult mai periculos 
și iată de ce :

Fangio a asistat la un meci pro- 
fesionist de box la Buenos-Aires 
In urma căruia s-a iscat o bătălie 
de mari proporții între spectatori 
terminată cu mai mulți morți și 
numeroși răniți.

Juan Manuel Fangio cunoscut 
peste tot pentru curajul său neîn
trecut, nu s-a putut salva de bătaie 
decît ascunzîndu-se sub podeaua 
ringului, pînă ce meciul de box 
public a fost oprit de poliție.

DESPĂGUBIRI PENTRU...

mei vor putea reda lui Messina 
renumele unui om neîntinat de 
viciul beției, dar este sigur că pro
cesul ii va aduce o publicitate 
„meritată" demascînd în același 
timp și unele din metodele aface
riștilor care nu se sfiesc să folo
sească orice metodă pentru re
clama produselor lor, de multa 
ori dăunătoare.

IN GOANĂ DUPĂ DOLARI

RECLAMĂ

Celebrul ciclist profesionist ita
lian Guido Messina a putut fi vă- 
zut lunile trecute fotografiat în 
ziarele italiene, înfățișat călare pe 
bicicletă cu o sticlă de băuturi a 
firmei „Compari" în brațe. Se în
țelege că este vorba de o reclamă 
a fabricii. Numai că Messina nu a 
fost consultat în această chestiune, 
ceea ce ciclistul a considerat drept 
o injurie adusă renumelui său și 
a intentat un proces acestei firme, 
cetind despăgubiri serioase pentru 
daunele morale ce i s-au adus.

La proces, Guido Messina a ară
tat că reproducerea acestei foto
grafii în publicațiile italiene i-a 
procurat renumele unui bețiv a- 
tunci cînd în realitate el se abține 
de dragul carierei sale sportive 
de la consumarea oricărei băuturi 
alcoolice.

Ne îndoim că despăgubirile fir-

Campionul neoficial de tenis al 
lumii — cîștigătorul din acest an 
al turneului de la Wimbledon, 
australianul Lewis Hoad, a trecut 
recent la profesionism, semnind 
un contract avantajos cu conducă, 
torul circului de tenis american 
Kramer. Afacerea aceasta nu ar 
reprezenta nimic neobișnuit pentru 
sportul occidental, dacă ea nu ar 
fi însoțită de cel puțin două îm
prejurări surprinzătoare.

întâi Hoad a primit autorizația 
federației de tenis australian să 
concureze în Europa cu condiția 
că pînă la 31 decembrie 1957 nu 
va trece la profesionism putînd 
apăra culorile Australiei în finala 
Cupei Davis care se va disputa în 
acest an între echipa Australiei 
și câștigătoarea întâlnirii Italia— 
S.U.A. Semnînd contractul cu Kra
mer, Hoad a rupt angajamentul 
său scris față de federația 
liană ca pe un petec de 
Frumoasă recunoștință din 
unui sportiv care datorită 
federației australiene avea 
mele de a fi cel mai bine 
tit „amator" din lume.

Celălalt aspect îl privește pe 
Kramer care a plătit o sumă seri
oasă de dolari pentru a convinge 
pe „amatorul" Hoad să părăsească 
pe foștii săi patroni.

în urma primelor meciuri sus
ținute de acesta în compania celor- 
lalți jucători ai circului Kramer, 
se pare că Hoad este departe da 
valoarea tehnică a profesioniștilor 
mai vechi suferind înfrîngeri după 
înfrîngeri. în aceste condiții se 
pare că Kramer riscă să piardă ca
pitalul învestit în acest jucător.

S. SPIREA

austra- 
hîrtie. 
partea 
grijii 
renu- 

pregă-

Campionatele mondiale de scrimă
Luni au început la Paris campio

natele mondiale de scrimă la care 
participă cei mai 
din 28 de țări, 
U.R.S.S., S.U.A., 
Franța, R.P. Romînă, 
gară, R.P. Polonă, R.P.F. Iugosla
via, Belgia, Danemarca și altele.

In prima zi s-au desfășurat pre
liminariile probei de floretă elec
trică pe echipe. Reprezentativa

buni scrimeri 
printre care, 

Anglia, Italia, 
R.P. Vn-

țării noastre a întâlnit încă din 
primul tur puternica echipă a Ita
liei, campioană olimpică și mon
dială. După cum scrie comentato
rul agenției „France Preș se", „ita
lienii nu au avut o sarcină ușoară, 
au trebuit să-și întrebuințeze la 
maximum talentul lor pentru a în
trece pe romîni care s-au prezentat 
admirabil". Victoria a revenit Ita
liei cu 10—6.



După o vizită prin Siria

Ecouri la Mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri alLP.R. adresat șefilor de guvern ai 
Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și Turciei

Poporul sirian respinge 
complotul imperialist

Deschiderea celei dea 12-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.

Delegația economică 
romînă a plecat spre 

patrie
DAMASC 17 (Agerpres). — In 

ziua de 14 septembrie delegația 
economică romînă, condusă de 
ing. V. Steriopol, adjunct al mi
nistrului Comerțului, a fost pri
mită în audiență de Sabri Asali, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Siria.

Cu această ocazie președintele 
Consiliului de Miniștri al Siriei 
și-a exprimat satisfacția pentTU 
vizita delegației economice romî
ne, arătînd că poporul sirian nu
trește o simpatie tot mai mare 
față de poporul romîn.

In aceeași zi delegația a fost 
primită de ministrul Economiei 
Naționale al Republicii Siria.

In dimineața zilei de 15 septem
brie delegația economică romînă 
a părăsit Siria îndreptîndu-se spre 
Dătrie.

Agerpres transmite r Mesa
jul adresat de președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne șefilor de gu
vern ai Albaniei, Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei și Turciei a fost primit 
cu mare interes de cercurile poli
tice și de opinia publică din aceste 
tari.

Știrile transmise de agențiile 
de presă din Bulgaria și Al
bania arată că propunerile cuprin
se in mesajul primului ministru al 
R. P. R. sînt examinate cu inte
res și preocupare pentru stabilirea 
unei înțelegeri reciproce, lărgirea 
colaborării și prieteniei dintre po
poarele acestor țări.

Numeroase ziare ateniene au 
publicat în prima pagină largi ex
trase din mesajul adresat primului 
ministru Constantin Caramanlis de 
primul ministru al R.P.R., Chivu 
Stoica. Potrivit unei telegrame tran
smise de agen{ia Atena, în capitala 
Greciei se acordă o mare atenție 
propunerilor primului ministru ro
mîn care sînt examinate cu inte
res .

Ziarele „Avghi", „Ethnos" și al
tele consacră mesajului primului 
ministru al R.P.R. ample comenta
rii. Ziarul „Vima", deși exprimă 
unele rezerve față de propunerile 
R.P.R., scrie că „propunerea romî
nă este interesantă-.
Agenția .Associated Press" anunță 

într-o telegramă din Atena că 
„primul ministru Caramanlis a de
clarat că guvernul grec studiază 
propunerea premierului romîn și 
că va răspunde la momentul opor
tun".

Potrivit agenției Reuter, cercu
rile diplomatice din Atena scot in 
evidență în primul rînd faptul că 
„Romînia nu dorește crearea unui 
grup opus altor țări, ci a unui 
sistem de colaborare asemănător 
cu integrarea europeană".

Presa turcă subliniază că în me
sajul președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne se propune ca în cadrul 
unei conferințe a conducătorilor 
țărilor balcanice să se discute po
sibilitatea întăririi păcii în această 
regiune a lumii și soluționarea pe 
cale pașnică a problemelor nere
zolvate.

Unele ziare turcești publică la

Cunoscutul om politic turc Șukri 
Kaya. fost ministru, scrie în ziarul 
„Hurriyet" că țările balcanice pot 
ajunge la un acord, fără să renunțe 
la obligațiile lor care lo revin în 
cadrul altor acorduri. EI subliniază 
că „pentru Turcia nu există nici 
un fel 
calea 
mine".

Știri
mesajului adresat de primul mini
stru al Republicii Populare Ro
mîne primilor miniștri ai celorlalte 
cinci țări balcanice au pulbicat de 
asemenea numeroase ziare și agen
ții de presă din țările vest euro
pene.

de piedici care să stea în 
examinării propunerii ro-

și comentarii consacrate

Ziarul francez „Combat" subli
niază printre altele : „In mesajul 
său, dl. Chivu Stoica a declarat că 
în stadiul actual al dezvoltării eco
nomice și culturalo a țărilor bal
canice se poate lua în considerare 
o colaborare mai largă și mai a- 
propiată între acestea".

Ziarul ,,Liberation" publică o 
amplă expunere a mesajului pri
mului ministru al R. P. Române.

Posturile de radio din India au 
transmis expuneri ale mesajului 
adresat de primul ministru al R.P. 
Romine primilor miniștri ai celor
lalte țări balcanice. Ziarul „Hin
dustan Times" a publicat pe larg 
textul mesajului.

Să se interzică armele nucleare!
Mitingul studenților din Tokio

TOKIO 17 (Agerpres). — Peste 
1000 de studenți de la Instituțiile 
de învățămînt superior din Tokio 
s-au întrunit Ia 17 septembrie la 
un miting într-unul din parcurile 
capitalei Japoniei pentru a decla
ra încă odată că sînt ferm ho- 
tărtți să obțină interzicerea ar
mei nucleare.

Participanții Ia miting au adop
tat o rezoluție tn care cer ca 
S.U.A. și Anglia să renunțe la 
experimentarea armei nucleare 
tn Oceanul Pacific, precum și un 
apel adresat membrilor Adună

rii Generale O.N.U., în care li se 
cere să obțină imediat interzice
rea experimentării armei atomice. 
In declarația adoptată la miting 
participanții tși exprimă hotărî- 
rea fermă de a lupta împotriva 
pregătirii războiului atomic, plă
nuit de statele imperialiste în 
frunte cu S.U.A. și cer încheierea 
unui acord cu privire la interzi
cerea imediată și necondiționată 
a experimentării armei nucleare, 
lichidarea tuturor blocurilor mi
litare șl a bazelor de pe terito
riile străine.

președfnțllor și vicepreședinților 
diferitelor comisii și comitete alt 
O.N.U. La funcția de președinte 
al sesiunii au fost doi candidați: 
Charles Malik (Liban) și Leslie 
Munro (Noua Zeelandă). Pentru 
ca să poată fi obținută unanimi
tatea, reprezentantul libanez și-a 
retras candidatura, astfel îneît 
Leslie Munro a fost ales pre
ședinte al celei de-a 12-a sesiuni.

In cadrul aceleeași ședințe 
Adunarea Generală a luat în dis
cuție cererea Malayei, care și-ai 
proclamat independența de stat 
la 31 august a.c., de a fi pri-c 
mită tn O.N.U. Adunarea Ge
nerală a adoptat in unanimitate 
hotărîrea de a admite cererea Ma-' 
lavei, astfel îneît ea a devenit 
cel de-al 82-lea stat membru a! 
O.N.U. ț

A

NEW YORK 17 (Agerpres). - 
Marți 17 septembrie s-a deschis 
la sediul O.N.U. din New York 
cea de-a 12-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiuni
lor Unite.

In sală se aflau prezente cele 
81 de delegații reprezentînd ță
rile membre ale O.N.U., printre 
care și delegația R.P. Romîne, 
condusă de I. G. Maurer, mi
nistrul Afacerilor Externe >-l 
R.P. Romîne.

Prima ședință a celei de-a 
12-a sesiuni, a fost deschisă de 
reprezentantul Tailandei, Van 
Waitaayakon, care a fost pre
ședintele celei de-a 11-a sesiuni 
a Adunării Generale. După cu- 
vîntarea rostită de el, Adunarea 
a trecut la alegerea președinte
lui celei de-a 12-a sesiuni și %

lui sirian fi strînsei solidarități 
dintre guvern fi armată.

Să luăm un exemplu: tn timpul 
agresiunii Franței, Angliei fi Israe
lului împotriva Egiptului, o mare 
conspirație a fost organizată în 
Siria cu scopul de a răsturna gu- 
verntd și de a izola astfel Egiptul, 
lăsîndu-l singur în fața dușmani
lor săi.

Dar această conspirație a eșuat 
și Siria va rămîne alături de 
Egipt.

Dar imperialiștii vor renunța?. 
Vor accepta realitatea ? Vor recu* 
noaște eșecul și vor respecta in
dependența altor țări ? Nu. Ei se 
încăpățânează. Aceasta o dovedește 
ultimul complot din luna trecută, 
dubioasele călătorii ale lui Loy 
Henderson în jurul Siriei. Tot din 
această cramponare Siria se află 
acum intr-o situație foarte delir 
cată: flota a 6-a americană se 
plimbă în Mediierană in preajma 
coastelor siriene expunîndu-și tu: 
nurile. Amenințarea e mare. 
Și Siria rămîne ca o stîncă 
înconjurată de văluri amenință
toare. Dar Siria rezistă blocadei e- 
conomice și politice impuse de ame
ricani și propagandei din interior 
și exterior. Ea face față complotu
rilor și șantajelor. Siria nu se 
teme de amenințările imperialis
mului. Ea va lupta împotriva ori
căror uneltiri.

Poporul sirian, ca toate popoa
rele arabe luptă pentru libertatea 
sa, pentru demnitatea sa, pentru 
marile realizări obținute în timpul 
independenței în domeniul cultu
ral, economic, politic și social. El 
luptă pentru drepturile sale și 
pentru reunificarea lumii arabe 
fărîmițată de imperialiști.

Poporul sirian înțelege foarte

In ultimele zile, ftndurile tu
turor celor care iubesc pacea s-au 
îndreptat către țările arabe și în 
special către Siria. Cauza este 
bine cunoscută: colonialiștii ame
ricani caută si distrugă indepen
dența Siriei, să izoleze Egiptul, 
să lovească în independența țări
lor din Orientul Apropiat și Mij
lociu și să consolideze imperialis
mul muribund. Aceasta constituie 
desigur, un mare pericol nu numai 
pentru Siria și țările arabe, dar și 
pentru lumea întreagă.

Purtătorul de cuvînt al armatei 
siriene și guvernul sirian au anun
țat luna trecută ci au descoperit 
o nouă conspirație organizată de 
ambasada americană la Damasc, 
cu scopul de a răsturna guvernul 
frontului național care nu acceptă 
aservirea față de colonialiști. A- 
ceasta nu era prima conspirație 
pregătită de către imperialiștii a- 
mericani împotriva Siriei, cu sco
pul de a jefui petrolul arab. 
Pentru ca țările arabe să rămlnă 
fărâmițate și slabe ei fac tot ce 
le stă in putință.

Pentru a aservi lumea arabă, 
imperialismul folosește Israelul ca 
un mijloc perpetuu de amenințare 
ji agresiune împotriva țărilor 
arabe.

De asemenea imperialismul a 
inventat „punctul patru", pactul 
de la Bagdad și după eșecul 
din Egipt a creat „doctrina Eisen
hower". Prin această „doctrină11 
colonialiștii americani au ajutat pe 
regele Hussein al Iordaniei să dea 
lovitura de forță și să răstoarne 
guvernul lui Soleiman Nabulsi, 
inlocuindul cu un nou guvern 
urit de poporul iordanian, un gu
vern care acceptă si vindă țara 
pe dolari.

Prin această „doctrină" colonia
liștii americani au ajutat de ase
menea guvernul libanez Sămun- 
Solh-Malik să falsifice alegerile 
pentru a-și asigura majoritatea In 
parlament.

In sfîrșit, prin aceeași doctrină 
Eisenhower, imperialiștii americani 
au încercat totdeauna, și încearcă 
încă să răstoarne guvernul frontu
lui național din Siria. Ei au în
cercat de mai multe ori, prin a- 
genții lor, să ucidă conducătorii 
partidelor progresiste, ai partidelor 
comunist și socialist și cițiva mi
niștri și militari naționaliști.

Dar toate tentativele lor au 
eșuat datorită conștiinței poporu-

bine că nu este singur în lupta 
sa împotriva imperialismului. El 

credincioși în luptă- 
pace din lumea în-
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După alegerile din R. F. Germană

Comentariile presei franceze
PARIS 17 (Agerpres). — Presa 

pariziană comentează pe larg re
zultatele alegerilor pentru Bun- 
destagul vestgerman. Ziarele de 
dreapta își exprimă satisfacția în 
legătură cu rezultatele alegerilor 
și elogiază „solidaritatea atlan
tică". In această privință mani
festă un zel deosebit ziarul „Fi
garo".

Făcînd legătură între rezulta
tele alegerilor pentru Bundestag 
și perspectivele reunificării Ger
maniei, ziarul „Paris Press L’In- 
transigeant" scrie: „VICTORIA 
UNIUNII CREȘTIN-DEMOCRA
TE INSEAMNA CU SIGURANȚA 
CA PERSPECTIVA UNIFICĂRII 
GERMANIEI ESTE ȘI MAI IN- 
DEPĂRTATĂ".

La conoluzii similare a ajuns și 
ziarul „Franc Tireur".

Ziarul „Combat" consideră că 
Germania occidentală a lui Ade-

nauer „VA FI MIINE UN PAR< 
TENER PRIMEJDIOS AL FRAN
ȚEI,..-

Ziarul „L’Humanite" subliniază 
că REZULTATELE UNIUNII 
CREȘTIN-DEMOCRATE LA A- 
LEGER1 AU FOST OBȚINUTE 
IN CONDIȚIILE DICTATURII 
MARELUI CAPITAL.

„L’Humanită" subliniază că ȘI 
DE DATA ACEASTA PARTIDUL 
MILITARIȘTILOR GERMANI 
DATOREAZA REZULTATELE 
OBȚINUTE APĂRĂTORILOR 
LOR AMERICANI ȘI VESTEU- 
ROPENI. „DAR, subliniază zia
rul, ACUM SITUAȚIA NU MAI 
ESTE CEA DE ACUM APROA
PE DOUA ZECI DE ANI. ACUM 
SE POT CREA CONDIȚII PEN
TRU O ADEVĂRATĂ DEMGA 
CRAȚIE IN GERMANIA, UNI
FICATA PE CALE PAȘNICĂ".

are prieteni 
terii pentru 
treagă.

ABDUL 
membru al Asociației scriitorilor 

arabi din Damasc — Siria

Situația ® S'a Pr®iun9't «mpendarea 

din CUBA ^arant*i,or constituționale B O 
-------------- nouă epurare masivă în armată

anunțat de asemenea o nouă epu
rare masivă în rîndurile armatei. 
Această epurare — explică agen
țiile americane — care este cea 
de a doua în decurs de cîteva luni 
ordonată în rîndul trupelor te
restre a fost extinsă acum și în 
rîndul unităților maritime și ae
riene — aceasta în urma partici
pării masive a marinarilor cubani 
la răscoala care a izbucnit săptă- 
mîna trecută tn orașul Cienfue- 
gos. Zeci de ofițeri au fost mu
tați de la unitățile lor — după 
cum s-a anunțat în mod oficial în 
cadru! unei mișcări generale tn 
armată, „însă în realitate — după 
cum arată corespondentul agen
ției .Associated Press — pentru a 
îndepărta din orașul Havana pe 
anumiți ofițeri care sînt bănuiți 
de a avea vederi potrivnice gu
vernului".

HAVANA 17 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă americane anun
ță că dictatorul Cubei, Battista, a 
hotărît să prelungească pe o pe
rioadă de încă 45 de zile suspen
darea oricăror garanții constitu
ționale în tară. „De la 2 decem
brie 1956 — precizează agenția 
Associated Press—cînd conducăto
rul tineretului, Fidel Castro, a 
pornit rebeliunea contra lui Bat
tista, aceasta este a cincea oară 
cînd guvernul suspendă garan
țiile constituționale". Suspenda
rea garanțiilor constituționale — 
după cum explică corespondentul 
— dă trupelor și poliției dreptul 
de a aresta și de a deține în în
chisoare fără judecată orice per
soană. Se introduce de asemenea 
o cenzură strictă a radioului și a 
presei.

Expoziție de ceramică 
ROMINEASCA 

în Finlanda

RAZZAK JAAFAR

Unitatea și solidaritatea cu țările socialiste,
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ROMA 17 (Agerpres). — Sărbătoarea națională a ziarului 
„Unita" organizată la Modena cu prilejul lunii presei comuniste 
s-a încheiat printr-un mare miting la care au participat peste 
100.000 de oameni. La acest miting a luat cuvintul Pauniro 
Togliatti, secretarul generul al Partidului Comunist Italian.

17 septembrie prunele comentarii j Autoritățile guvernamentale au
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primate merită să cităm pe ceasenzație- Afirmațiile unuia dintre tineri 
In virată de numai 14 ani, care 
a povestit cu dezinvoltură rolul 
său tn acest asasinat a șocat 
chiar și pe detectivii tn genere 
atît de obișnuiți cu tot felul de 
cazuri de violență. „Am luat un 
cuțit de măcelărie, a apus el, și 
l-am înfipt într-însul, attt de 
mult pînă cînd am simțit osul, 
întotdeauna am dorit să săvîr- 
șesc ceva asemănător. Doream să 
dovedesc bandei mele că nu sînt 
novice și cînd am scos cuțitul

Statisticile 
nale americane — ca cea 
dată publicității de Bi
roul Federal de Investi
gații (F.B.l.) pentru si
nul trecut — amintesc 

că Ia fiecare 12 secunde a fost 
săvtrșit un delict serios, la 
fiecare 4 minute un asasi
nat sau un atac în scopuri de 
jaf. Potrivit datelor acestei ata-. 
tistici, incepind din 1850 cri
minalitatea in S.U.A. î crescut 
aproape de 4 ori mai repede 
decît populația țării. Dar aseme
nea cifre au devenit atît de frece 
vente Incit s-au banalizat.

Și totuși în vara lui 1957 chiar 
americanii s-au cutremurat de 
ceea ce presa de mare tiraj a 
denumit „FESTIVALUL CRI
MEI". Partea cea mai tristă a 
acestui „festival" constă tn fap
tul că majoritatea „partlcipanțl- 
lor“ sînt tineri. Este drept că 
aceeași presă de mare tiraj a 
căutat să pună toate nelegiuirile 
pe seama „inferioarei rase ne, 
gre“. Dar această diversiune ras 
sistă nu poate acoperi rușinea 
celor petrecute în vara aceasta 
la New York.

★ i
Și pentru ca cititorul să-și facă 

o imagine asupra celor intîmpla- 
te la New York să amintim ct- 
teva exemple spicuite din presa 
americană.

Intr-o seară de iulie, doi băieți, 
Roger McShane de 16 ani și Mi
chael Farmer de 15 ani se în
torceau acasă trecînd prin High- 
bridge Park, unde au fost ata
cați de răufăcători, lată ce a 
povestit mai tirziu poliției 
McShane: „La un fluierat, au ieșit 
din ascunzători vreo 14—15 bă
ieți și s-au năpustit asupra noa
stră. Unul dintre ei m-a lovit 
pe umăr cu ceva greu. Am fost 

eram cu fața în jos ef ne înfi
geau cuțite în spate. Am avut

Au răsunat focuri de revolver și 
cele două victime au căzut la 
pămint.

★
Cauzele acestui adevărat „fes

tival af crimei" au început să 
fie studiate de specialiști in cri
minalistică. Dintre părerile ex-

Cauză fi efect.

afară din pieptul celui atacat 
m-am întors către șeful nostru 
și i-am spus : „Iți mulțumesc că 
mi-ai dat voie să fac aceasta",

★
George Marshall tn vîrstă de 

18 ani se afla cu un prieten la 
un colț de stradă din cartierul 
Bronx. Deodată au tăbărlt asu
pra lor trei tineri. Marshall a 
fost înjunghiat mortal. Cînd cei 
trei delicvenți au fost prinși de 
poliție, ei au explicat pur și sim- 
nlu că au crezut că cei doi și-au> , 1 „îr, limn piu ca au crezut că cei «oi șl-audoboriți la pamint și in timp ce . .

oram m fata în ios ef ne înfi- BaIUI oe
In Brooklyn alți doi tineri au

cindu-mă . 
mat un taxi, am spus ț 
să-1 caute pe prietenul meu". 
Poliția l-a găsit pină la urmă pe 
Farmer, dar era prea tirziu, căci 
el a murit la puțin timp după *- 
ccea. Au fost arestați 17 tineri 
bănuiți, toți membri ai unei ban
de de tineri care au crezut că 
Farmer și McShane sînt mem
bri ai unei bande rivale.

primate merită să cităm pe cea a 
dr. A. Kahn de la Institutul pen
tru cercetări sociale. „După cum 
se știe, a declarat el, copiii for
mează bande după modelul celor 
mari... Tinerii noștri nu au pil
de destul de demne pe care să 
le urmeze. Ei cresc într-o lume 
de funcționari guvernamentali 
venali și de fruntași sindicali co- 
rupți". Această părere a repre
zentantului institutului american 
pentru cercetări sociale se referă 
evident la Influențarea tineretu
lui, dar ea ar putea fi comple
tată. Chiar presa americană a 
semnalat pînă la plictiseală In
fluența nefastă a comicsurilor, a 
programelor de televiziune, a ci
nematografului Infățișlnd omo
ruri în serie. Rezultatele s-au fă
cut deja simțite. Dar „educația" 
creșterii de huligani care să fie 
eventual „buni soldați" con
tinuă..,

„Festivalul crimei* nu poate 
fi conceput ca un lucru izolat cl 
lntegrindu-se lu statisticile care 
indică creșterea delictelor in an
samblu an de an tn S.U.A. Este 
vorba de un sistem de educație 
anume conceput pentru crimă, 
jaf, război.

Toate „armele psihologice" 
«Int folosite pentru ca „nervii 
băieților" să devină tari. Ei nu 
trebuie să se intimideze sau să 
II se înmoaie inima de milă — 
doar așa au văzut că acționează 
„eroii" din comicsuri, de pe ecra
nul de televiziune, din filme. 
Crearea bandelor și crimele să- 
vîrșite de adolescenții constitui}! 
tn aceste bande sînt doar o co
pie fidelă a celor ce reprimă în 
colonii sau a eventualilor soldați 
de mîine... Este drept că în a- 
vintul tinereții sau poate dato
rită perfecțiunii cu care au fost 
instruiți intr-ale crimei, acești ti
neri au început să confunde locu
rile și și-au desfășurat activita
tea, după cum am văzut, la New 
York. Dar aceasta este în fond 
o eroare lesne de îndreptat. Poli
ția New Yorkuiui este în definitiv 
suficient de puternică — iar la 
nevoie poate fi întărită — pentru 
asigurarea liniștei. Ceea ce con
tează în concepția promotorilor 
războiului rece este fără îndoială 
mai puțin cele petrecute la New 
York Ia „festivalul crimei". Mai 
mult contează „succesul" educa
ției de a crește criminali, adică 
unelte oarbe ale celor ce visează 
să cucerească lumea.

Z. FLOREA

Prima universitate de 
stat din R. P. Albania

TIRANA 17 (Agerpres). — 
ATA transmite : La 16 septembrie 
a avut loc la Tirana deschiderea 
solemnă a primei Universități de 
stat din Albania, înființată potri
vit hotărîrii Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albanfa 
și a guvernului popular. Cu pri
lejul acestui eveniment a avut loc 
o adunare festivă la care au luat 
parte profesori și studenți ai uni
versității, fruntași în producție, 
oameni de știință și cultură, pre
cum și reprezentanți ai universi
tăților din Uniunea Sovietică, Po
lonia, Bulgaria, Cehoslovacia, Ro- 
mînia, Iugoslavia. La Adunare a 
luat parte Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania ș. a.

HELSINKI 17 (Agerpres).— 
La 14 septembrie s-a deschis 
în sălile Muzeului de Artă din 
orașul Turku, important centru 
cultural fi industrial al Finlan
dei, expoziția de ceramică ro- 
mînească prezentată de Asocia
ția de prietenie Finlanda-Romî- 
nia. Directorul Muzeului Erik 
Berg a vorbit in cuvintul de 
deschidere despre măiestria 
creatorilor populari ai ceramicii 
romînești și despre valoarea ei 
artistică. Erik Berg a subliniat 
de asemenea că expoziția ajută 
foarte mult la cunoașterea cul
turii poporului ronun, contri
buind prin aceasta la stringe- 
rea legăturilor de prietenie în
tre cele două țări. La deschide
rea expoziției au asistat Alty 
Numky, primarul orașului 
Turku, Vuori Jorma, directorul 
stației de radiodifuziune din 
Turku, Paavo Kivikoski, secre
tarul Asociației de prietenie 
Finlanda-Rominia, oameni de 
știință și culturi, ziariști.

Au fost de asemenea de față 
ministrul R.P.R. în Finlanda, S. 
Nițescu, și membri ai legației 
R.P.R. In Finlanda.

Lovitură de stat în Tailanda
* Armata a ocupat toate punctele strategice 

din Capitală * 
legea marfială

BANGKOK 17 (Agerpres). — 
Guvernul pro-american prezidat de 
Pibul Songgram a fost răsturnat în 
urma unei lovituri de stat organiza
tă de ofițeri superiori din armata 
tailandeză sub conducerea ma
reșalului Sărit Thanarat.

Printr-un decret regal mareșalul 
Sărit Thanarat este numit coman
dant suprem al forțelor militare 
deoarece „PIBUL SONGGRAM 
ESTE INCAPABIL SĂ CONDU
CĂ POPORUL ȘI SĂ GUVERNE
ZE ȚARA".

Agenția United Press relatează 
că armata a ocupat toate punctele 
strategice din Capitals, inclusiv lo
cuința fostului premier Songgram. 
In întreaga țară a fost decretată 
legea marțială. Din relatările a- 
gențiilor de presă, reiese că lovi
tura de stat a fost efectuată fără 
vărsări de sînge.

Lovitura de stat de la Bangkok 
constituie deznodământul crizei gu
vernului Songgram care a început 
încă acum cîteva luni după ale
gerile generale, în urma cărora 
Partidul Seri Manangasila al lui

In jară a fost decretată

Songgram a ieșit mult slăbit. în 
ultimele tăptămlni o serie de mi
niștri din Cabinet și-au prezentat 
demisia, iar acum două zile condu
cătorii armatei i-au cerut lui 
Songgram să-și prezinte demisia.

Amintind recenta Împușcare a 
țăranilor de la San Donaci, care 
au cerut o remunerație echitabilă 
pentru munca lor, Togliatti a 
spus :

„Constituția prevede egalitatea 
cetățenilor în fața legilor; în 
constituție sînt de asemenea În
scrise drepturi ca dreptul la 
muncă, la asigurări sociale, la o- 
dihnă, la învățămînt. In consti
tuție se arată necesitatea de a în. 
făptui în viitor reforme radicale 
pentru a garanta aceste drepturi. 
In realitate insă toate acestea nu 
există. Trebuie să obținem ca tot 
ceea ce este înscris în constituție 
să se înfăptuiască și în practică, 
să se înfăptuiască zi de zi în 
viață.■

Cînd vorbim despre calea demo
cratică, a spus in continuare 
Togliatti, avem în vedere că noi 
vrem să obținem schimbarea și 
transformarea radicală a struc
turii însăși a societății NOI 
VREM SOCIALISM, IAR SOCIA
LISMUL SE POATE OBȚINE 
NUMAI PRIN TRANSFORMA
REA RADICALA A SOCIETĂȚII.

Noi, italienii, luptăm pentru o 
Italie socialistă ți In această luptă 
mergem pe calea pe care am des. 
chis-o noi înșiși ți care se 
deosebețte de căile pe care au 
mers alte țări. Sintem însă socia
liști ți vrem să construim socia
lismul -, de aceea In nici un caz 
nu putem renunța la unitatea și 
solidaritatea cu țările socialiste; 
această unitate ți această solida
ritate trebuie să fie Întotdeauna 
o trăsătură inerentă a activității 
oamenilor muncii".

Togliatti a subliniat In conti
nuare că In luptă comuniștii s-au 
străduit întotdeauna să obțină 
ces msl largă unltats a tuturor 
Torțelor muncii, opuse marelui ca
pital. Noi, a spus el, sintem tm-

potriva izolării avangardei clasei 
muncitoare de alte forțe care pot 
să meargă împreună cu noi și 
sub conducerea noastră pe calea 
socialismului.

In continuare, Togliatti a vorbit 
despre primejdia totalitarismului 
clerical. Pentru a-i da riposta — 
a subliniat vorbitorul — nu este 
însă suficient doar să-l demas- 
căm; este necesar să pornească la 
luptă forța revoluționară — clasa 
muncitoare; este necesar ca a- 
ceastă forță să se afirme, reunind 
In jurul său toate forțele demo
crate din țară.

MITINGUL DE LA MODENA 

CU PRILEJUL 

LUNII PRESEI COMUNISTE

■ CUVINTAREA 

LUI PALMIRO TOGLIATTI

în încheierea cuvîntării sale 
Togliatti a chemat la întărirea 
Partidului Comunist pentru ca 
să-și poată îndeplini mai bine 
rolul de conducător, subliniind 
că viitoarea desfășurare a eve
nimentelor din Italia va depinde 
de lupta Partidului Comunist Ita. 
lian și de unitatea forțelor popu-

DAMASC. — La Damasc a avut 
loc un miting de masă al femeilor 
care au condamnat complotul Sta
telor Unite împotriva tării lor.

NEW YORK. - La 15 septem
brie tn apropiere de New Bedford 
(statul Massachussets) s-a prăbu
șit un avion de pasageri american. 
Au pierit 7 persoane ; celelalte 14 
sînt rănite.

LONDRA. — In seara de 16 sep
tembrie s-a 'anunțat tn mod oficial 
la Londra că primul ministru Mac
millan a procedat la o remaniere 
restrlnsă a cabinetului său.

Sesiunea extraordinară a parlamentului francez
PARIS 17 (Agerpres). — La

17 septembrie s-a deschis sesiunea 
extraordinară a parlamentului 
care și-a întrerupt înainte de ter
men vacanța de vară. După cum 
sb știe, convocarea extraordinară 
ă parlamentului a fost cerută de 
numeroși deputați printre care de 
reprezentanții grupului partidului 
comunist. Acești deputați au con
siderat necesară discutarea ime
diată a politicii economice a gu
vernului care figurează ca prim 
punct pe ordinea de zi.

Pentru guvern mai important 
este al doilea punct de pe ordinea 
de zi — proiectul de lege cu pri
vire la noul statut administrativ- 
politic al Algeriei. Noul statut al 
Algeriei expus în acest proiect de 
lege are un caracter destul de 
nebulos. El prevede federalizarea 
Algeriei, crearea unor „adunări 
teritoriale'* în regiunile acestei 
țări și a unor „guverne" locale 
precum și a unei adunări și a 
unui guvern federal.

Desen de : STAMATESCU MIHA1 
corespondent

— Curentul ăsta mă Îmbolnăvește

NEW YORK. — Agenția United 
Press anunță că la 16 septembrie 
S.U.A. au efectuat o nouă explo
zie nucleară pe poligonul experi
mental din statul Nevada.

nulul american de a efectua în pri- 
măvara anului 1958 în zona Paci
ficului experiențe cu arme termo
nucleare.

OSLO. — In cursul ultimelor zile, 
în Norvegia de sud au căzut can
tități neobișnuit de mari de pred- 
pitațiuni din care cauză în nume
roase regiuni au fost inundate cîm- 
pii, căi ferate și șosele.

NEW YORK. - La 16 septem
brie, A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. a fă
cut o vizită lut Dag Hammarsk- 
joeld, secretarul general al O.N.U.

PARIS. .— După cum anunță 
presa franceză in Algeria continuă 
vărsările de singe. In apropiere de 
orașul Alger a avut loc o ciocnire 
înverșunată Intre trupele franceze 
Si un detașament al armatei alge
riene de eliberare națională.

TOKIO. — La 17 septembrie mi
nistrul acLinterim al Afacerilor Ex
terne Kiși, a invitat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Japoniei pe 
Mc Arthur, ambasadorul S.U.A. în 
Japonia, și i-a remis o notă de 
protest împotriva planului guver-
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YALTA. — La 17 septembrie N. 
S. Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S. a primit pe Aneurin 
Bevan, membru al parlamentului 
Marii Britanii, unul din liderii de 
frunte ai partidului laburist englez 
și pe soția sa, Jenny Lee, mem
bră a parlamentului britanic.

PARIS. — Regele Marocului a 
sosit la 16 septembrie tn Tanger. 
Potrivit relatărilor preset, .1 a a- 
nunfat că se acordă acestui oraș 
un nou statut. Tangerul, care este 
considerat In prezent oraș maro
can. tși menfine insă autonomia in 
domeniul economic, financiar si 
fiscal, avtnd libertatea să exporte 
Si să importe mărfuri fără perce
perea taxelor vamale.

BUDAPESTA 17. — (Corespon
dentul Agerpres transmite) : La 
Nagykorbs au început festivitățile 
consacrate cinstirii memoriei ma
relui poet Arany lanos, cu prile
jul împlinirii a 140 de ani de la 
naștere și a 75 de ani de la moar
tea sa. La festivități participă și 
o delegație culturală din Salonla,

STAS seu - es

Ministerul Invățămîntului șl 
Culturii și Uniunea Artiștilor 
Plastici anunță cu regret înceta
rea din viață, la Galați, a pic'.o- 

maestru 
Romînă. 
1871, N. 
tinerețe 

1891 se

rului Nicolae Mantu, 
emerit al artei din R.P.

Născut la 23 aprilie 
Mantu a îndrăgit din 
desenul, și pictura. In 
înscrie la școala de Belle-Arie 
din București, avînd ca profesori 
pe Gh. Tattarescu și G. D. Mirea.

Tntre anii 1894 și 1905, N. 
Mantu desfășoară o bogată acti
vitate, publicînd în ziare și re
viste progresiste desene satirice 
incisive prin care demască raci
lele societății burghezo-moșie- 
rești.

După cinci ani de studii la 
Miinchen, N- Mantu se stabilește 
defintiv la Galați, unde pictează 
neobosit pînă în ultima zi a vie
ții sale.

In unele din compozițiile sale 
istorice se oglindește lupta țără
nimii de la 1907, precum și gre
vele muncitorilor din portul Ga
lați.

Cei din urmă ani i-a închinat 
realizării unui ciclu de pînze, 
oglindind noile transformări so
cialiste petrecute în viața satului 
nostru.


