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agriculturii socialiste

Tinerii 
în acțiunea 
de economii

Răsfoind 

scrisorile 

coresponden
ților voluntari

Acțiunea patriotică inițiată de 
tinerii siderurgiști reșițeni „Să 
realizăm cît mai multe economii 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste" a găsit un larg ecou 
în rîndurile tineretului. Tinerii 
din cele mai diverse sectoare de 
activitate, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, mobilizați 
de organizațiile U.T.M. luptă cu 
pasiune pentru a realiza noi și 
însemnate economii. Succesele 
obținute de tineri în această pre
țioasă acțiune îi îndeamnă pe 
corespondenții noștri voluntari să 
trimită redacției nu
meroase scrisori.

Să citim împreună 
cîteva di.a aceste scri
sori :

„Deșeurile pot fi fo
losite“. Așa își începe 
scrisoarea tehnicianul 
Vasile Constantin de. 
la întreprinderea de 
construcții de poduri
metalice și prefabricate din be
ton, din Pitești.

„în fiecare consfătuire de pro
ducție membrii brigăzii de tineret 
condusă de Gh. Velcea discută o 
seamă de procedee prin care se 
pot realiza economii cît mai 
mari.

Tinerii din această brigadă 
și-au propus să valorifice fiecare 
bucățică de metal. La noi de alt
fel, deșeurile sînt socotite mate
riale de construcție. Ele nu stau 
la rampă ca pînă acum, ci în de
pozitul de materiale, sortate pe 
diferite dimensiuni. La primirea 
unej comenzi, maistrul secției 
studiază posibilitatea folosirii de
șeurilor pentru diverse piese, fără 
să mai scoată material nou din 
magazie. La construirea celor 
două macarale pe un vagon, bri
gada lui Velcea a economisit 
1800 kg. metal. Numai în 15 zile, 
prin folosirea complexă a deșeu
rilor, această brigadă a econo
misit 2.760 kg. metal, ceea ce 
echivalează cu peste 4.700 lei".

Din regiunea Stalin ne-au so
sit mai multe scrisori. Reținem 
însă pe aceea a tînărului ion

Tineri fruntași...
...In muncă de Ia Fa
brica „Colorom" din orașul 
Codlea. Strungarul Gheorghe 
Turcu e secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din sec
ția mecanică. Muncind cu 
multă pasiune și folosind din 
plin mașinile și timpul de lu
cru a realizat anul acesta o 
economie de 9.500 lei.

Elena Birjaru a terminat 
școala profesională și lucrea
ză ca laborantă chimistă. 
Deși e în primul său an de 
producție, toți tovarășii săi de 
muncă o apreciază pentru 
priceperea și devotamentul 
cu care lucrează.

Vulcan, intitulată „Roadele unei 
inițiative".

„In urma consfătuirii de la 
Cluj, ținută anul trecut la Uzi
nele „ianoș Herbak“, colectivul 
de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari de la întreprinde
rea de piele și încălțăminte din 
Agnita a pornit cu avînt acțiu
nea de reducere a consumurilor 
specifice de materie primă și 
materiale pentru realizarea de 
produse mai multe, din același 
material și de o calitate mult mai 
bună.

Tinerii de aici, ur. 
mînd exemplul comu. 
niștilor, au trecut la 
descoperirea și folosi
rea a noi resurse in
terne pentru realiza
rea de cît mai multe 
economii. Astfel, tăbă. 
carii au găsit noi me
tode de uscare a piei
lor crude, au rediFs

consumul de tanin din import in- 
tensificînd folosirea taninului in
digen etc. Stanțatorii și croilo.-ii 
au pornit la întrecere cu I izinca 
„Să fii folosit fiecare centimetru 
de piele și talpă".

Rezultatele sint deosebit de 
îmbucurătoare. Numai in anul 
acesta au fost economisite mari 
cantități de talpă și piele. Astfel 
a fost economisită cantitatea de 
500 m.p. piele pentru fete și peste 
3.573 kg. talpă.

In anul acesta, materialele 
economisite prin reducerea con
sumurilor specifice vor ajunge la 
o valoare totală de 182.000 lei.

De curînd în secția de forma
re a Uzinelor metalurgice „l’ro- 
gresul“-Brăi!a a avut loc în orga
nizația U.T.M., adunarea genera
lă de dare de seamă și alegeri. 
Cu acest prilej — scrie oțelarul 
Petre Mușat — s-a dezbătut pe 
larg și felul cum a muncit biroul 
organizației U.T.M. pentru mobi- 
lizarea tinerilor la realizarea de 
cît mai însemnate economii.

Bilanțul acesta a fost cit se 
poate de îmbucurător.

Pe baza unui plan de muncă 
bine întocmit fiecare tînăr a avut 
de îndeplinit sarcini concrete în 
acest an. Inițiativa tinerilor reși- 
țeni pentru realizarea de cit mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei socialiste s-a bucurat de 
un larg ecoat și în rîndul tineri
lor de aici. Atenția generală a 
fost îndreptată spre reducerea 
continuă a rebuturilor. In urma 
muncii politice desfășurată de or. 
ganizația U.T.M., tinerii din acea
stă secție au reușit să reducă 
coeficientul de rebut de la 4,7 Ia 
sută la 3,37 la sută. Această ci
fră poate nu spune prea mult, ea 
totuși reprezintă economii de 
sute de mii de lei. In adunare 
s-a discutat pe larg și despre 
multe alte rezerve interne care 
valorificate pot duce la realiza
rea de mari economii.

Acestea sînt doar cîteva din 
numeroasele scrisori care vorbesc 
despre munca pasionantă a tine
rilor pentru realizarea de cit 
mai multe economii.

N. GHEORGHE ,

In cinstea 
lui 7 Noiembrie

Cu planul 
anual îndeplinit
Minerii de Ia orizontul 1 al mi

nelor de fier Ghelar au început 
în ziua de 2 noiembrie să ex
tragă minereu de fier în contul 
anului viitor. Realizarea planului 
anual, de producție cu 60 de zile 
înainte de termen a fost posi
bilă datorită aplicării unoi im
portante măsuri tehnico-organi- 
zatorice ca extragerea minereu
lui prin surpoj-e și rambliere. 
eșalonarea lucrului pe schimb, 
schimbul brigăzilor la locul de 
muncă etc.

Minerii au închinat această 
victorie a lor măreței sărbători 
- Ziua de 7 noiembrie.

(Agerpres)
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La Bîrlad noi construcții 
date în folosință.

La Bîrlad au fost data de cu
rînd în folosință, lîngă noul com
plex școlar, două noi blocuri de 
locuințe destinate cadrelor didac
tice. De la începutul anului și 
pînă acum în acest oraș au fost 
construite și date în folosința oa
menilor muncii peste 100 de a* 
partamente.

Bîrlădenii participă în mare 
număr la numeroasele lucrări de 
interes obștesc care le înfrumu
sețează orașul. De la începutul 
anului ei au efectuat peste 
447.000 ore de muncă voluntară 
reali zînd astfel economii de 
peste 700.000 de lei.

Pionierii de Io- Școala m^dfb 
„Frații Buzești“ din Craiova 
poartă corespondență cu pio
nieri și școlari din 14 țări. 
Fotograful nostru a surprins 
cîțiva pionieri - elevi în cla
sa a Vl-a A consultînd „do
sarul de corespondență" al 
cărui volum și dimensiuni fac 

comentariile inutile.

De cînd lucrează în fabrică 
tînărul strungar Oswin Pe- 
char n-a dat nici un rebut, 
iar de la începutul acestui 
an a realizat economii în va
loare de 9.600 lei.

Vladimir Cincu, membru 
al brigăzii de tineret „Vasile 
Roaită", este unul din cei 
mai tineri muncitori din fa
brică și unul dintre fruntași.

Plenara lărgită
a Consiliului U.A.S.R.
In ziua de 2 noiembrie 1959 

a avut loc la București Plenara 
lărgită a Consiliului U.A.S.R.

Plenara a analizat activitatea 
desfășurată de asociațiile stu
denților in vederea indeplinirii 
hotărîrilor celei de-a ll-a Con
ferințe a U.A.S.R. și a adoptat 
o serie de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii 
profesionale a studenților și la 
ridicarea nivelului muncii politi- 
co-educative în instituțiile de in-

vățămînt superior la înălțimea 
sarcinilor trasate ele partid.

La lucrările Plenarei au parti
cipat ca invitați reprezentanți ai 
Ministerului Invățămintului și 
Culturii, rectori și prorectori ai 
unor institute de învățămînt su
perior din toate centrele univer
sitare, secretari ai comitetelor.de 
partid pe centre universitare și 
din unele institute de învățăm'nt 
superior, secretari U.T.M., preșe
dinți ai unor consilii U.A.S., stu- 
denți fruntași în munca profe
sională și obștească.

Numeroși tineri urmează cursurile 
universităților populare și muncitorești
Anul acesta au luat ființă în 

întreaga țară 2'28 universități 
populare și muncitorești, iar in 
curînd își vor începe cursurile 
69 de universități populare să- 

Teșff. ■' .............. ..
Pretutindeni aceste forme de 

învățamint popular au trezit un 
deosebit interes in rîndul oame
nilor muncii. Numai l.ă universi
tățile muncitorești, publice și 
pentru tineret s-au înscris în a- 
cest an peste 20.000 de cursanți.

Programul acestor universități 
cunoaște in anul acesta o simți-

toare îmbunătățire a conținutului 
teoretic și științific. Pe lingă cu
noștințe din domeniul științelor 
sociale și științelor naturii, pro
gramul cuprinde măi larg pro
blemele tehnicii ți probl’ernè de 
cultură generală.

La sate programele universi
tăților sînt legate de sarcinile 
transformării socialiste a agri
culturii și cuprind lecții de eco
nomie agrară, agricultură gene
rală, zootehnie, hortiviticultură 
etc.

(Agerpres)

Foto : P. PAVEL

Mâreața bogăție spîritualâ
a colturîî sovietice

Printre fruntașH Întrecerii socialiste de Ia atelierul electric al 
Uzinelor „Mao Țze-dun" din Capitală se numără și tinerii din 
brigada condusă de tinărul comunist Ion Bucur. Folosind cu 
grijă materiile prime și materialele, ei au realizat pină acum 
economii in valoare de peste 4.000 de lei. lată-i în fotografia 

noastră discutind despre rezultatele obținute.

Foto : P .POPESCU

La Uzina „losif Ranghef din Arad

S-a construit un
Uzina „losif Ranglieț”-Arad a 

livrat anul acesta unor ateliere 
mobile ale S.M.T.-urilor, precum 
și secțiilor de sculărie din dife
rite întreprinderi un nou tip de 
strung de dimensiuni reduse și 
cu performanțe tehnice ridicate. 
Acest strung are o turație maxi
mă de 1600 rotații pe minut și 
este pus în mișcare de un 
lor

mo-
cu o putere de 1,5 kW. Me-

nou tip de strung
S.M.T.-uri și 

mașini apreciază 
strung „pitic“ cu 
ei pot prelucra

canizatorii din 
constructorii de 
calitățile acestui 
ajutorul căruia
cele mai diferite piese necesare 
reparării tractoarelor și mașini
lor agricole și pot confecționa 
scule și dispozitive folosite în 
industria constructoare de ma
șini.

(Agerpres)

„Educator“ cu
prețuri fixe

Curtea școlii era plină de 
băieți. Discutau emoționați, cu 
cărțile la subțioară, își dădeau 
sfaturi, curaj. Ca înainte de 
examen. Și, încă un examen di
ficil, la Școala profesională de 
petrol-chimie din Ploești. Mu
gurel ședea de-o parte și-i 
privea cu un zimbet melanco
lic. li erau dragi băieții ăștia 
de 14-15 ani, cu emoțiile și 
înfrigurarea lor adolescentină 
Et ego Arcadia — și el fusese 
cîndva la fel, vorba latinului.

Mugurel era sincer emoțio
nat de sentimentele lui cit se 
poate de înălțătoare. Peste ele 
a căzut insă un damf otrăvitor 
și urîcios de băutură. ti era 
sete. Gîtul îi ardea cumplit, 
parcă ar fi avut jar pe el. Și 
nu mai avea nici o lețcaie. Pen
tru Mugurel, banii devin însă în 
ultima instanță o chestiune de 
amănunt, care se rezolvă totuși 
într-un fel sau altul. Așa că 
Mugurel procedă în consecință. 
Cercetă prin curte cu privirea 
lui de coțcar versat și puse 
ochii pe un băiețandru care 
părea mai emoționat, mai spe
riat. 11 apucă de după gît.

— Ascultă, măi băiatule, tis 
ești de la țară ?

— De la țară.
— Și... ești pregă

tit bine ?

FOILETON
— Sigur că 

buie să-ți fie 
Examenul doar

Norocul tău 
salvez eu, care
la școala asta și... cunosc toate 
problemele. Pot să te fac în 
cîteva zile tobă de carte. Vino 
cu maică-ta la mine.

Și Monea Vasile, băiatul cu 
pricina, veni cu maică-sa la 
camera lui Mugurel Gașpar, e- 
ducătorul.

— Ascultă, femeie, o întrebă 
el marțial, dumneata ți-i la 
viitorul copilului dumitale ?

— Cum să nu țin, că de-aia...
— Bine, dacă ții, poate vrei 

•să și reușească la examen ?
— Sigur că da...
— Atunci scoate cinci sute de 

lei, să vă fac fericiți pe-amin- 
doi.

Băiatul și mama se 
unul la altul. Fericiți.., 
sute... ?

Mama scoase dintr-un 
basmalei 200 de lei.

— N-am decît atîta, 
trimit pe bărbată-miu < 
tul.

— Bine, dar să fiți 
cinstiți, să vă țineți de cuvînt, 
le dădu Mugurel o lecție de ți
nută morală. După care îl în
cuie pe băiat în camera lui și-i 
puse o carte in mină.

— Citește. — - 
n-ai de unde să știi.

După care, Mugurel probabil 
sa-nfundat într-o bodegă. Seara 
îl luă la rost pe băiat.

— Mă, să înveți că-i jale. 
Examenul e la ușă. Și să știi 
că dacă nu vine tat-tu cu banii, 
ai căzut 1 Adio școală.

Tatăl a venit însă cu banii, 
l-a mai dat deci încă 300 de

tre-
frică, 
nu-i o joaca. 
e că o să te 
sînt educator

• ••

cei 
în*

mă 
să 
ca 
de

Am cinstea de a mărturisi ci
titorilor noștri că am văzut în
tinsele meleaguri sovietice, pînă 
în Nord la Leningrad, și pînă 
departe în Siberia, la Irkutsk 
în niște călătorii de neuitat. Îmi 
va fi insă, imposibil . să arăt 
în acest spațiu strîns măcar a 
mia parte din tot ce am trăit 
și am văzut. De neuitat rămîne 
drumul de la Moscova către 
Extremul Răsărit, lată deodată 
Uralii, proiectîndu-se cu vestiții 
lor giganți industriali pe cerul 
clar de toamnă. După aceea se 
întinde nesfîrșita taiga, care a- 
tinge cu marginile aurora bo
reală, și în care oamenii altă 
dată oprimați și batjocoriți de 
stăpînirea de atunci, trăiesc un 
trai luminos, dau viață locurilor 
pe unde n-a călcat picior de 
om, făurind o industrie puternică 
și o cultură tot mai înfloritoare. 
Cine poate uita, iubiți citi
tori, frumusețile de basm ale 
Crimeii, devenită un vast sana
toriu și o imensă casă de odih
nă pentru cei ce muncesc, sau 
Caucazia care amintește de Pro- 
meteus și de Colchida șl care

Eusebiu Camîlar >

uimește și ea prin minunate re
alizări. Cine poate uita meste
cenii Nordului, din drumul din
tre Moscova și Leningrad ? imi 
aduc aminte și acum, cum stă
teau pădurile albe, ca niște în. 
grămădiri de facle compacte, și 
păsări călătoare treceau în evo
luții calme, căci era toamnă și 
vremea emigrării păsărilor. Ci
ne n-a fost impresionat de ocea
nele de grine ale colhozurilor și 
sovhozurilor pe care pluteau ai
doma unor corăbii, modernele 
combine, cine n-a fost fericit 
văzînd in fiecare oraș, orășel 
sau sat semne ale creșterii a- 
vîntate a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Mărturisesc 
că în fiecare loc am lăsat cîte 
o fărîmă din inimă și de pre
tutindeni am plecat cu regretul 
că viața nu are măcar o mie de 
ani lungime, pentru a vedea, a 
trăi și iubi tot ce constituie bot 
găția, frumusețea și farmecul 
popoarelor Uniunii Sovietice. Și,

pretutindeni am fost înfîmpinați 
cu dragoste și simpatie, convin- 
gîndu-ne de fiecare dată tot 
mai mult cît de profundă este 
prietenia dintre popoarele noas
tre și cît de mult avem de în
vățat din minunata experiență 
a oamenilor sovietici. Prietenia 
aceasta s-a manifestat încă de 
demult și e știut că ea durea
ză de mat bine de jumătate de 
mileniu. E destul să amintim vi
forele istoriei, care au unit sub 
aceleași flamuri de apărare, po
poarele noastre împotriva cotro
pitorilor străini. Prietenia acea
sta s-a manifestat în ciuda îm
potrivirii claselor asupritoare în 
trecut pe toate tărîmurile cu pu
tință, îneît apogeul ei de azi, 
își are rădăcinile firești și ne
numărate în adîncul vremurilor, 
dar ea s-a cimentat cu deosebi
re în vremurile noastre, odată 
cu eliberarea patriei de sub ju
gul fascist, eliberare la care

Armatele Sovietice ne-au dat un 
frățesc ajutor.

Intre lucrurile care au ajutat 
cel mai mult la apropierea po
poarelor noastre, trebuie pome
nită și bogăția culturii, a litera
turii ruse și sovietice, care a 
fost tradusă atit de mult la noi 
în anii puterii populare și care 
a luminat din plin înfrățirea 
noastră cu oamenii sovietici. 
Voi remarca astfel dragostea 
nețărmurită de care se bucură 
la noi toți marii clasici ruși și 
sovietici și Maxim Gorki îndeo
sebi, ca niște reprezentanți de 
frunte ai comorii culturale a po
poarelor sovietice din care ne 
împărtășim și noi cu dragoste.

Acum cîtva timp, cu ocazia 
aceleași Luni în care sărbăto
rim această prietenie, mi-a fost 
hărăzit să dau autografe pe 
traducerile mele din operele cla
sicilor marelui popor de la răsă
rit și pot mărturisi că am trăit 
clipe de deosebită înălțare. Mi 
s-au perindat pe dinainte nes
pus de mulți cititori din gene-

« i
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ultarli 
cinci

colț al

dar îl 
cu res

oameni

Daca nu citești

lei. Peste cîteva zile insă, Mu
gurel a avut unele rectificări 
esențiale la contractul pe care-l 
încheiase cu părinții lui Monea.

— Uite ce-i, bade, i-a spus 
el serios tatălui. Băiatul dumi- 
tale stă cam prost cu cartea. 
La nivelul lui de cunoștințe nu 
poale intra in școală sub 1.500 
de lei.

— Cum adică ? întrebă tatăl, 
pe care Mugurel il dibuise că e 
destul de credul și dispus să-și 
bage fiul în școală chiar și cu 
un „preț“ mai ridicat.

— Adică mai trebuie încă o 
mie de lei. Altfel nu pot. Eu 
lucrez cinstit: am prețuri fixe.

— Da, dar de unde să scot 
eu banii ăștia așa repede ?

— De unde să-i scoți ? se 
înfurie Mugurel. Tot eu vrei să 
te învăț? Porc ai acasă. Vinde-l!

Mugurel a primit ȘÎ mia de 
lei. intre timp, mai aranjase o 
afacere și cu „educatorul” Por- 
cică, cu care jumulise încă 500 
de lei de la elevul Dinu Gheor
ghe. Cit despre elevul lui, Mo- 
nea, acesta ședea închis în ca
meră și citea singur ce nime
rea. La examen au intrat 
cum era și firesc — numai 
bine pregătiți. Mugurel s-a 
furiat.

— Ce dracu, 
nu ești în stare 
iei un examen 
ăsta ? Chiar așa
slab la minte ești ?

Și-a încercat el pe 
la conducerea școlii . ceva, dar 
nu i-a mers. Monea a rămas și 
pe dinafară și cu banii luați.

— Asta-i situația, i-a expli
cat Mugurel nevinovat. Eu am 
făcut tot ce-am putut.

Pină la urmă, excrocheria a 
ieșit la lumină. Nu se putea 
altfel. Chemat să dea socoteală 
pentru matrapazlîcurile lui, 
Mugurel a dat din colț in colț, 
dar pină la urmă a recunoscut.

— Da, tovarăși, am luat, re
cunosc. Dar nu vreau să (iu 
tras la răspundere în fața to
varășului director Cojocaru.

— De ce ?
— Așa. Pentru că și el... a 

făcut un banchet din banii șco
lii ! Pe urmă, tov. Porcică n-a 
ciupit și el 250 ? Pe el de ca 
să-l iertați ?

Cei doi, directorul și Mugu
rel au avut un scurt, dar sem
nificativ schimb de păreri prin 
intermediul unor priviri ascu
țite la maximum. Apoi au tușit.

Pină la urmă lucrurile s-au 
limpezit. La școala aceasta 
s-au cuibărit doi excroci — 
Mugurel și Porcică care dau 
„educație" după tarifuri spe
ciale numai de la 
lei în sus — și un 
care deși a văzut toate 
închis ochii pentru că 
ra și pe el pe căciulă o ______

E absolut necesar și urgent 
ca organele în drept să plăteas
că celor care fac educație după 
asemenea tarifuri și celui care 
a „închis ochii", așa cum se 
cuvine. Să nu le rămînă deloc 
datori.

ION MIHALACIIE 
GH. NEAGU

500 da 
director 
astea, a 
ii supă- 
muscă...
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Alături de comuniști,
cu sprijinul

In seara aceea prin mintea 
lui Marin Dinu au trecut tot fe
lul de ginduri și amintiri. Cuvin
tele secretarului comitetului 
partid îi stăruiau puternic 
minte.

„Vezi tu, Marine, munca asta 
de convingere, de luminare a oa
menilor, e o muncă migăloasă, 
care cere și pricepere dar și 
multă răbdare. Noi, comuniștii, 
ne străduim să arătăm țăranilor 
muncitori drtimul cel drept, ca
lea spre fericire și belșug, prin 
fapte, fapte puternice, grăitoare, 
să-i ajutăm să vadă realitatea, 
să irrvele din ea. Voi, utemiștii, 
știți că cooperativizarea întregii 
noastre comune s-a făcut pe baza 
rezultatelor tot mai bune obți
nute în cei aproape șase ani de 
întovărășirea agricolă „7 Noiem
brie“. Doar voi ați fost aceia care, 
alături de comuniști, ați intrat 
printre primii în întovărășire. Ați 
lămurit apoi tinerii să efectueze 
de la început toate muncile în 
comun. Echipele de tineret au 
fost printre cele mai harnice, au 
obținut recolte frumoase : cîte 
500 kg porumb și 300 kg grîu 
în plus la fiecare hectar. Meri
tele utemiștilor în cooperativiza
rea comunei noastre sînt fru
moase și organizația de partid 
vă felicită pentru asta".

Ajuns cu gîndul aici, Marin 
Dinu începu să-și amintească 
despre tot ce făcuseră ei despre 
activitatea organizației U.T.M. 
legată de cooperativizarea comu
nei lor. își aminti de vizita or
ganizată cu sprijinul comuniști
lor, la gospodăria colectivă din 
Gîștești. Cîteva căruțe încărcate 
cu tineri au mers cîntînd pînă 
acolo. La colectivă, tinerii au 
mers peste tot, au cercetat, au 
întrebat. Apoi, la întoarcere au 
discutat cu aprindere despre cele 
văzute, au chibzuit bine, și au 
hotărit să organizeze și ei mun
ca pe brigăzi și echipe ca în 
colectivă. Și-au dat seama nu 
după mult timp că, într-adevăr, 
mult mai spornică e munca așa, 
mai organizată, disciplina și răs-

de 
în

După vizită
care

ELENA VLĂSCEANU: „M-am 
înscris în gospodăria colecti
vă pentru toate motivele pe 
care le-au spus și prietenele 
mele și pentru ca să fiu ală
turi de ele și de cei mai buni 
oameni din sat".____________

Pășeau încet pe cărarea 
șerpuia prin mijlocul cîmpului 
spre gară și discutau între ei cu 
aprindere.

— Văzură-ți mă, ce grajduri 
au, ce mecanizare, și ce vaci, și 
cît lapte scot de la ele ? își în
trebă Dumitru Murgoi tovarășii 
de drum.

— Văzurăm, spuse Alexandru 
Bejenaru. Și nu numai vacile 
le-am văzut, da și cei 250 de 
porci. Grași că abia se puteau 
mișca. Era o diferență față de-ai 
noștri de-acasă. Ai văzut, mîncare 
cu rația, după ceas: lucerna, 
tărîțe, uruială, microelemente și 
toate de cîte au nevoie. Și zi
ceau că o să mai cumpere 
vreo 60—70, că au cu ce-i hrăni. 
Bineînțeles că au — 2.500 kg de 
grîu la ha, 4.000 kg porumb știu- 
leți la ha, asta-i recoltă, nu 
glumă. Ia spune, măi Dumitre, 
cînd ai scos tu 2.500 de kile 
de grîu la hectar ?

— Vrei să-ți rîzi de mine, Pe
tre ?

...Discuția aceasta s-a petrecut 
cu puțin timp în urmă între 
mai mulți țărani muncitori in
dividuali, tineri și vîrstniă, din 
comuna Zăgujeni, raionul Caran
sebeș, regiunea Timișoara, care 
au fost în vizită la G.A.C. „8 
Martie“ din comuna Biled, ca să 
se convingă la fața locului de 
ceea ce înseamnă viața și munca 
în gospodăria colectivă. Și s-au 
convins, i-au mai convfens și pe 
alți țărani individuali din co
mună. Cele 16 cereri primite nu 
de mult la colectiva din Zăgu
jeni stau ca mărturie.

C. G. DIACONU

punderea față de colectiv e mult 
mai ridicată.

Pentru a întări convingerea 
tinerilor despre foioasele muncii 
în comun, organizația U.T.M. a 
folosit și alte metode. La sfatul 
comuniștilor, ei au confecționat 
panouri comparative despre or
ganizarea muncii în întovărășirea 
„7 Noiembrie" și într-o altă în
tovărășire mai nouă din comună. 
Panoul demonstra că munca or
ganizată mai tepreinic, lucrările 
efectuate în comun fac ca pro
ducțiile întovărășirii „7 Noiem
brie“ să fie superioare celor din 
întovărășirea nou înființată, unde 
nu se fac toate muncile laolaltă.

Apoi Dinu își aduse aminte 
cît de apreciate au fost progra
mele brigăzii artistice de agita
ție care erau strîns legate de 
transformarea socialistă a agri
culturii și cît de bucuroși au 
fost tinerii cînd brigada a fost 
premiată la un concurs pe ra
ion. Și-a adus aminte și de șe- 
zătorife plăcute pe care le orga
nizau ei. Aici, cîntau, se învese
leau și vorbeau despre noutățile 
din sat. Intr-o astfel de șeză
toare au citit din nuvela „Des
fășurarea", apoi au discutat ce-au 
înțeles din lectură. Agitatorii 
utemiști le-au explicat fetelor și 
băieților din sat că o astfel 
„desfășurare" se petrece și 
Buttirugeni, raionul Domnești, că 
în fiecare 
noi familii 
că trebuie 
convingere 
să vină 
Discuțiile 
clăcile, 
cut ca încă cu 
toți tinerii să fie înscriși în în
tovărășirile din comună. Organi
zația de partid i-a felicitat a- 
tunci pe utemiști, i-a îndemnat 
să folosească și pe mai departe 
asemenea forme tinerești, atrac
tive. Zi de zi, ia fiecare acțiune 
de altfel, organizația de partid, 
secretarul ei, era alături de ti
neri, îi sprijinea și-i îndruma. 
Dar organizația de partid i-a 
ajutat să îndrepte și unele gre
șeli, i-a ajutat să muncească cu 
tinerii mai atent, cu mai multă 
răbdare și tact, lată, nu mai de
parte acum, i se arătase lui Dinu 
că greșise.

Da, tocmai el, secretarul co
mitetului U.T.M. greșise. El, 
care e în comitetul de inițiativă 
pentru crearea gospodăriei colec
tive, se apucase să-i scrie cere
rea lui Ion Toma. Cine naiba 
l-a pus ? Doar Ion știa destulă 
carte, putea să facă asta și sin- 

Acolo, la șezătoare însă,

de 
la

săptămină se înscriu 
cu tot pămîntul, dar 
continuată munca de 
pentru ca și ceilalți 
pe drumul 
individuale, 

toate astea
un an

acesta, 
vizitele, 

au fi
rn urmă,

el în- 
inimă, 
ce să 
( scor-

Utemiștii Cleopatra Negheleanu, Nicolae Aurar«, Emilian State și Nicolae Chircă, colectiviști 
comuna Budești, regiunea București, muncesc cu multă pasiune pentru a lărgi rîndurile marii 

lor familii. Sfatul comunistului Dumitru Simionescu este foarte prețios pentru munca lor.
Foto : P. PAVEL j

se pripise. Și-a zis că din mo
ment ce Ion era de acord, pu
tea să i-o scrie el, ca să mear
gă treaba mai repede. I se pă
ruse asta un fleac. Acuma, după 
discuția cu secretarul de partid, 
lucrurile începură să i se limpe
zească în minte. Lucrase într-a- 
devăr superficial. Nu se gîndise 
că un tînăr cînd face un ase
menea pas în viață trebuie să 
chibzuiască bine, să serie 
suși fiecare cuvint, din 
cu toată convingerea. De 
iasă pe urmă vorbe în sat 
nite de cei care nu văd cu ochi 
buni crearea gospodăriei) că 
Toma ion nu și-a scris el însuși 
cererea de intrare în colectivă ?

Comunistul Dincă ij spusese a- 
cestea cu puțină asprime in glas, 
dar atent, cu grijă, cu dragostea 
de a-l ajuta să muncească mai 
bine. Și Dinu învățase multe din 
această discuție, dar era totuși 
frămîntat. Și asta cu atît mat 
mult cu cît se gîndea că întot
deauna organizația de partid 
i-a învățat pe utemiști cum să 
pătrundă în tainele muncii mi
găloase cu oamenii. La fiecare 
succes al utemiștilor comuniștii 
contribuiseră cu sfatul, cu exem
plul lor.

A doua zl, Marin Dinu se în
drepta îngîndurat spre sediul or
ganizației U.T.M. la ședința co
mitetului U.T.M. în care trebuia 
să spună cum s-a întîmplat cu 
cererea lui Toma. Spre surprin
derea lui, 
Gheorghe 
secretarul

— Da,
șit. Trebuie să învățați să mun
ciți mai atent cu oamenii.

Apoi, omul acesta cu chip lu
minos, se apropie de Dinu și, ca 
în atîtea 
pe umăr 
îi spuse :

— Fii
altă cerere, scrisă cu mîna
Mi-a spus că 
convingere și 
dit numai că 
frumos. Sînt 
cereri pentru 
tivă. îmi pare bine că printre 
primii înscriși sînt și membrii 
comitetului U.T.M.

Și ochii lui Dincă se umplură 
de o sclipire vie, optimistă, por
nită de undeva din adîncul ini-

îl găsi la sediu și pe 
Dincă. După discuții 
de partid a spus : 
băieți, Dinu a gre-

dăți, îl bătu prietenește 
și cu vorba lui caldă

liniștit, Toma a făcut 
lui. 

el a făcut asta din 
că atunci s-a gîn- 
tu ai un scris mai 
pînă acum 32 de 
gospodăria colec-

Nuntă colectivistă
— Și ce zestre zici că-i dai, 

Pișto-baci ? întreabă de-a drep
tul Verr Ana, în toiul logodnei. 
Eu îi dau perne, covoare, pla- 
pomă, 2 hectare de pămint. Tu 
ce zestrei îi dai băiatului ?

Tatăl băiatului, Pișta-baci, om 
cumpănit, gospodar de seamă 
în sat, a răspuns cu vorba lui 
domoală, înțeleaptă:

— Eu ? Păi eu îi dau o ze
stre frumoasă și bogată : toată 
puterea brațelor lui de muncă, 
hărnicia lui pe care-o cunosc 
toți colectiviștii, cele aproape 
trei sute zile muncă pe care 
le- a făcut. Și zestrea asta spo
rește in fiecare an. Francisk 
știe să muncească.

Mamei i-a plăcut zestrea 
băiatului. S-a hotărit nunta.

Și-a fost o nuntă mare în 
Macău. Au venit colectiviștii 
satului la nuntă, au venit co
lectiviști și de prin satele ve
cine să ureze miresei bun venit 
în marea familie a colectivei, 
iar mirelui spor în muncă pe 
mai departe.

A. I. ZĂINESGUNICOLAE BARBU

Tînărul Ion. I. Stamen, din comuna Băbiciu, regiunea Craiova, s-a înscris anul acesta, împre
ună cu soția sa, în gospodăria colectivă. Ei se bucură de roadele muncii lor.

Foto : P. POPESCU

încotro privește satul
Gospodăria colectivă din BăL 

teni, raionul Vaslui. Te uiți roată 
împrejur și vezi: se cară sfeclă 
furajeră de pe cîmp, se desfac 
știuleții de porumb de pe co
ceni, se. ia analiza slhgelui la 
vaci, se lucrează la Un coșar 
pentru porumb, o 'fată duce un 
bidon cu lapte la magazie, alții 
sint pe cîmp, alții la construcții...

Acum Toamna,Acum Toamna, cînd tot ce-a 
fost semănat .și-a rodit cu priso
sință se adună și umple cu bel
șug magaziile și pătulele, actun 
cînd oamenii care au muncit să 
împlinească această bogăție au 
mai. mult ca oricînd sentimentul 
tnîndriei, acum, mai mult ca în 
oricare alte zile ale anului, gos
podăria colectivă, atrage irezisti
bil privirile, oprește pe loc pașii 
trecătorului, pune . întrebări și 
răspunde la întrebări.

Cei care au spus că „mai 
așteaptă", care au mai rămas 
deoparte, privesc acum cu inte. 
res, cu admirație roadele bogate, 
care se adună în pătulele și-n 
magaziile colectiviștilor.

De aceea nu voi scrie despre 
colectiviști, despre sîrguința și 
mîndria lor ci, iată, îi voi între
ba ce gîndesc pe cei din afară, pe 
cei care privesc acum din gospo-

dăria lor individuală bilanțul de 
toamnă al gospodăriei colective.

M-am dus la doi tineri „indi
viduali“. Am bătut la poarta lui 
Gheorghe Ciobănieă. S-a desprins 
de undeva din fundul curții și-a 
venit cu pași rari și grei în în- 
tîmpinare.

— Uite, tovarășe Ciobănieă, de 
ce.am venit, îi spun eu după ce-i 
explic cine sînt. M-ar interesa 
să aflu ce părere ai dumneata 
despre gospodăria colectivă.

— Gospodăria colectivă? 
Aids ! Ei, uite, lsă știi că 
m-ai brodit bine. Tocmai 
la asta mă gîndeam și 
eu. Adineauri am fost pe 
la socru.miti. E colectivist. 
Aveam o treabă pe la el.

se
de

dă

goane de grîu și porumb, trei va- 
goane de floarea-soărelui, plus 
animale, lînă, brînză. Avere 
rioasă. Au luat sute de mii 
lei. Ce zici de asta ?

Ciobănieă nu se sfiește, își 
drumul la gînduri.

— Văd că ăștia care.s la co- 
lectivă au posibilități serioase. I 
Costandin Măndică, care-i co
lectivist, în cîteva luni de zile și-a I 
făcut o casă nouă. Eu muncesc i 
la a mea de cîțiva ani. Pă urmă, i

De vorba cu tineri țărani 
individuali despre gospodăria 

colectivă

spun ? Cu venitu.ăsta... Am cal. 
culat că dacă aș fi lucrat în gos
podărie eu și cu nevasta (nu că 
mă laud, da eu îs ambițios la 
muncă) am fi putut să ne facem 
și casă și să ne mai luăm și 
ce ne trebuie pe lîngă ea.

Faptele sînt incontestabile. Și 
Ciobănieă le-a adunat, le-a sucit 
pe toate părțile, le-a pus una 
lîngă alta și-a chibzuit îndelung

gospodărie, 
află vreo 40 
vreo 50 de

ÎNCREDERE
Petru Vintila

AGITATORUL

Aveam o treabă pe la el. L-am 
găsit socotind ceva pe o hirtie. 
„Ajută-mă, mi-a zis el, că tu 
ești mai tare la artimetică. Vreau 
să văd cu cît ies în toamna asta 
de la colectivă“. Iese bine moșit: 
vreo 2.000 de kile de grîu, vreo 
2.500 de kile de păpușoi, vreo 
2.400 de lei, plus brînză, legume, 
și alte mărunțișuri. Ce să zic, 
eu n-am adunat decît jumătate 
dintr-atîta și, vorba aia, sînt tî
năr, am putere mai multă. ■

De altfel, gospodăria toată e 
bogată> Păi, gîndește-te și dum
neata numai cît au vîndut ei sta
tului din prisosul lor ; zece va-

mă gîndesc la sbcru-miu. Omu 
ăsta a fost, bre, înainte cioban. 
Sărac de sufla vîntul prin cojo. 
cui lui. Ce muncea un an de 
zile minca într-o iarnă și p-ormă 
o lua de la capăt. Acuma are 
podu plin de bucate, îi bine îm
brăcat, bine hrănit. înțelegi ? Pe 
urmă, eu sînt și cam curios de 
felul meu. Intr-o zi, m.am apucat 
să fac socoteala ciți colectiviști 
și-au făcut case noi anu aista. 
Ciți crezi matale ?

— ?
— O sută. Și p.ormă am nu

mărat și casele aistorlalți. Ei, 
uite, ăștia să fie vre-o douăzeci 
acolo și nici unu nu și-a terminat 
casa Intr-un an. Ce să-ți mai

și bine, moldovenește. La urma, 
că să gust un pahar din 

vinul lui. Era cam acru.
— Cam acru, a recu

noscut și el. Da lasă că 
o să am și eu un vin ca 
lumea. Auzeam, că gospo
dăria pune viță altoită...

I.am urat succes lui Ciobănieă. 
Am mai bătut la o poartă.
Tot ce există în curtea și în 

casa lui Jenică Dediu, după chib
zuință cu care sînt orînduite, 
după trăinicia cu care sînt fă
cute și așezate toate la locul lor 
sînt ca o carte de vizită a aces
tui tînăr cu vădite însușiri de 
gospodar, cu înclinație spre chib
zuință și chivernisire.

De aceea mi s-a părut cît se 
poate de firesc că ce-i place lui 
la gospodăria colectivă este 
chibzuință. Acolo totul se face 
cu chibzuință. A fost și el și-a 
văzut. A discutat și cu unchiu- 
aău Mitriță. Mitriță Dediu « brL

nu,

gadier zootehnic la 
La el în brigadă se 
de perechi de boi, 
vaci cu lapte, 170 de porci, 1.000 
de oi, 55 de stupi, vreo mie de 
păsări. Și toate sint crescute 
după carte.

Vacile primesc mîncare la ore 
fixe, li se schimbă mereu așter
nutul, la porci e curat, păsările 
nu se îmbolnăvesc. Și, crede el, 
de aceea și vacile dau mai mult 
lapte, porcii cresc și se îngrașă 
mai repede, oile sînt mai fru
moase, păsările ouă mai des. Ii 
plac și grajdurile. Dar sectorul 
ăsta zootehnic crește mereu. Și 
ce venituri aduce I Cînd a fost 
odată la unchiu-său Mitriță l.a 
găsit socotind banii pe care i-a 
cîștigat gospodăria de la oi anul 
ăsta, numai prin vînzarea lap
telui : 33.000 lei.

—■ Știu să chibzuiască bine 
lucrurile, conchide el.

Nu l-am întrebat ce are de 
gînd. Știam răspunsul.

Am mai bătut și la alte porți. 
Și-am văzut că oamenii știu să 
pună una lîngă alta faptele și 
să chibzuiască. Acum, faptele, 
bilanțul de toamnă al gospodă
riei colective li se impun cu 
forță și convingere. Și tot mai 
mult își simt pașii îndrumați în- 
tr-aco!o unde le’sînt acum ațin
tite privirile.

M. CARANFIL

Era duminică și oamenii șe
deau la taifas pe podișcă. Acolo, 
în răscrucea din mijlocul satu
lui, niște utemiști puseseră de 
cu seară un panou mare, vop
sit in roșu și despărțit în două de 
o linie albă. De o parte scria ce-a 
cîștigat într-un an de zile mijlo
cașul Gh. R. David în gospodăria 
lui individuală, iar în cealaltă 
ce-a luat în colectivă fostul mij
locaș Gh. Badea. Diferența era 
clară : colectivistul ciștigase cu 
12.000 lei mai mult. Oamenii șe
deau pe podișcă, se uitau la pa
nou și discutau. Făceau socoteli. 
Cifra i cifră, dar ei o luau mai 
la bani mărunți. Tocmai atugicj 
trecu pe lingă ei fi Dumitru Sa- 
moilă. Cineva îl strigă'.

— Ia vino, mă Dumitre, și ne 
limpezește aici, că tu le cunoști 
mai bine, ești agitator.

— Stați bre o leacă, le răs
punse Dumitru. Am treabă un
deva.

Și plecă mai departe. Avea în- 
tr-adevăr o treubă. Trecu pe o 
uliță dinspre girlă și intră în 
curte la Gh. David, mijlocașul 
despre care se vorbea în panou. 
11 găsi pe prispă robotind ceva.

— Bre nea Gheorghe, nici du
minica nu mai stai ? Hai, nu vii 
pînă la podișcă ? Te vorbește lu
mea acolo.

— Care lume ?
— Las-că vezi matale.
Gheorghe David s-a dus. Cînd 

au ajuns în dreptul podișcii. Du
mitru l-a lăsat pe David între 
oameni și-a pomit-o întins spre 
Badea, colectivistul.

— Ce faci, bre, stai acasă la 
ora asta cînd oamenii 
despre mata in fața 
Hai acolo să te 
te-ntrebe ?

L-a adus fi pe el 
urmă, Dumitru s-a dat de-oparte.

— Ce să vă mai explic eu ? 
i-a întrebat el pe oameni. V-am 
adus „cazurile aici”. Judecați.

Oamenii i-au întrebat și pe u- 
nul și pe altul, i-au răsucit 
toate părțile. Cineva a scos 
creion, iar Dumitru le-a dat car
netul lui să facă și ei socotelile 
din nou. Numai din cînd in cînd 
intra și el în vorbă. Faptele de 
pe panou, pe care cei doi le în
tăreau cu vorba, grăiau destul. 

Seara oamenii au mers la că
minul cultural. S-a ținut o con
ferință despre agrotehnică. Oa
menii au început să-și spună pă
rerea. Dumitru Samoilă s-a ri
dicat și el. Lucrurile erau bine 
spuse în conferință. Așa e, agro
tehnica face minuni. Dar unde ? 
Pe pogonul chinuit de patru ră
zoare ? Nu, pe ogorul larg al co
lectivei, de sute de hectare. Du
mitru vorbea clar, limpede, pu
teau înțelege asta și copiii.

— Uite ce dă agrotehnica la 
noi la colectivă : 4000 de kile 
de porumb boabe la ha. Cît a 
fost la individuali? Maximum 
1500. Faceți socoteala, unde-i 
tractorul, știința, unde nu e ră
zorul care să te țină ca legat, 
se cunoaște. Ce ziceți de asta? 

Întrebarea a mers direct spre 
sufletul oamenilor. Și mulți s-au 
ridicat să răspundă, alții să în
trebe. Discuțiile s-au aprins.

Cînd au plecat oamenii, Stoi
cescu Alexandru, un mijlocaș cu 
care mai stătuse el de vorbă mai 
de mult, il chemă cu el. Avea 
să-i spună ceva. Oamenii îl che
mau întotdeauna pe Dumitru. 
Știa el întotdeauna să se apropie 
de sufletul oamenilor, să-i înțe
leagă, jă le limpezească gindu- 
rile, nedumeririle. Așa era fi a- 
cuma. S-a dus cu Stoicescu aca
să. Avea omul o problemă se
rioasă, care-l ardea la inimă.

— Mă Dumitre, ce fac cu fata, 
mă ? Băiatu e băiat, dar 
ea, Lisaveta ? tnvață-mă cum

discută 
panoului ? 
vadă, sä

acolo. Pe

pe 
un

să fac. Nu-i mai bine s-aștept să 
se mărite ea, și pe urmă ?...

— Nu, nu-i bine, i-a spus Du
mitru hotărit. Eu iți spun un sin
gur lucru matale — 
să judeci. llite, la 
Cărpiniftea, sînt in 
bine de două sute 
A proape in fiecare 
mai sint — fete fi băieți de mă
ritat și însurat. Ai văzut c-au ră
mas la noi in colectivă fetele ne
măritate?

— N-am auzit, de ce să zic ?
— Numai în toamna asta s-au 

făcut vreo patru nunți din colec
tivă. Ăi care s-au însurat acum 
doi ani, alde Mihalache Ion, Blă- 
jun Vasile, Bostan Dumitru, gata, 
și-au și făcut case noi.

Stoicescu n-a vrut să-l lase să 
plece curind pe Dumitru, li plă
cea să vorbească cu el. Avea gin- 
durile limpezi, spunea lucrurile 
direct , simplu, gîndit. Știai că 
primești de la el un sfat bun. 

■Era el tînăr, dar avea înțelep
ciune cît unul care-fi trăise via
ța întreagă.

Tîrziu, seara, mijlocașul Stoi
cescu părea mai limpezit. Fruntea 
i se descrețise. Ciocni cu el un 
pahar de vin.

— Dacă nu te superi, îi spus» 
el cu înțeles, să mai vii și mîine 
seară pe la mine. Să-ți mai spun 
ceva. Și... poate că iei și-o coală 
da hirtie cu tine.

■h
Toate astea i sa întîmpli tt- 

nărului comunist Dumitru Sa- 
moilă din Cărpiniftea, raionul 
Beceni, mai in fiecare zi. 
Așa e »1. Parcă nu-i priește 
nimic într-o zi, nu simte că e 
mulțumit cu el însuși, dacă nu 
face ceva ca familia colectivei 
să fie mai mare.

— Ciți agitatori sint la colec
tivă ? l-am întrebat.

— Agitatori ? s-a mirat el. 
Păi... toți. Fiecare simțim nevoia 
asta, fiecare vorbim cu ăi mai ti
neri, cu ăi mai bătrini... Pentru 
că, vezi, pașii oamenilor spre co
lectivă — mai înceți, mai re
pezi — se fac în fiecare zi. Și 
cum să nu vorbesc cu oamenii, 
să nu le spun, să nu-i ajut 
vadă drumul nostru drept, să 
iască și ei mai bine, să fie 
fericiți ?

Scurt și limpede, Dumitru 
moilă îmi spusese de fapt profe
siunea lui de credință ca tînăr 
agitator în slujba colectivizării.

- și pe urmă 
noi aicea, în 
colectivă mai 

de familii, 
a fost — fi

să 
tră- 
mai

Sa-

ION BAIEȘU

y....... ........■•'■■■

Socialismul, care a ridicat 
în țara aceasta a noastră, 
frumoasă și bogată, atîtea e- 
dificii pe care le privești plin' 
de mulțumire și mîndrie, 
care a făcut să înflorească 
colțurile cele mai îndepărta
te, coclaurile cele mai necu
noscute, a produs o adevărată 
revoluție și în mintea oame
nilor. Mă gîndesc, de pildă, 
ia drumul acesta pe care nici 
un etalon nu-l poate cuprin
de, pe care l-a făcut țăranul 
nostru de la acel îngust și 
închistat „al meu“ la marele 
și luminosul „al nostru", care 
biruie în raioane și regiuni 
întregi și care se înrădăcinea-- 
ză adine, definitiv în mintea 
oamenilor. Foștii Ioni și Mo- 
romeți au simțit cu observa
ția lor ascuțită, cu înțelep
ciunea lor seculară că dru
mul socialismului este cea 
mai dreaptă cale, au sorbit 
cu séte din apa vie a învă
țăturii înțelepte a partidului.

Un teren fertil și sănătos a 
găsit învățătura înțeleaptă a 
partidului in sufletul setos de 
nou al tinerei generații de la 
sate. Ochii și mintea lor cu
rată, au privit larg porțile 
care li se deschideau spre 
viitor, și-au hotărit : mergem 
pe-aici.

Ce multe s-ar putea scrie 
despre frumusețea și robuste
țea morală a flăcăilor și fe
telor satelor noastre, care 
merg neabătuți pe drumul 
cel nou, cît de adine a in
trat în conștiința lor convin
gerea că numai drumul ară
tat cu limpezime și înțelep
ciune de către partid e cel 
bun și adevărat ! Cunosc zeci 
de fapte săvîrșite de băieți și 
fete, fapte pline de curaj, de 
maturitate care vin să spună 
cum nu se poate mai convin
gător adevărul acesta.

Să vă povestesc cîteva.
într-o comună din raionul 

Sighișoara trăiește o fami
lie de țărani colectiviști 
despre care mi s-a povestit 
odată o întîmplare pe care 
n-am putut-o uita nici acum. 
Era prin anul 1951. In sat se 
desfășura munca pentru crea
rea gospodăriei colective. In 
familia aceasta despre care-i 
vorba, bărbatul și nevasta 
nici, nu voiau s-audă de 
gospodărie. In schimb, fata 
lor, o ținea una și bună să 
intre în colectiv, că acolo va 
fi mai bine. Intr-o' duminică 
s-a organizat o vizită la o 
gospodărie din raion. Fata 
spusese de cu seară părinți
lor ei că a doua zi ar vrea 
să meargă și ea în vizita a- 
ceea și că bine ar fi să mear
gă nu numai ea, ci și părin
ții ei. De aci a pornit o cear
tă cumplită. Părinții au alun
gat-o de acasă și fata a 
fugit la o mătușă a ei. A 
doua zi, în grupul de țărani 
ce s-au urcat în camion, toți 
îmbrăcați ca de duminică, în 
haine bune, mare a fost mi
rarea tuturora s-o vada pe 
tînăra noastră îmbrăcată așa 
cum plecase în grabă 
de-acasă. După vizita aceea 
s-au mai organizat și altele, 
la care, văzînd că fata îi tot 
cicălește și-i tot cheamă, 
nebiruită de nici o amenin
țare, au luat parte și părinții 
ei, s-au uitat, au cercetat, 
au gindit. Și iată că s-au 
convins pînă la urmă că în 
gospodăria colectivă e bine, 
iar astăzi sînt colectiviști 
fruntași. Cît despre fată, pot 
spune că părinții, după in- 
tîmplarea aceea, o iubesc și 
o respectă îndoit.

Am călătorit mult la sate. 
Pretutindeni, alături de co
muniști i-am văzut șl pe ti
neri luptînd cu convingerea 
sinceră, cu entuziasmul vîrstei 
lor, pentru ca oamenii, cit 
mai mulți, să vină pe drumul 
drept, socialist. lată, la 
Munteni — Buzău, întreaga 
organizație U.T.M. din înto
vărășire a hotărit să intre în 
gospodăria colectivă. In sa
tul Buznea din raionul Tg. 
Frumos e o fată pe care o 
cheamă Anica Pietraru. Co
lectivistă fruntașă, vestită 
pentru hărnicia ei, dar și 
frumoasă, s-a îndrăgostit de 
ea un tînăr țăran. Acesta 
însă, s-a nimerit să fie indi
vidual. Ce era de făcut ? Bă
iatul i-a spus :
- Șterge-te din gospodărie 

și vino la individuali.
- Ba nici moartă nu fac 

una ca asta, i-a răspuns 
fata, care se legase de co
lectivă cu tot sufletul și n-arI
fi părăsit-o nici în ruptul 
capului.

Pînă la urmă a biruit fata. 
A intrat și băiatul în gospo
dărie și s-au căsătorit. Altă
dată despre un astfel de fe
cior se zicea c-a intrat gi- 
nere-n casă. Cum să-i spu
nem acestui tînăr ? Ginere-n 
gospodărie ?

Exemplele de 
pot înșirui fără 
acesta e chipul 
de la sate :
stăpîn pe viitorul lui și, mai 
ales, purtînd în el încrederea 
dreaptă, neabătută în cuvîn- 
tul spus de partid. Te simți 
mîndru că scrii despre astfel 
de tineri.

acest fel se 
număr. Da, 
noului tînăr 

harnic, fericit,Pîine nouă, în casă nouă.



Scrisoarea
...Din ordinul comandantului 

ostașul Traian David trebuia să 
fie fotografiat in fața drapelului 
de luptă al unității. David iși pri. 
vea tovarășii adunați in careu și 
obrajii îi ardeau de emoție. După 
citeva clipe sosi și comandantul. 
Cîțiva ostași aduseră drapelul. 
Mătasea îi flutura în falduri 
largi, ca niște valuri și întreaga 
adunare fu cuprinsă de o tăcere 
solemnă. David fu fotografiat și 
comandantul dădu citire unei 
scrisori de mulțumire adresată 
părinților ostașului.

„Ați crescut un tînăr cu care 
unitatea noastră se mindrește“ — 
se spunea în. scrisoare.

După adunare David se pre
zentă la comandant.

— îmi permiteți 
să vă raportez, rosti 
el. E vorba de 
scrisoare. V-aș ruga 
să-i schimbați des
tinația.
Comandantul îl ascultă sur

prins.
— Cum să vă spun, vorbi Da

vid. Am rămas fără tată de mic. 
La 14 ani am plecat de-acasă în. 
tr-o școală profesională. Am de
venit strungar și am lucrat la 
Uzinele „Steagul Roșu" din 0- 
rașul Stalin... Aș vrea să trimi
teți scrisoarea maistrului meu 
Mircea Săvulescu.

— Maistrului ? se miră co
mandantul.

Consfătuire cu tema :
„Căi și metode noi în construcția de mașini 

pentru reducerea greutății proprii“
In zilele de 2 fi 3 noiembrie a 

avut loc la sediul filialei regiona
le A.S.I.T. București o consfă
tuire cu tema „Căi și metode 
noi in construcția de mașini pen
tru reducerea greutății proprii“, 
organizată de secția de construc
ții de mașini a Consiliului Cen
tral A.S.I.T. și Ministerul In
dustriei Grele.

La consfătuire au participai 
cadre de conducere din Ministe
rul Industriei Grele, ingineri fi 
tehnicieni din principalele uzine 
constructoare de mașini, cercetă
tori din institutele de proiectări 
de specialitate, cadre didactice 
din institutele politehnice din 
Capitală și din țară, reprezen
tanți ai Consiliului Central 
AS.I.Ț.

La lucrările consfătuirir a par-
ticipat și o delegație a Asociației 
științifice a inginerilor și tehni
cienilor din industria construc
toare de mașini din R.P. Ungară.

Referatul principal al consfă
tuirii a fost prezentat de prof.

---------•---------

Institutul agronomic 
„Tudor Vladimirescu" 

din Craiova
anunță că în vederea comple

tării locurilor disponibile în anul 
I, la Facultatea de Mecanizarea 
Agriculturii Craiova cursuri 
fără frecvență, se va ține un nou 
concurs de admitere ce va înce
pe în ziua de 20 noiembrie 1959.

înscrierile se vor face pînă în 
ziua de 18 noiembrie 1959 la Fa
cultatea de Mecanizarea Agricul
turii Craiova str. Al. I. Cuza nr. 
31 — telefon 2427.

Informații suplimentare se pot 
obține la secțiunile de învățămînt 
ale sfaturilor populare regionale 
și direct de la facultate.

Spectacolul Teatrului „Mosso
viet“. cu piesa lui Virta „Zări ne
cuprinse“ cucerește și farmecă 
spectatorul datorită actualității 
temei dezbătută de autor în cu
prinsul unei acțiuni captivante 
prin ascuțimea conflictului, prin 
complexitatea și varietatea tipo
logică a eroilor, prin ingeniozi
tatea construcției dramatice.

In „Zări necuprinse“, Virta își 
propune să ne înfățișeze un as
pect din viața satului sovietic. 
Sîntem în 1955. La chemarea 
partidului în întreaga țară, oa
menii muncii de pe ogoare desfă
șoară o luptă puternică pentru 
consolidarea economiei colhoz
nice, pentru sporirea producției 
agricole. Există însă’ și unele 
colhozuri unde această luptă se 
desfășoară în condiții mai grele. 
Intr-un asemenea colhoz po
posește acțiunea piesei „Zări ne
cuprinse“. Sîntem în satul „Kru- 
tîie Gorî“ („Munții abrupți“) 
unde gospodăria colhoznică a ră
mas în urmă din punct de vedere 
economic. Explicația acestui fe
nomen ne devine clară pe mă
sură ce facem cunoștință cu con- 
ducălorii colhozului. Stiopkin, 
președintele colhozului, e un be
țiv lipsit de orice preocupare gos
podărească. Dispune de averea 
colhozului ca de propria sa avu
ție. Inșală buna credință a oa
menilor, dezorganizează produc
ția, seamănă pretutindeni anar
hia. El găsește în locțiitoarea sa 
Matrena Fedorovna Kosaceva și 
în zootehnicianul Piotr Viktoro. 
viei Popov aliați prețioși. Faptele 
lui mîrșave sînt tolerate de pre
ședintele sovietului raional Luka 
Nikitici Astahov.

— Da. Comunistului Mircea 
Săvulescu, ceru David. Mi-a fost 
ca un adevărat părinte.

Cu acest fapt și-a început po
vestirea despre maistrul său tină- 
rul strungar Traian David de la 
secția de rulmenți a Uzinelor 
„Steagul Roșu" din Orașul Stalin. 
După armată David s-a întors în 
uzina din care plecase.

— Cînd am intrat în uzină, po
vestește David, abia împlinisem 
17 am. Printr.o împrejurare 
urîtă apucasem pe un drum 
greșit. In loc să-mi fac prieteni 
dintre tovarășii mei de muncă 
mă înhăitasem cu niște derbedei. 
Mai tot timpul liber mi-1 petre
ceam prin bodegi. Intirziam de 
la lucru, uneori lipseam toată

ziua. Maistrul mi.a deschis ochii 
asupra răului spre care mergeam. 
M-a crescut, m-a educat, m-a 
ajutat nu numai să învăț meseria 
ci și să devin om... lată de ce 
atunci, cînd am fost evidențiat 
de comandant am cerut ca seri, 
soarea de mulțumire să-i fie adre
sată maistrului meu.

Nu numai David ci și toți cei. 
lalți tineri din sector vorbesc 
despre maistrul lor cu dragoste

univ. Ion Grosu, vicepreședinte 
al secției de construcții de ma
șini a Consiliului Central A.S.I.T., 
care a subliniat succesele obți
nute în țara noastră în domeniul 
construcțiilor de mașini în pe
rioada celor două cincinale și a 
arătat căile pe care proiectanții, 
cercetătorii și constructorii tre
buie să le urmeze în viitor în 
realizarea unor noi tipuri de 
mașini la nivelul tehnicii mon
diale.

Reprezentanți ai principalelor 
uzine constructoare de mașini 
din Capitală și din țară au pre
zentat la consfătuire comunicări 
în care au expus succesele obți
nute de diferite colective în re
ducerea greutății proprii a ma
șinilor și utilajelor construite.

(Agerpres)

Scenă din filmul produs de Studiourile din R. D. Germană „Căsnicia Lorenz" care rulează ac
tualmente pe ecranele noastre.

Spectacolele Teatrului Mossoviet"

„Zări necuprins
Piesă

Care este trăsătura comună de 
caracter a lui Stiopkin, a Kosa- 
cevei, a lui Popov și a lui Asta
hov, figuri zugrăvite cu ascuțit 
spirit satiric de dramaturgi ? 
Particularitățile acestor perso
naje negative trebuie căutate în 
renunțarea la înaltele principii 
etice ce călăuzesc viața poporu
lui sovietic, ele lăsîndu-se con
duse în activitatea lor de zi cu 
zi de rezidiile unei mentalități 
învechite ce mai stăruie în con
știința elementelor înapoiate.

In piesa lui Virta, întocmai ca 
și în societatea sovietică, ase
menea elemente sînt înlăturate 
de uriașa forță a sănătății morale 
a poporului. Conducerea de partid 
prin secretarul comitetului regio
nal Alexei Ilici Strukov și prin 
secretara comitetului raional 
Ana Pavlovna Rakitina descoperă 
lipsurile în munca colhozului de 
la „Krutîie Gorî“ și începe să ac
ționeze energic pentru înlătura, 
rea lor.

Colhozului i se recomandă un 
nou conducător în persoana co
munistului Matvei Ivanovici Hij- 
niakov, specialist capabil, plin de 
inițiativă și de dragoste pentru 
cauza poporului. La adunarea 
colhoznicilor, Hijniakov este ales 
președinte, la propunerea Rakiti- 
nei. începe o muncă grea, în care 
Hijniakov are de învins nu
meroase piedici. Spiritul său or. 
ganizatoric se face simțit prin 
modificarea planurilor de cul
tură ale pămîntului, prin instau
rarea ordinei și disciplinei în 
producție, prin introducerea unor 

și respect. Comunistul Săvulescu, 
unul dintre cei mai buni tehni
cieni din uzină, este cunoscut și 
ca un bun pedagog. El știe să 
cultive la tineri cinstea și îndrăz
neala, îi învață să-și respecte în 
toate împrejurările vieții presti. 
giul de tineri muncitori. Intr-o 
vreme maistrul a aflat că tîhărul 
Victor Mureșan avea acasă o 
comportare urită. Nu-și respecta 
mama. Victor se socotea „inde
pendent“ și respingea cu obrăz. 
nieie orice observație.

— Sînt major — obișnuia el să 
spună atunci cînd mama îi dădea 
vreun sfat. Maistrul a adus la 
cunoștința organizației U.T.M. 
purtările luj Victor și a cerut să 
fie pus în discuția utemiștilor. 

Dar maistrul s-a 
ocupat și personal 
de educația acestui 
tînăr. L-a ajutat 
să-și dea seama cît 
de urîte sînt purtă

rile lui. Mama lui Victor a ve
nit într-o zi la fabrică și l-a cău
tat pe maistru.

— Am venit, a spus ea, să vă 
mulțumesc. Băiatul meu e de ne
recunoscut. Mi-a vorbit de dum
neavoastră și am observat că vă 
stimează mult, din inimă...

Utemistul Nicolae Băicuș po. 
vestește și el un fapt care mi se 
pare deosebit de semnificativ 
pentru grija sinceră și tovără
șească pe care o poartă acest 
maistru comunist tinerilor din 
sectorul pe care.l conduce.

— Primisem de acasă veste că 
mi s-a îmbolnăvit un frate. N-am 
spus nimănui nimic, dar spre 
surprinderea mea maistrul a ve
nit la mine. „Spune-mi ce ți s-a 
întimplat ?“ m.a întrebat el. l-am 
spus. L-am întrebat apoi cum 
de-mi bănuise necazul. „Oricine 
ar fi putut observa că nu ești în 
apele tale, mi-a spus el. Tu ești 
de obicei un băiat vesel iar acum 
ai venit la lucru posomorit. Cînd 
te.am văzut mi-am spus : De ce 
nu rîde Băicuș ?"

Îmi notasem toate aceste po
vestiri ale tinerilor despre 
maistrul lor și mă gîndeam la 
cele relatate nu de mult în zia
rul „Scînteia tineretului“ în le
gătură cu purtarea urîtă, lipsită 
de omenie a lui Marcu C. de la 
Fabrica „Adesgo“ din București.

Ce fel de stimă și respect poate 
avea din partea tinerilor un astfel 
de „maistru“? Pentru tinerii din 
sectorul în care a lucrat aminti
rea lui Marcu C„ a rămas ca o 
amintire urîtă care nu poate trezi 
decît o profundă indignare.

ROMULUS CERATEANU 
corespondent

în trei acte de N.
metode agrotehnice înaintate care 
să asigure o ridicată productivi
tatea muncii și cointeresarea ma
terială a colhoznicilor.

Dar pînă cînd planurile lui 
Hijniakov vor deveni realitate, 
el are de învins neîncrederea oa. 
menilor care nu-j cunoșteau încă 
capacitatea creatoare. Cu ajuto
rul secretarei comitetului raional 
de partid Rakitina și a fierarului 
Ferapont, Hijniakov găsește ca
lea prin care să cucerească inima 
colhoznicilor. Luptei lui pentru 
progres se alătură cei mai vred
nici membri ai colhozului, cum

Cronica 
dramatică 

sînt mulgătoarea Pelaghia, res
ponsabila brigăzii legumicole 
Nastia, inginerul agronom Xenia 
Ivanovna Kedrina sau Aref 
Prozdniakov, și cu Efim Lukici.

Cu ajutorul lor, Hijniakov în
vinge mașinațiunile fostului pre
ședinte și ale oamenilor acestuia, 
mașinațiuni ce ținteau la discre
ditarea noului conducător al col
hozului. Cu sprijinul organelor 
superioare de partid izbutește să 
ridice economia colhozului, să 
asigure bunăstarea materială a 
membrilor săi, slujind cu devo
tament cauza poporului.

Puterea de convingere și fru
musețea piesei lui Virta, decurg 
din profunda cunoaștere a vieții,

In laboratorul de chimie al Uzi nelor de tractoare „Ernst Thäl
mann" din Orașul Stalin, utemistele Pleșu Brighitte și Voines- 
cu Elena lucrează la electroză determinînd cuprul din aliaje 

neferoase.

Succesul vinurilor romînești la concursul 
Tîrgului internațional al vinului 

de la Montpellier
Vinurile romînești prezentate 

la concursul Tirgului internațio
nal al vinului de la Montpellier 
(Franța) s-au bucurat de un 
succes fără precedent. Juriul in
ternațional a acordat Diploma de 
onoare și marea medalie de aur, 
cu felicitări, vinurilor Muscat- 
Ottonel de Tîrnave-1958 și Ța- 
mîioasa romînească de Dealu 
Mare—1958, Diploma de onoare 
și marea medalie de aur vinuri
lor Traminer și Sauvignon de 
Tîrnave—1958 : Chardonnay de 
Murfatlar—1957 și Feteasca de 
Cotnar—1957 ; Marea medalie de 
aur vinurilor Grasă de Cotnari- 
1957 și Grasă de Pietroasele- 
1958, precum și medalia de aur 
vinului Tămîioasă romînească de 
Drăgășani—1956.

La concurs au participat ță
rile producătoare de vin cu re. 
nume mondial.

Noul succes al viticulturii ro
mînești se datorește măsurilor

»

Virta
din zugrăvirea ei complexă, în
tr-o formă dramatică interesantă 
și ingenioasă. Piesa este alcă
tuită dintr-un mare număr de 
episoade vădind dorința autoru
lui de. a cuprinde într.o viziune 
de proporții epice multilaterali
tatea vieții eroilor săi. Pentru ca 
această viață să devină cît mai 
apropiată spectatorilor, Virta in
troduce în piesă rolul autorului 
(excelent interpretat de artistul 
poporului din R.S.F.S.R. — R.I. 
Pliatt), personaj ce, în discuții 
amicale cu publicul sau cu inter- 
preții, subliniază sensul ideologic 
al faptelor săvîrșite de eroii pie
sei, comentînd stările lor sufle
tești, înțelegîndu-le și justificîn- 
du-le gîndurile.

Regia artistului poporului din 
U.R.S.S. — I. A. Zavadski și a 
lui B. N. Dokutovici a știut să 
pună în valoare latura agitato
rică a piesei, acordind o mare 
atenție acelor procedee de creație 
scenică ce asigură legătura ne
mijlocită dintre actor și spectator. 
Regia a dat putere de convingere 
proceselor psihologice ale perso
najelor, creînd prin ajutorul lor 
întreaga atmosferă de viață a 
spectacolului, de o autenticitate 
fermecătoare.

Artistul A. Dubov, în rolul lui 
Hijniakov, realizează cu mijloace 
scenice de o rară simplitate și 
emoționalitate caracterul unui om 
integru, inimos, de o deosebită 
forță interioară, care știe să-și 
strîngă colhoznicii în jurul lui în 
lupta pentru o cauză dreaptă. In 
Rakitina ara admirat-o pe artista 

luate de sectorul agriculturii so. 
cialiste pentru îmbunătățirea ca
lității vinurilor. Din cele 9 vinuri 
distinse, 5 aparțin Institutului de 
cercetări hortiviticole, 2 Departa. 
meniului gospodăriilor agricole 
de stat,și tot atitea Departamen
tului industriei alimentare.

Specialiștii străini prezenți la 
concurs au arătat un deosebit 
interes tuturor mostrelor de vi
nuri romînești.

(Agerpres).

INFORMAȚII
• Cu prilejul zilei de 7 /Vo- 

iembrie, Consiliul General 
A4R.L.U.S. în colaborare cu 
O.N.T.-Carpați au organizat o 
excursie a prieteniei în Uniunea 
Sovietică. Turiștii romîni vor 
vizita timp de 6 zile orașele 
Moscova și Kiev.
• Muzeul de arheologie „Va- 

sile Pîrvan“ din Constanța con
tinuă lucrările pe șantierul mo
numentului roman cu mozaic, 
recent descoperit. întreaga supra
față de mozaic scoasă la iveală 
de circa 300 mp., a fost prote
jată împotriva intemperiilor ier
nii. Se fac studii asupra înca
drării în planul de sistematizare 
a orașului a întregului complex 
arheologic.

© Filarmonica de stat „Olte
nia“ din Craiova a dat un con
cert simfonic popular la depoul 
de locomotive din localitate.

© Cooperația meșteșugărească 
din regiunea lași a deschis la 
Iași și în alte localități din re
giune peste 80 de unități noi 
pentru deservirea populației.
• în primele 10 luni ale ace

stui an, colectivul fabricii de 
ulei „Argus“ din Constanța a 
produs peste plan 433.000 litri 
de ulei comestibil de bună cali
tate.
• Tinerii din regiunea Hune

doara au trimis în cursul săp- 
tămînii trecute siderurgiștilor de 
la Combinatul din Hunedoara 
615 tone fier vechi colectat de 
ei în ultimul timp.

Q Mecanizatorii din S.M.T.-u- 
rile regiunii Oradea au realizat 
de la începutul anului și pină 
acum economii în valoare de 
aproape 3 milioane lei, față de 
1.324.000 lei cît prevedea anga
jamentul.

e
poporului din U.R.S.S. Vera 
Marețkaia. Minunata sa artă sce
nică a dat valoare printr.o bogă
ție de nuanțe rar întîlnită carac
terului acestei femei energice și 
active, cu gesturi și vorba cum
pătate, de o mare sensibilitate 
și noblețe sufletească.

Artistul emerit din R.S.F.S.R.
M. N. Sidorkin (Strukov), N. A. 
Klimovici (Xenia), N. D. Tka- 
ceva (Pelaghia), T. A. Cernova 
(Nastia), M. B. Pogorjenski 
(Ferapont), M. L. Lvov (Efim), 
au conturat cu precizie și clari
tate tipuri de o deosebită veridi
citate și frumusețe artistică. Ne-a 
îneîntat excelenta interpretare a 
cuplului de comedieni G. A. Sla- 
biniak (Aref) și B. K- Novicov 
(Nikita). O contribuție însemnată 
în spectacol au adus-o valoroșii 
actori N. 1. Parfenov (Stiopkin), 
A. M. Rupțov (Astahov), B. B. 
Ivanov (Popov), V. V. Șoșal- 
skaia (Kosaceva). Situîndu-se pe 
o justa poziție critică față de 
personajele interpretate, ei au 
contribuit cu mijloace artistice 
variate la demascarea lor.

Decorurile pictorului scenograf 
A. P. Vasiliev au folosit elemen
tele esențiale pentru crearea at
mosferei, compunînd cu gust și 
simț artistic un cadru decorativ 
de o mare poezie coloristică.

Spectacolul „Zări necuprinse“ 
a plăcut mult publicului nostru 
datorită valoroasei realizări ar
tistice cu care actorii „Mosso- 
viet“-ului au dat viață. scenică 
minunatului text al piesei lui 
Virta.

GEORGE DEM. LOGHIN

LUNA PRIETENIEI
ROMÎNO-SOVIETICE

Numeroase manifestări în Capitală și în țară
Marți au continuat în întreaga 

țară manifestările prilejuite de 
Luna prieteniei romîno-sovietice.

în Capitală, în aula Academiei 
R.P. Romîne, a avut loc un sim
pozion cu tema: „Noul avînt al 
științei sovietice“. Au participat 
academicieni și numeroși alți 
oameni de știință și cultură.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Iorgu Iordan, vi- 
cepreședinte al Academiei R. P- 
Romîne, care a subliniat impor- 
tanța strălucitelor succese obți
nute de știința și tehnica sovie
tică.

Au fost prezentate comunică
rile : „Uniunea Sovietică deschi
zătoarea drumurilor cosmice“ de 
acad. Gh. Demetrescu; „Aspecte 
din organizarea și orientarea cer
cetărilor chimice în UjR.S.S.“, 
de acad. Ilie Murgulescu; „Con
tribuții sovietice la fizica parti
culelor elementare“, de acad. 
Șerban Țițeica și „Dezvoltarea 
metalurgiei și științei metalelor 
în U.R.S.S. și contribuția lor la 
progresul general al științei și 
tehnicii“ de acad. pro). Traian 
Negrescu.

La Casa oamenilor de știință 
a avut loc un alt simpozion or
ganizat de Institutul de studii 
romîno-sovietic și Institutul de 

---------•---------

Ștafeta prieteniei 
romîno-sovietice 

a sosit ieri 
la București

Marți după-amiază, a avut loc 
în parcul sportiv Dinamo din 
Capitală mitingul de primire a 
Ștafetei prieteniei romîno-sovie- 
tice, de pe traseele Timișoara și 
Craiova.

Intr-un cadru festiv în sala 
sporturilor tov. Petre Capră, pre
ședintele U.C.F.S. București, a 
salutat pe purtătorii ștafetei de 
pe cele două mari trasee reunite 
la București. Delegații zecilor 
de mii de sportivi din satele și 
orașele de pe unde a trecut șta
feta au citit mesaje ^dresate de 
sportivii romîni sportivilor sovie
tici cu prilejul zilei de 7 No
iembrie.

în încheierea mitingului a 
luat cuvîntul tov. Miron Olteanu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
organizare al U.C.F.S. Vorbito
rul a transmis un călduros salut 
sportivilor sovietici, felicitîndu-i 
pentru minunatele lor realizări. 
El a subliniat că prietenia cu 
marele popor sovietic este che
zășia minunatelor succese pe care 
oamenii muncii din patria noa
stră, conduși de partid și gu
vern, le obțin zi de zi pe calea 
construirii socialismului.

A urmat apoi predarea ștafe
telor care vor fi purtate de mo- 
tocicliști pe traseul final Bucu
rești—Iași.

Astăzi ștafeta va ajunge la 
Focșani, iar joi vor avea loc mi
tinguri la Bacău și Iași. Vineri 
purtătorii ștafetei vor parcurge 
ultima porțiune a traseului către 
punctul de frontieră Ungheni, 
unde în ziua de 7 Noiembrie vor 
preda mesajul delegaților milioa
nelor de sportivi sovietici.

(Agerpres)

---------•---------

Știri sportive
• Duminică va avea loc la 

Budapesta întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele 
R.P. Ungare și R.F. Germane. 
După antrenamentele care au a- 
vut loc pînă acum, selecționerul 
unic al Federației maghiare, 
Lajos Baroti, a alcătuit urmă
toarea echipă : Grosics (Ilku), 
Matray, Sipos, Sarosi, Bundzsak, 
Kotasz, Sandor, Goroecs, Albert, 
Tichy, Szimcsak.

Tot la 8 noiembrie, la Sar- 
rebruck, se va disputa meciul din
tre echipele secunde ale R. P. 
Ungare și R.F. Germane. în acest 
joc echipa maghiară va cuprinde 
printre alții pe Farago, Varhidi, 
Novak, Dalnoki, Orosz, Bodor.

• La 20 noiembrie va începe 
la Moscova meciul pentru titlul 
mondial de șah dintre șahistele 
sovietice Elisabeta Bîkova, cam
pioana lumii, și Kira Svorîkina, 
cîștigătoarea turneului preten
dentelor de la Plovdiv. Meciul 
va cuprinde 16 partide. Ca ar
bitru principal al întîlnirii a fost 
desemnată Nina Hruskova-Belska 
(R. Cehoslovacă).

• Echipa masculină de baschet
C.C.A. București, care se află în 
turneu în U.R.S.S. cu prilejul 
manifestărilor sportive consacra
te Lunii prieteniei romîno-sovie
tice, s-a întîlnit pentru a doua 
oară cu formația T.S.K.M .O. 
Victoria a revenit și de data a- 
ceasta baschetbaliștilor sovietici 
cu scorul de 85—68 (43—40).
După cum transmite corespon
dentul agenției TASS, jocul a 
prilejuit un spectacol remarca
bil, entuziasmînd pe numeroșii 
amatori de sport din Moscova, 
în prima repriză baschetbaliștii 
romîni au jucat rapid și au tras 
bine la coș, punînd deseori în 
dificultate echipa gazdă. în re
priza secundă baschetbaliștii so
vietici au dovedit o omogenitate 
mai mare și datorită acțiunilor 
lui Zubkov și Astahov au creat 
o diferență de puncte care re
flectă pregătirea superioară a 
echipei sovietice. Din echipa 
C.C.A. s-au remarcat Folbert 
(19 puncte), Novacek și Nedef.

De la TJS.K.M.O. cei mai buni 
jucători au fost Astahov (18 
puncte înecrise), Alaceacian, Ha- 
ritonov și Zubkov, 

filozofie al Academiei R.P. Ro
mîne, cu tema „Perspective și 
realizări în filozofia sovietică“.

Au prezentat comunicări acad. 
Prof. C. lonescu Gulian, prof, 
univ. C. Borgeanu și alții.

Prof. dr. I. Făgărășanu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, a conferențiat în 
aceeași zi în amfiteatrul spitalu
lui „Carol Davilla“, despre „Con
tribuția chirurgilor sovietici la 
propășirea științei chirurgicale 
mondiale“. Conf. univ. M. Nico- 
laescu, rector al Institutului de

Vizitele delegației sovietice
Continuîndu.și vizita în țara 

noastră, membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-romî- 
ne, în frunte cu E. I. Afana
senko, președintele Asociației, mi. 
nistrul Invățâmîntului al R.S.F.S. 
Ruse, au fost marți oaspeții 
muncitorilor de la uzinele de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești 
și ai constructorilor hidrocentra
lei „V. I. Lenin“ de la Bicaz.

Membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de conducătorii aces
tor întreprinderi, de reprezentanți

Festivitate consacrată sărbătoririi a 10 ani 

de activitate a Casei prieteniei romîno-sovietice
Marți după-amiază a avut loc 

o festivitate consacrată sărbăto
ririi a 10 ani de activitate a Ca
sei prieteniei romîno-sovietice 
din București.

La festivitate au participat 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., oameni de știință, 
artă și cultură, numeroși oameni 
ai muncii din Capitală.

Au fost de față D. K. Zvon-

Măreața bogăție 
spirituală 

a culturii sovietice
(Urmare din pag- l-a) 

rația tînără, și asta m-a bucu
rat îndeosebi, însă cu nimic nu 
se poate compara bucuria mea, 
stîrnită de un școlar prezentat 
mie cu o carte a marelui făuri
tor și îndrumător de suflete, 
Maxim Gorki...

încăperea sălii „Dalles“ avea 
ceva din farmecul marilor mo
numente de artă și parcă vizi
tatorii grăiau mai calm și mai 
cald, zîmbetele erau mai bune, 
mîinile mai prietenoase și pașii 
mai înceți în sălile care cuprin
deau marea literatură rusă și 
sovietică. M-am uitat la șco
larul din fața mea, neștiind ce 
cuvînt să scriu, cum să.i înfă
țișez în cîteva rînduri toată fru
musețea Țării Socialismului pe 
care am avut bucuria s-o văd 
cu ochii mei, tot tezaurul cul
turii sovietice pe care tineretul 
nostru îl prețuiește atît de mult. 
După ce i-am scris cîteva cu
vinte pe carte, solicitantul de 
autografe s-a îndepărtat. Insă 
îndată după aceea, am deschis 
cartea geniului, la dramatica 
istorie a „Mamei“, și tot uni
versul în clocot fierbinte al lui 
Gorki m-a copleșit cum cople
șește fierbințeala soarelui 
stropul de rouă efemer... Și 
mi-am dat seama că școlarul 
care ceruse autografe va fi des
chis și el cărțile lui Maxim 
Gorki, cu sfiala și respectul cu 
care se deschid grădinile ferme
cate, încărcate cu toate roadele 
și miracolele și va fi găsit a- 
colo tot ce eu n-aș fi putut să-i 
scriu în cîteva rînduri. Și încre
dințat sînt, că îndată ce a in
trat în adincul nespus de uman 
și în fierbintele farmec gorkian, 
inima lui nu se va despărți nici
odată de cel ce a adunat în cea 
mai genială dintre sinteze lite
rare, bucuriile, nădejdiile, aspi
rațiile și idealurile umane.

Tînărul meu prieten va în
drăgi deci pe Gorki așa cum va 
iubi întreaga literatură sovietică, 
pe cei mai de seamă creatori al 
artei și culturii marelui popor. 
Avem acum bucuria de a 
vedea traduse la noi opere din 
cele mai însemnate ale litera
turii sovietice din ultimii ani, 
opere ca „Soarta unui om“ de 
Șolohov, „Drumul spre ocean“ 
șl „Skutarevski“ de Leonov, 
alte volume de Ketlinskaia, 
Kocetkov, Ana Brodele, M. 
Stelmah, Kataev și alții, care 
dovedesc marele avînt al lite
raturii sovietice contemporane, 
profunda ei legătură cu actua

științe economice „V. /. Lenin“ t 
a vorbit la Teatrul C.C.S. despre 
„U.R.S.S. va întrece pe cale paș
nică S.U.A.“.

în cadrul Săptămînii teatrului 
și muzicii sovietice, Teatrul Ti
neretului din București a pre
zentat marți seara premiera pie
sei „Nila“ de A. Șalînski Spec
tacolul este pus în scenă de re
gizorul D. D. Neleanu, iar deco
rurile sînt semnate de Ion Pra- 
hase. Muzica de scenă aparține 
compozitorului sovietic 1. A fana" 
siev.

ai organelor de partid, ai orga
nizațiilor de masă, de muncitori 
fruntași.

In timpul vizitei delegații so. 
vietici s-au interesat despre noile 
produse chimice romînești ce se 
fabrică la Săvinești și despre 
construcția hidrocentralei care 
poartă numele marelui Vladimir 
Ilici Lenin.

Muncitorii au făcut o primire 
deosebit de călduroasă oaspeților 
sovietici.

kov, prim-secretar al ambasadei 
Uniunii Sovietice la București și 
alți membri ai ambasadei.

Despre activitatea desfășurată 
de Casa prieteniei romîno-sovie
tice din Capitală a vorbit tov. 
Octav Livezeanu, membru în 
biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S.

In încheiere a fost prezentat 
un bogat program artistic.

(Agerpres)

litatea, faptul că ea este o armă 
de preț în lupta pentru făuri
rea comunismului, pentru re
zolvarea sarcinilor celor mai 
actuale ale oamenilor sovie
tici. Tocmai de aceea literatura 
sovietică, celelalte arte ale po
poarelor sovietice ne dau un 
ajutor de preț, împart. >lndu-ne 
din măreața experiență de 
viață a constructorilor comu
nismului, din uriașul lor avînt 
creator.

Cartea sovietică va deveni 
o ființă aevea, prietenă de 
preț și solicitanul meu — 
poate la prima din lecturile mai 
însemnate — nu se va mai des
părți de această podoabă și va 
căuta să citească tot mal mult 
din literatura sovietică, să afle 
tot mai mult din minunata artă 
și cultură sovietică, căci acea
stă artă și cultură cuprind, pen
tru toți oamenii noștri și mai a- 
les pentru tineret, comori ne
stemate. un umanism înflăcărat, 
o educare sublimă a voinței și 
cutezanței în lupta pentru fău
rirea lumii noi, socialiste, oferind 
exemple demne de urmat, mo
delele după care trebuie să se 
ghideze tinerii noștri pentru a 
deveni dîrzi constructori ai so
cialismului în patria noastră sub 
conducerea partidului. Cultura 
sovietică, literatura sovietică 
este o școală a eroismului și 
a luptei pentru ridicarea lumii 
cele noi și minunate spre care 
năzuiau oamenii din toate vre
murile.

Amintindu-tni întîmplarea a- 
ceasta, în acest an, la sărbă
toarea prieteniei cu popoarele so
vietice. aduc omagiul scriitori
lor din patria noastră, tuturor 
celor ce au consolidat această 
prietenie rodnică, celor care 
ne-au ajutat să ne însușim din 
tezaurul generos al culturii so
cialiste sovietice. Calea acestei 
prietenii a deschis poporului ro- 
mîn uriașe perspective. în toate 
direcțiile și domeniile și contri
buie necontenit la cunoașterea 
reciprocă, la apropierea neconte
nită dintre popoarele noastre 
vecine. Ajutorul sovietic în toa
te domeniile, și în știință și ar
tă, prietenia aceasta a ajutat 
poporul romîn să facă mari 
pași înainte către progresul u- 
nic prin măreție, progresul so
cialist. Iar cultura, arta, litera
tura rusă și sovietică, abia a- 
cum cunoscute la noi In toată 
măreția și frumusețea lor. tran
sformă necontenit inima poporu
lui nostru, în drapel al celor 
mai înalte idealuri.



în spiritul
tratativelor

Răsunetul 
în presa 

occidentală a 
raportului lui 
N. S. Hrușciov

Parcurgi telegramele ce vin de 
peste hotare și încerci un senti
ment de optimism remarcind că 
In capitalele apusene, ca de 
altfel pretutindeni în lume, 
cuvintele rostite de N. S. 
Hrușciov de la tribuna So
vietului Suprem al U.R.S.S. au 
fost întîmpinate cu o notă evi
dentă de satisfacție. Este semni
ficativ că de astă dată nu s-au 
mai. făcut auzite — în măsura în 
care ne obișnuisem intr-un trecut 
destul de apropiat — încercările 
de a califica drept „propagan
dă" poziția expusă de conducă
torul marelui stat sovietic. „Fran
ce Presse" sintetiza ecourile în
registrate într-o formă care deși 
este lapidară ni se pare conclu
dentă : „Șeful guvernului sovietic 
a confirmat intr-adevăr dorința 
sa de a-și aduce contribuția 
pentru o adevărată destindere 
internațională. Toate declarațiile 
sale au fost în general bine 
primite in capitalele occidentale, 
inclusiv Parisul și Bonnul...“.

Problema relațiilor între Est și 
Vest s-a impus pe primul plan 
ol vieții internaționale. Confe
rința la cel mai înalt 
nivel a depășit ca
drul unui simplu de
ziderat și a intrat în 
faza preparativelor 
directe. Astăzi există 
certitudine în privința 
convocării reuniunii 
la cel mai înalt ni
vel. Mai există insă 
semne de întreba
re : data acestei întîlniri ur
mează de abia a fi stabilită. De
sigur, nu este o simplă problemă 
de procedură. Fixarea datei este 
legată de o serie de consideren
te mai ample ce afectează un 
cîmp larg de probleme interna
ționale. N. S. Hrușciov a sub
liniat pe bună dreptate că cu 
cit va avea loc mai curînd 
conferința șefilor de guverne cu 
atit va fi mai bine pentru cauza 
păcii. „France Presse" arăta însă 
că „în ce privește data și ordi
nea de zi a conferinței la nivel 
înalt cu U.R.S.S. nu există încă 
o unanimitate între aliați (occi
dentali - n.r.), deoarece Marea 
Britanie dorește ca ea să aibă 
loc cit mai curînd posibil și să 
nu fie decit o primă etapă a 
unei lungi serii de confruntări 
Est-Vest, în timp ce Franța pre
feră s-o amine pină în primăva
ră...“. Reuniunea conducătorilor 
occidentali pe care Parisul o va 
găzdui cu începere de la 19 de
cembrie va trebui să clarifice 
poziția occidentală în privința 
conferinței la cel mai înalt ni
vel.

In ajunul unor evenimente de 
mare importanță pentru evoluția 
viitoare a vieții internaționale, 
raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov la sesiunea Sovietului Su
prem a suscitat un interes con
siderabil. Ziarul britanic „Daily 
Expres" consideră raportul lui
N. S, Hrușciov drept un eveni
ment istoric. Ziarul londonez 
subliniază mai departe că ra
portul șefului guvernului sovietic 
confirmă năzuința Uniunii So
vietice spre slăbirea încordării. 
Un punct de vedere asemănător 
exprimă și un alt ziar britanic 
•-„News Chronicle” - care scoa- 
te în relief faptul că raportul to
varășului N. S. Hrușciov este me
nit să contribuie și mai mult la 
încălzirea atmosferei internațio
nale. Ziarul vest-german „Gene
ral Anzeiger" relevă că „cuvin- 
tarea primului ministru sovietic 
Hrușciov ținută in fața Sovie
tului Suprem este salutată pre
tutindeni”. Interesul excepțional 
pentru cunoașterea poziției so
vietice în cele mai diferite pro-

Dineul oferit de ambasadorul 
R. P. Romîne la Atena în cinstea 

acad. Atanase Joja
ATENA 3 (Agerpres). — Am

basadorul R. P. Romîne la 
Atena, Ion Drînceânu, a oferit un 
dineu în cinstea acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliu, 
lui de Miniștri, ministrul lnvă. 
țăniintului și Culturii.

La dineu au participat: E. A- 
veroff, ministrul Afacerilor Ex
terne al Greciei: G. Voghiatzis, 
ministrul Educației Naționale și 
al Cultelor; P. Skeferis, subse
cretar de stat al Ministerului 

De curînd 30.000 de țărani francezi din provincia Bretagne au 
baricadat șoselele in semn de protest împotriva ooliticii guvernu
lui în legătură cu stabilirea unor prețuri extrem de scăzute la 
achizițiile produselor agricole, in timp ce produsele industriale 

au prețuri nemaipomenit de ridicate.

bleme actuale internaționale se 
explică limpede prin cele scrise 
de ziarul „Die Welt" : „Primul 
ministru sovietic urmărește cu o 
energie excepțională scopul ca 
problemele internaționale liti
gioase să fie discutate la con
ferința la nivel inalt... El a de
pus pentru aceasta multe efor
turi". O altă recunoaștere a stră
daniei Țării Sovietice de a asi
gura reglementarea pașnică a 
tuturor problemelor aflate în li
tigiu o face și ziarul „Süddeut
sche Zeitung". Acest ziar vest- 
german relevă că raportul lui 
N. S. Hrușciov exprimă „năzuința 
Moscovei spre pace și hotărirea 
ei de a duce tratative". La Pa
ris ziarul „Figaro" caracterizează 
expunerea lui N. S. Hrușciov 
drept „un mare discurs îndrep
tat spre slăbirea încordării in
ternaționale".

In general, în capitalele apu
sene se relevă spiritul rezonabil 
al raportului prezentat de șe
ful guvernului sovietic, dorința 
U.R.S.S. de a apropia punctele 
de vedere ale Estului și Vestului 
în o serie de probleme de mare 

importanță. Experții 
americani în proble
mele sovietice — po
trivit agenției „France 
Presse" - subliniază 
existența în raport a 
„mai multor puncte" 
care întăresc senti- „ 
mentul de încurajare 
determinat de tonul 
pozitiv al cuvinte

lor rostite de N. S. Hruș
ciov. „Se subliniază de aseme
nea cu un viu interes faptul că 
ordinea de zi sugerată de con
ducătorul sovietic pentru o ast
fel de conferință (Est-Vest, la cel 
mai înalt nivel - n.r.) este ase
mănătoare celei enunțate de 
președintele Eisenhower în ulti
ma sa conferință de presă". Și 
ziarul britanic „Observer" face o 
remarcă ce merită a fi amintită : 
„Optimismul său (al lui N. S. 
Hrușciov - n.r.) cu privire la un 
desgheț pe plan internațional 
rezultind din recentele contacte 
între oamenii politici occidentali 
și sovietici este împărtășit in 
mare parte de către guvernul 
britanic...". Afirmația ziarului lon
donez au întărit-o cercuri oficia
le din capitala Angliei. Potrivit 
agenției „United Press Interna
tional" - „surse britanice autori
zate au declarat simbâtă că 
discursul rostit de premierul 
Hrușciov în fața Sovietului Su
prem este de bun augur pen
tru perspectivele unei conferințe 
Est-Vest la nivel înalt".

Opinia publică mondială so
cotește raportul lui N. S. Hruș
ciov drept un document ce să
dește optimism, un document ca
racteristic politicii de pace a 
U.R.S.S. Pe bună dreptate însă 
oamenii simpli de pretutindeni 
își exprimă cerința de a se pune 
capăt în Occident tuturor ace
lor manifestări ce mai poartă 
amprenta „războiului rece". Zia
rul japonez „Asahi" subliniind 
că raportul lui N. S. Hrușciov 
este străbătut de spiritul trata
tivelor, saluta poziția Uniunii 
Sovietice și cerea puterilor oc
cidentale să facă dovada hotă- 
rîrii de a obține rezolvarea spi
noaselor probleme ale prezentu
lui prin tratative și înțelegere. 
Un asemenea punct de vedere 
este pe deplin justificat și con
cordă cu gîndurile a sute de mi
lioane de oameni ce trăiesc pe 
toate continentele. Lucrul acesta 
nu trebuie uitat în cabinetele 
diplomatice ale capitalelor occi
dentale.

EUGENIU OBREA

Afacerilor Externe j Himarios, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe; S. Boufidis, directorul 
Protocolului din Ministerul Afa. 
cerilor Externe ; acad Spiros Me- 
las, președintele Academiei de 
Științe din Atena.

La dineu au luat parte de ase
menea șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la Atena.

Dineul a decurs intr-o atmos. 
feră cordială.

Majoritatea covîrșitoare a delegațiilor 
au sprijinit necondiționat propunerile 

sovietice privind dezarmarea 
generală și totală

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
In seara zilei de 2 noiembrie 
Comitetul Politic al O.N.U. a 
încheiat discutarea primului și 
celui mai important punct de 
pe ordinea de zi — propunerile 
guvernului U.R.S.S. cu privire 
la dezarmarea generală și tota
lă — și a aprobat îrr unanimi
tate proiectul comun de rezolu
ție al U.R.S.S. și S.U.A.

In cursul celor trei săptămîni 
cit a durat discutarea acestei 
probleme, în comitet au luat cu- 
vîntul reprezentanții a peste 60 
de țări. Majoritatea covîrșitoa
re au sprijinit necondiționat 
ideea dezarmării generale și to
tale, formulată de N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. în cuvin- 
tarea rostită la O.N.U. la 18 
septembrie a.c.

Ultimii au luat cuvîntul la 
discuții reprezentanții Indiei și 
Uniunii Sovietice.

Sprijinind propunerile sovieti
ce cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, Krishna Me- 
non, șeful delegației indiene, a 
declarat că drumul spre pace nu 
trece printr-o reglementare e- 
chilibrată a înarmărilor, ci prin 
distrugerea armelor.

In această ordine de idei de
legatul Indiei și-a exprimat 
dezamăgirea în legătură cu pla
nul englez de dezarmare și cu 
propunerea Franței de a se in
terzice în prima etapă a dezar
mării, mijloacele de transport 
al armelor atomice.

V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., șeful delegației 
sovietice care a luat apoi cuvîn
tul, a făcut bilanțul discuției. 
El a arătat că, după cum a re-
ieșit din dezbateri, sînt întruni-

Dăunătorii
Desen de M. ABRAMOV (din ziarul „Pravda")

Pe harta lumii

PANA M A
în primele decenii ale secolu

lui nostru a avut o largă circu
lație expresia „o panama“, prin 
care se înțelegea o sumă de es
crocherii dintre cele mai mur
dare. împrejurările în care s-a 
născut expresia sînt cunoscute. 
Este vorba de faimoasele afaceri 
ale imperialiștilor francezi pri
lejuite de construirea canalu
lui Panama. O societate franceză 
(care construise canalul de Suez) 
îmbătată de perspectivele unor 
noi profituri fabuloase, începu 
construirea canalului Panama. 
Scopul participării acționarilor 
la această construcție nefiind al
tul decît încasarea prin speculații 
de bursă a unor profituri cît mai 
mari, face ca această societate să 
dea faliment într-un timp scurt 
(1888). O a doua societate fran
ceză a canalului Panama a fost 
înființată în 1894.

Imperialiștii americani n-aveau 
însă de fel somn liniștit, alîta 
vreme cît al li corbi de pradă își 
umpleau buzunarele cu aur de 
pe urma veroasei afaceri a cana
lului. De altfel, S.U.A. obținu
seră încă de la jumătatea seco
lului trecut, dc la guvernul Re
publicii Noua Granada (din care 
făcea parte pe atunci stalul Pa
nama) dreptul de tranzit fără 
vamă prin istmul Panama. în 
urma unor mașinațiuni de tot fe
lul, în 1902, capitaliștii francezi 
vînd Statelor Unite dreptul de a 
construi canalul.

Dar panamezii ? Care era po
ziția lor ? Pe atunci (19.02) ac
tualul stat Panama făcea parte 
din Columbia. Cumpărînd acțiu
nile fostei societăți franceze a 
canalului. imperialiștii ameri
cani au impus guvernului Co- 
inmbiei încheiera unui tratat în
robitor. Totuși sub presiunea ma
selor, parlamentul Columbiei re
fuză ratificarea lui. Acest lucru 
nu i-a stingherit însă pe buși- 
nessmani. Cu obișnuita lor lipsă 
de scrupule au organizat o lovi
tură de stat denumită de ei „re- 

te toate condițiile necesare în
făptuirii unei dezarmări gene
rale și totale.

Ocupîndu-se de reacția partl- 
cipanților la discuție la propu
nerea sovietică cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
V. V. Kuznețov a subliniat că 
ea a fost apreciată pozitiv de 
majoritatea delegațiilor.

Delegația sovietică, a spus 
V. V. Kuznețov, relevă cu satis
facție colaborarea concretă care 
s-a constatat între delegațiile 
Uniunii Sovietice și S.U.A. în 
elaborarea acestui proiect de 
rezoluție.

Preconizînd înfăptuirea pro
gramului de dezarmare generală 
și totală, a arătat V. V. Kuzne
țov în continuare, guvernul so
vietic nu se situează pe poziția 
„totul ori nimic“, poziție pe 
care utili caută să i-o atribuie.

Noi am declarat în repetate 
rînduri că dacă, dată fiind pozi
ția puterilor occidentale, se va 
dovedi imposibil să se ajungă 
la un acord cu privire la dez
armarea generală și totală, U- 
niunea Sovietică este dispusă 
să se înțeleagă asupra unei se-

0 nouă propunere sovietică la conferința 
privind încetarea experiențelor 

cu arma nucleară
GENEVA 3 (Agerpres). —<î 

TASS transmite: La 3 noiembrie 
a avut loc ședința ordinară a 
conferinței celor trei puteri cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

Delegația Uniunii Sovietice a 
propus convocarea pe la jumăta- 

I tea lunii noiembrie a.c. a unui

voluție“, în urma căreia s-a a- 
juns la desprinderea statului Pa
nama de Columbia ca stat „inde
pendent“. De atunci a început 
pentru poporul panamez asu
prirea crîncenă, de natură ți
pe colonială, sub care se 
află și în prezent. Condu
cători statului „independent“ 
Panama, comandat de Washing
ton și creat cu sprijinul baione
telor trupelor americane au ac* 
ceptat condițiile înrobitoare im-

Statul Panama este situat 
în. istmul cu același nume, în
tre Oceanele Pacific și Atlan
tic, și face parte din America 
Centrală.

Panama se mărginește la 
est cu Columbia, la vest cu 
Costa-Rica, la nord cu Marea 
Caraibelor, iar la sud cu O- 
ceanul Pacific. Are o supra
față de 82.250 de km2 și o 
populație de circa 864.000 de 
locuitori. Capitala țării este 
orașul Panama cu circa 
130.000 de locuitori.

puse de bancherii nord-ameri
cani. în aceste condiții a fost 
construit canalul Panama. Con
struirea lui a costat peste 50.000 
de vieți omenești. în safeurile 
trustmanilor americani sau 
strîns însă grămezi de aur. Pe 
traseul canalului Panama s-au 
strîns printre copaci, printre pie
tre și unelte de săpat, grămezi 
de oase, ale muncitorilor secc- 
rați de malarie, friguri galbene 
și muncă istovitoare. Iată prețul 
grămezilor de aur.

Dc alunei și pînă astăzi oligar
hia conducătoare din Panama și 
stăpînii americani (care afară 
de zona canalului stăpînesc și 
controlează prin trusturile „Uni
ted Fruit Company“ și „Sin
clair Panama Oil Corporation“ o 
mare parte din agricultura și in
dustria țării) au continuat «a 
stoarcă dolari peste dolari din 

rii de măsuri parțiale în dome
niul dezarmării.

Chezășia cea mai sigură îm
potriva izbucnirii unui război, 
a spus delegatul sovietic, o con. 
stituie însă dezarmarea genera
lă și totală, adică distrugerea 
tuturor mijloacelor materiale de 
purtare a războiului.

După ce a subliniat în înche
iere existența înțelegerii de 
principiu asupra chestiunii e- 
sențiale — acceptarea ideii^dez- 
armării generale și totale, lucru 
dovedit de rezoluția adoptată în 
unanimitate, V. V. Kuznețov 
și-a exprimat, speranța că pro
punerile sovietice vor sta la 
baza activității Comitetului ce
lor zece state, care urmează să 
treacă într-un timp scurt la e- 
laborarea unui acord internațio
nal corespunzător asupra dezar
mării.

Apoi comitetul a aprobat în 
unanimitate, fără să o pună la 
vot, rezoluția U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, la care delega
țiile tuturor țărilor membre ale
O.N.U. s-au alăturat acum cîte- 
va zile în calitate de coautori.

grup de lucru al experțilof 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei în ve
derea examinării problemei cri
teriilor tehnice care trebuie să 
stea la baza inspecțiilor efectuate 
pe teren în limitele cotelor sta
bilite de comun acord. In cursul 
activității sale acest grup de 
experți ar putea examina datele 
tehnice și științifice în legătură 
cu problema elaborării acestor 
criterii.

Delegația sovietică a explicat 
că printre aceste date tehnice 
pot fi examinate și așa-numitele 
date seismice noi obținute de 
S.U.A. în urma exploziilor subte
rane .efectuate în toamna anului 
1958. Delegația Uniunii Sovie
tice a propus ca experții să-și 
încheie lucrările în termen de 
2—3 săptămîni.

In cercurile ziaristice locale 
se subliniază marea însemnătate 
a acestei propuneri a delegației 
sovietice care îngăduie evitarea 
impasului care amenință confe
rința din cauza poziției adoptate 
de delegația S.U.A.

Provoacă îndeosebi îngrijorare 
în legătură cu soarta conferinței 
faptul ca după reluarea tratati
velor, adică de la 27 octombrie 
delegația S.U.A. a început să 
insiste tot mai mult asupra exa
minării așa-numitelor noi date 
seismice americane eschivîndu-se 
totodată de a examina problema 
cotelor de inspecții. Totodată, de
legația americană nu s-a abținut 
de a amenința cu crearea unui 
impas la tratative.

truda oamenilor muncii din Pa
nama. De atunci și pînă astăzi 
poporul panamez a dat tribut 
greu stăpînirii americane și ser
vitorilor docili autohtoni ai a- 
cestora. Poporul panamez are 
parte numai de mizerie, șomaj, 
foamete. Această situație a dus 
la faptul că în prezent mortali
tatea infantilă este de 98,7 la mie, 
iar natalitatea a scăzut în compa
rație cu 1936—1938 cu 10 la mic. 
Corespondentul din Panama al 
ziarului „New-York-Post“ seria 
într-un articol recent: „Șomajul 
(în Panama n.n.) a atins pro
porții fără precedent, iar indig
narea împotriva oligarhiei și îm
potriva intereselor comerciale 
americane a crescut simțitor“.

Dc mai bine de o jumătate de 
secol de: dominație străină po
porul panamez este jefuit fără 
milă. Dar, în această perioadă 
poporul panamez a acumulat o 
însemnată experiență. în 1925 ia 
ființă Partidul Comunist din 
Panama (care din 1942 poartă 
denumirea dc Partidul Popular), 
mobilizînd masele la luptă pen
tru democrație și independență 
națională. Federația sindicală a 
oamenilor muncii din Panama 
sprijină lupta forțelor progre
siste pentru apărarea intereselor 
naționale. în 1950 cercurile di- 
rigliitoare an pus aceste <*»gani- 
zații în afara legii. Departe de 
a fi stăvilit, avîntul maselor 
populare dornice dc libertate a 
continuat să se manifeste și mai 
hotărît.

Recentele evenimente care au 
avut loc în Panama City (capi

Una din mîndriile industriei din 
R. Cehoslovacă este și Uzina de 
la Zdar din regiunea Jihlava- 
Moravia. Aci se produc piese 
mari care cîntăresc, unele, pină 

la 15 tone.
Foto : C.T.K.-Praga

---- •----
Prima uzină de tractoare 

din R. P. Chineză
LOIAN 3 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 1 noiembrie Ja 
Loian, provincia Ilcnan, a fost 
pusă în funcțiune prima uzină 
de tractoare din China care este 
una din cele 156 de mart obiec
tive industriale ce se construiesc 
în Republica Populară Chineză 
cu ajutorul Uniunii Sovietice.

Uzina de tractoare din Loian 
a fost construită în numai patru 
anii și este o marc întreprindere 
care va produce anual 15.000 de 
tractoare cu șenile marca „Dun- 
fan Hun“ („Se împurpurează 
Orientul“).

La construirea primei uzine de 
tractoare a R.P. Chineze au 
luat parte peste 130 de între
prinderi industriale din China.

în construirea uzinei de trac
toare din Loian s-a ținut seama 
de ultimele realizări ale tehni
cii mondiale. La această uzină 
a fost introdus tot ce există mai 
nou și mai bun la uzinele de 
tractoare din U.R.S.S. Cele 222 
linii în lanț ale acestui gigant 
industrial asigură un înalt n/ivel 
de mecanizare a întregului pro
ces de producție.

tala statului Panama) sînt în 
acest sens edificatoare. Oamenii 
muncii din diverse colțuri ale* 
țării s-au îndreptat într-un lung 
„marș al foamei“ către capitală, 
cerînd pîine, curmarea șomajului. 
Atunci cînd oficialitățile au re
fuzat cererile demonstranților a- 
ceștia au ocupat clădirea Adu
nă vii Naționale unde aveau loc 
lucrările. Pentru îndepărtarea 
lor a fost nevoie de intervenția 
armată, de bombe lacrimogene. 
Conducătorii mișcării au fost 
arestați. După numai cîteva zile 
șomerii din Panama au organi
zat un nou „marș al foamei“, ur
mat de un mare miting al oame
nilor muncii.

Canalul Panama construit cu 
sudoarea și sîngele poporului pa
namez, aparține de drept aces
tuia. Masele de oameni ai muncii 
din Pa nama se pronunță cu tărie 
pentru trecerea canalului în 
mîinile adevăraților săi stăpîni. 
Naționalizarea canalului Panama 
cerută de poporul panamez, a- 
pare ca o revendicare legitimă, 
a cărei înfăptuire ar contribui 
într-o bună măsură la îmbunătă
țirea traiului său.

Lupta maselor pentru satisfa
cerea revendicărilor lor, pentru 
pîine și libertate, continuă și va 
continua pînă cînd vechea ex
presie „o panama“ își va pierde 
dreptul la existență pe meleagu
rile de unde și-a tras numele, 
pină cînd poporul își va cuceri 
adevărata independență, dreptul 
la o viață omenească.

ION D. GO1A

Costul vieții în Franța 
crește continuu

„Continua creștere a prețuri
lor în Franța pune probleme 
din cele mai serioase în fața 
autorităților“ — scrie revista 
franceză „FRANCE OBSERVA. 
TEUR“ într-un articol în care 
subliniază că valul continuu de 
creștere a costului vieții consti
tuie o serioasă amenințare pen
tru stabilitatea noii monete, 
„francul greu". Pe lîngă ridica
rea constantă a prețurilor produ-
selor alimentare, arată săptămî- 
nalul, trebuie semnalată crește
rea prețurilor produse
lor industriale care a 
început încă de la 
sfîrșitul anului trecut, 
îndată după devalori
zarea prin care guver
nul a căutat să com
bată inflația.

Ținînd seama de aceste urcări 
de prețuri, arată „France Obser
vateur“, „scăderea puterii de 
cumpărare a salariilor continuă. 
Salariile au rămas acum cu 10 
la sută din valoarea lor in 
urma prețurilor".

In cercurile guvernamentale 
se urmărește cu neliniște, ara-

Spicuiri 
din presa 
franceză

Numeroase greve în Anglia
LONDRA 3 (Agerpres). — 

De nouă zile se află în grevă 
personalul ce deservește vagoa- 
nele-restaurarțt. La grevă, care 
a cuprins toate liniile rețelei 
de căi ferate engleze, participă 
peste 2.000 de persoane. La 2 
noiembrie la Londra a avut loc 
o demonstrație și un miting al 
greviștilor la care aceștia au 
hotărit să continue lupta.

Cei 600 de muncitori cons

NEW YORK. — La 3 noiembrie 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
reluat 'votul, întrerupt la 19 oc
tombrie, pentru desemnarea unui 
al treilea membru nepermanent 
•al Consiliului de Securitate. Pen
tru acest, loc candidează Polonia 
și Turcia. La al 37-lea tur de 
scrutin Turcia a întrunit 42 de 
voturi șl Polonia 38. Intrucît nici 
de data aceasta nu a fost întru- 
hită majoritatea necesară de două 
treimi din numărul voturilor, A- 
dynarea Generală a hotărît amî- 
narea votului pentru alte două 
săptămîni, la 17 noiembrie.

LONDRA. — Tn cedrul dezba- 
terilor care au avut loc la 2 no
iembrie in Carnea Comunelor, 
opoziția laburistă a introdus un 
amendament in legătură cu me
sajul de răspuns al guvernului la 
mesajul tronului. In amendament 
se exprimă regretul că mesajul 
tronului nu conținea propuneri cu 
privire la anularea situației ex. 
cepționale din Nyasaland șl la 
eliberarea deținuților politici.

Amendamentul opoziției a fost 
respins cu 334 voturi contfa 251.

STOCKHOLM - Recent, edi
tura „Raben și Sjogren“ a publi
cat traducerea în limba suedeză 
a romanului ,,Baltagul“ de Mi- 
hail Sadoveanu.

Traducerea și prezentarea ro
manului sînt seni late de Inge- 
gerd Granl'ind.

V1ENTIANE. — La 2 noiembrie 
Ministerul de Justiție al I.aosului 
a anunjat că procesul intentat 
prințului Sufanuvong și altor 
șapte lideri ai Partidului Neo 
Lao Hak Sat. care fusese fixat 
pentru 2 noiembrie, a fost ăml- 
nat cu încă 2—4 săptăminL

fă revista, nemulțumirea eres« 
cîndă a maselor de salariati 
care trec la acțiuni revendica
tive tot mai precise pentru a-și 
apăra puterea de cumpărare! In 
ultima vreme au avut loc o se
rie de manifestații și greve 
care au afirmat hotărîrea mun
citorilor și funcționarilor de 
a-și afirma drepturile. „Mani
festațiile organizate zilele tre
cute de către funcționarii fran
cezi, scrie „France Observa
teur“, au cunoscut un succes 

important. Numai la 
Paris peste 15.000 de 
funcționari au mani
festat în fața Ministe
rului de Finanțe. Tre
buie semnalată ca un 
semn important reușita 
grevei salariaților de 

electri- 
In majoritatea cazuri- 

s-au 
uni-

la uzinele de gaz și 
citate.
lor, asemenea 
desfășurat sub 
tății de acțiune, oamenii mun
cii răspunzind la apelurile lan-

■ sate de toate principalele cen
tre sindicale — C.G.T., C.F.T.C. 
F.O. și „Confederația Generală 
a cadrelor".

acțiuni 
semnul

tructori din Abbey Wood au ho. 
tărît să continue greva începu
tă la 30 octombrie. Greva a 
fost declarată în semn de pro
test împotriva încercărilor de a 
înrăutăți condițiile de muncă 
ale muncitorilor constructori.

De 21 de zile sînt în grevă 
peste 2.000 de taxatoi, șoferi de 
autobuse și vatmani de tram
vaie din orașul Sheffield. Gre
viștii luptă împotriva înrăutăți
rii condițiilor de muncă.

EREVAN. — La 2 noiembrie a 
luat sfirșit la Erevan turneul In. 
treprins de David Ohanesian, so
list al Teatrului de Operă și Ba
let din București.

Regizorul principal al Teatrului 
de Operă al R.S S. Armene. Ar. 
men Gulakian, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS: 
David Ohanesian este unul din 
cintăreții contemporani talentati.

■ Ei posedă o voce puternică de 
bariton dramatic cu un timbru 
plăcut Vocea sa de o mari întin
dere ii permite să inie, preteze nu 
numai roluri de bariton, ci șl ro
luri de bas.. Noi am văzut in 
David Ohanesian nu numai un 

' ctntă'eț talentat, dar și un minu. 
nat actor.

SOFIA. — La 3 noiembrie și a 
încheiat lucrările la. Sofia sesiu
nea Adunării Naționale a R. P. 
Bulgaria. In cadrul ședinței din 
3 noiembrie, deputății au oscul, 
tat și au dezbătut comunicatul 
ministrului Afacerilor Externe al 
R. P. Bulgaria, Kario . Lukanov, 
cu privire la vizita în S.U.A. a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov. 
și cu privire la convorbirile sale 
cu președintele S.U.A., Eisenho
wer. Deputății au adoptat in una. 
nimitate o declarație ide răspuns 
la apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adresat parlamentelor 
tuturor țărilor lumii.

NEW YORK. — Un avion mili. 
tar american cu reacție ”de tip 
„Starfighter F-104" s-a prăbușit 
deasupra unei case în apropiere 
de Dayton, statul Ohio. Doi copil 
au fost uciși și mama lor rănită.
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