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Utemiști și tineri muncitori de la sate!
Fiți primii la grăpatul semănăturilor de toamnă și la 

aratul și grăpatul pămîntului neînsămînțat pînă acum. In felul 
acesta veți împiedica pierderea apei din pămînt, veți obține 
recolte sporite.

Să pregătim temeinic
pe viitorii tehnicieni agronomi

Hotărîrile adoptate de partid și gu
vern în vederea dezvoltării economie! na
ționale și ridicării continue a nivelului de 
tea: material și cultural al oamenilor mun
cii. pun în fața celor ce muncesc în agri
cultură sarcini mari și de o deosebită răs
pundere.

Pentru asigurarea pîinii poporului și 
a sporirii producției la ha. la principalele 
produse agricole, sint necesare tot mai 
multe cadre tehnice cu un înalt nivel de 
cunoștințe căci de buna pregătire a a- 
gronomilor, mecanizatorilor, zootehnicie- 
nilor, agroamelioratorilor, viticultorilor și 
horticultorilor, depinde în mare măsură 
dezvoltarea producției agricole.

Elevii școlilor medii tehnice din dome
niul agriculturii — viitorii tehnicieni a- 
gricoli — au înțeles însemnătatea rea
lizării hotârîrilor partidului ș< se strădu
iesc sâ învețe tot mai mult și mai bine, 
să devină tehnicieni de nădejde. In nu
meroasele scrisori care ne sosesc la redac
ție, elevii acestor școli iși exprimă 
dragostea pentru profesia care și-au ales-o, 
seriozitatea cu care studiază disciplinele 
ce li se predau, precum și dorința lor fier
binte de a intra cît mai repede în produc
ție. Elevul Theodor Guzgă de la Școala 
medie agricolă din Vaslui de pildă, ne 
încunoștiințează că elevii anului IV' au 
obținut succese frumoase la examenele 
de la sfîrșitul semestrului I iar acum au 
trecut la practică, semestrul II fiind con
sacrat în întregime verificării, prin apli
carea pe teren a celor învățate la orele de 
curs- Tovarășii săi de an muncesc cu 
tragere de inimă, pentru ca la torm-ă, 
cînd vor intra îu producție să postă co
respunde sarcinilor pline de răspu-dcre 
de tehnician. „Sint îndrăgostit de v; toa- 
rea mea meserie", scrie în mchesere to
varășul Guzgă Și ca el simt și gindesc 
sute și mii de elevi.

Agricultura, dat fiind importanța ei 
deosebită cît și frumusețea ce o oferă 
munca în mijlocul naturii, atrage în spre 
ea tot' mai mulți tineri.

lată de ce în ultimii ani tnvățămîntut 
agricol a luat o mare dezvoltare. De la 
trei școli medii tehnice de agricultură 
existente pînă in 1943 și care dădeau anu
al doar cîteva zeci de absolvenți, astăzi 
funcționează aproape 100 de școli medii 
tehnice agricole, cuprinzînd peste 20.000 
de elevi.

Elevilor școlilor medii tehnice agricole, 
li s-au creat condițiile de viață necesare 
desfășurării normale 3 procesului de In- 
vâțămînr Au fost învestite sume mari 
pentru clădirea localurilor de școli și in
ternate, pentru înzestrarea lor cu material 
didactic. Multe școli agricole ca de pildă 
cele de la Turda și Mediaș. Școala medie 
zootehnică din Rădăuți și de protecția 
plantelor din Blai, dispun de săli declasa, 
laboratoare, ateliere și gospodării didacti
ce bine utilate care permit o continuă ridi
care a nivelului de pregătire al elevilor.

Cu toate acestea, în momenrul de fața 
există încă o diferență destul de însem
nată între nivelul de pregătire al multor 
elevi și sarcinile pe care vor trebui să le 
îndeplinească aceștia ca tehnicieni.

O principală cauză a insuficientei pre
gătiri a cadrelor medii tehnice este neg i- 
jarea de către unele organizații de bază 
UTM a sarcinilor lor principale- Ele nu 
s-au îngrijit în suficientă măsură să edu
ce pe elevi în spiritul muncii conștiente, 
al dragostei pentru învățătură și pentru 
profesia aleasă.

Așa este cazul la Școala medie tehnică 
de mecanizare a agriculturii din Caracal, 
ai cărei elevi au o situație slabă la în
vățătură. iar cei din anul IV care fac 
acest semestru la practică, nu obțin rezul
tatele așteptate.

Răspunzător pentru lipsurile ce dăinu- 
iesc în munca acestei școli este șl comite
tul raional UTM Caracal, care nu ajută 
organizația de bază U.T.M. a șdolii, care 
încarcă pe tineri cu diferite sarcini ex- 
trașcolare — cîre cel puțin 4 ședințe pe 
lună, — Iar pe ce! de la practică nu-i 
controlează de loc, ceea ce prejudiciază 
munca de învățătură a elevilor.

Ca urmare a superficialității cu care 
în multe școli s-a trecut peste munca po

litică ce trebuie dusă în rînduț elevilor 
de cătie activiști, sint cazuri cînd unii 
dintre elevi, ca tovarășa Croitoru și Saul 
Croitoru din anul IV al Școlii medii teh
nice de mecanizare a agriculturii din Bo
toșani, subapreciind profesiunea de teh
nician agricol, vor la absolvire să pără
sească munca din sectorul agricol pentru 
a se specializa în cu Râtul alte domenii.

Ținînd seama de faptul că tehniciană . 
alături de inginer, participă în mod activ 
la îndrumarea și controlul desfășurării 
muncilor agricole, organizațiile de tacă 
U.T.M. au datoria să ia măsuri Imed'.a» 
care să înlăture deficiențe » entente ta 
pregătirea viitorilor tehnicieni ta ăocse- 
niul agriculturii.

In primul rînd comitetele UTM pe școa
lă și birourile de clase au sarcăna să-și 
îmbunătățească manca po’tki tu r**:- 
elevilor. Aceasta o pot realiza prin discu
țiile lor cu elevii, prin afcnăriie genera e 
U.T.M. sau adunări deschise în cz*e sâ se 
analizeze problemele ararii profesânoale 
prin conferințe des?*e frumusețea și în
semnătatea viitoarei lor profesiuni. 
invitarea unor fruntași ai Bgricss'uar? 
core să-și împărtășească experiența •" 
înaintată, prin vizitarea de GAG, GAS 
sau S-MT.

Legarea învățăm'ntu'u: te:*e*. c de prac
tică, constituie una din caracter stări> 
școlii noastre noi. De aceea esae aeoesar 
ca în anul 1954 sâ nu se ~a: i— ~p'e 
cazuri asemănătoare celor d o vara tre
cută. cînd une'e «ce': a g~spel șcc w 
mediu agricol din R Sărat șa aiteăe. care 
au executat Ia tsrpc; practică a'ne b- 
crâri dect ce* presărate h pi-rp-rri 
fa acest scop este ladicar ca r-gtnee 
Ministerului Agrireltnrfi ș SSticeâar «- 
a'e Ministerului 1-nâțfciăr.tai care răs
pund de indrumzrea învăță—'ntataz —e- 
d;u tehnic, «ă controleze co moi muh spi
rit de răspundere aplicarea programei 
pentru practica elevilor, iar director’! «co
lilor agricole sâ apl.ee '•tocmai îndrumă
rile ministerului.

O atenție deosebită Cetaie acordata 
practicii în producție a e>vi«or din an: 
IV. Organizațiile UTM treiruie să vadă 
în practică o perioadă întăritoare :n for
marea elevilor ca al: ton tehnicier: ai a- 
griculturi: noastre socialiste. In oonsrrin 
ță, e necesar ca ele să sopcavțgheze ș* 
să controleze felul cum se desfășoară 
practica, să urmă-eascâ completarea .a 
zi a caietelor de pracrcă ș: calitatea tor 
și să ia măsuri acolo untie există de 
ficiențe. Să nu se mat treacă cu v-^deres 
peste cazurile de ind:scip!lnă ca neres 
pectarea locului de muncă și iros rea za 
darnică a timpului.

Conducerile G A.S și S.M T in cairo! 
cărora au fost trimiși elevi pentru prac
tică, precum și organizațiile UTM de aid. 
să n-J fie nepăsătoare față de madol în 
care decurge practica elevilor din ani' 
IV. Ele trebuie să se îngrijească de cre
area unor condiții bune de muncă pentru 
practica nți.

Esre lăudabil faptul că biroul comitetu
lui raional UTM Rădăuți a analiza* 
munca Școlii medii tehnice zootehnice din 
localitate și a luat măsuri pentru lichida
rea lipsurilor existente aici

Toți activiști: UTM sint obligați să în
țeleagă marea însemnătate a îrivățămîn- 
tulu: agricol, să exercite un control te
meinic asupra activității organizației 
UTM din acesre școli, ajutîndu-le totodată 
mat concret în rezolvarea sarcinilor ce le 
au de îndeplinit- De aceea se cere ca ac
tiviștii comitetelor regionale și raionale 
UTM să cunoască In adîncime problemele 
agrare, lucru pe care-1 pot realiza cu mai 
mult succes urmînd cursurile fără frec
vență de pe lîngă școlile medii tehnice 
agricole.

Procedînd în acest fet activiștii vor 
reuși să sprijine mai din plin școlile me
dii tehnice agricole șl pe tinerii din orga
nizațiile de bază sătești în munca de în
armare cu tot mai multe cunoștințe care 
să contribuie la lichidarea rămînerii în 
urmă a agriculturii și la ridicarea produc
ției agricole în vederea îmbunătățirii per
manente a condițiilor de trai ale poporu
lui nostru muncitor.

«
c

€u privire Ba relațiile comerciale
romssro-sovaetice

Ca rezultat al tratativelor comerciale so- 
vteto-romîne încheiate cu succes, s-a semnat 
la 31 martie a. c. Ia Moscova Protocolu' cu 
privire la Fvrări'e reciproce de mărfuri intre 
U.R S S șl R P.R pe anul 1951.

Prin Protocol se prevede o mărire în con
tinuare a volumului livrărilor reriproce de 
mărfuri atît fată de livrările prevăzute pe 
anul 1954 tn Acordul Comercial de lungă 
durată, cît șt față de volumul schimbului de 
mărfuri realizat In 1953,

U.R S.S va livra Republicii Populare Ro
mine bumbac, cocs, minereu de fier, metale 
feroase și neferoase, îngrășăminte, utilaj In
dustrial mașini agricole autovehlcole și alte 
mărfuri necesare economiei naționale romî- 
nești.

in afară de aceasta. în 195-4. conform acor
durilor încheiate anterior, Uniunea Sovietică 
va livra Romîniei utilajul complex pentru 
întreprinderi industriale șl de asemenea, va 
acorda Romîniei ajutorul tehnic în construi
rea acestor întreprinderi.

Romtnla va exporta In U.R.S S. produse 
petrolifere, produse forestiere, ciment, pro
duse chimice, vase pescărești, șlepuri, cazane 
de aburi șf alte mărfuri care s-au livrat din 
Romînla în U.R S.S. tn mod obișnuit tn anii 
trecuți,

Protocolul a fost semnat din partea sovie
tică de către Ministru! Comerțului Exterior, 
I. G Kabanov și din partea romînă de către 
Ministrul Comerțului Exterior, Al. Birlădeanu.

re e avîntul minerilor
în întrecere

★ ★
Pentru a da fabricilor șl uzinelor tot mai mult cărbune, minerii rirstnkl ți 

tineri desfășoară cu arini întrecerea socialistă. In lupta lor pentru a da mai 
mult cărbune minerii noștri sint ajutați in permanență de experiența înaintată a 
minerilor sovietici precum ți de experiența minerilor noștri fruntași.

Rezultatele pe care ei le obțin In ritmul viu al întrecerii socialiste, dovedesc 
că minerii patriei noastre luptă cu hotirire pentru a li.da râminerea in urmă <fln 
inul trecut. $1 cit este de tmberuriter faptul că vezi ri. datorită ți striduinlei 
tale tinere miner au ieșit din a dineul 
pian, să vezi că săgeata griflcstful de 
care ți-o dă îndeplinirea sarcinilor pe 
Fă’ă krdclaîi că succesele obținute de 
iasă acL Bătălia pentru a scoate din

P« 
ale 
|cs:

Q dusă cu intensitate crrsci-sdă ți 
Despre xktariile io uuuacă 

producție, «orbesc rindurSe de mai

pâmintulai reci de tone de cărbune peste 
prodocfle orei lot mai s«s Este baroria pe 
rare partidul șî gtnernul || le-aa trasai 
minerii tineri ți «irstnkL oo se »er oțr* 
«dineul păminte. jî lot au] oot: cirbcne »a 
mai departe.
minerilor, despre isintzi lor «xitlan ia

a
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Pregătim însămînțări'e din epoca ll-a

Cărbune în contu! anului 1956

îra. Feto Tn-

s- »:

în
ne-a _
că de Lodată ce timpul ne-a permis, la 17 
■irtit. noi am putut face primele Insătnîn- 
îări în m-cstul zăpezii.

In numai trei zile, insămtntările prevă- 
Z-’e pentru epoca I a-j lost terminate. Bri- 
jada l de cm? coodusăde tovarășul Ursache 
Ntolae. care a avat tn sarcina sa aceste !u- 
~i~ a snuncit spornic : au fost Insămtntate 
56 hscCa-e ca cvăz, borcezg. orz. —.azâze și 
aariaaMra

!r zde> acestea, cu e utorul SM-T.-ului 
nr* pregir-a 'nsMatoțările prevăzute pentru 
epoca a ll-a As fost luate toate măsurile 

~ta za'ea plz-.iui de Insămînțare a 
® Ce hectare cu uocr-nb in cuiburi așezate 
ÎX pătrat Coieetîvfșt!! noștri an primit co 
'-c-edere această nouă metpîă înaintată șl 
s'-t hucărTp să -eel-ze^e o recoltă de po-

gospodăria noastră colectivă, primăvara 
gis t pregătiți cu toate. Așî se face

rumb cttm nu s-au mai văzut prin părțile 
noasțre

In zilele acestea, facem cultivarea arătu 
rilor de toamnă în care vom semăna car 
toii, fasole, sfeclă furajeră și soia.

Product's legumicolă a gospodăriei este 
în centrul aterșjiei noastre. Sub conducere-'i 
brig5:ierului Iacob Mihai, au fost asigurate 
răsadurile pentru 6 hectare de grădină.

Bogată este ecum activitatea în gospodă 
rie. Se plantează 500 pomi fructiferi in tină 
ra noastră livadă, se curăță stupii de albi
ne. Turma de oi crește: numai pînă acum a 
vem 50 de fătări. înțelegind pe deplin im 
portanta sporirii producției, agricole, colecti
viștii noștri nu-și vor precupeți eforturile în 
bă-ă ia aceasta pentru belșug.

PRICOP VASILE 
socotitor la G.A.C. ,.llie Pintilie" 

comuna Bălțați. reg. lași

Mo oldtur întrecerii pentru titlul de cel mai bun tractorist
V

» >M.

^Sen zrie. citind ziaraț „Scînteia 
a~ «:at ei tractaristu' utemist

Stăpesca de b SlM-T. Peciul Non a 
sat a 'rtrecere pe toți tractoriștii din 

Wr a o ^strâ pentru titnl de „cel mal bun 
'-TrtVjf*.

C ’ si c>®ct ve> propuse de el. m!-am dat 
anexa că - M se poate lo'nsr întreaga
capacitate i* j a tractoare x ca'e va
daro b teewmaree la tm? ți în bune condi- 
’ • Sacră* -v agricol de primăvară șl
la sswrîm pr»*tacț:e! »gr c e ie hectar E'J 
we iesc că rrt'atSa tai errie ‘ 
partaatt De a.-eea răspund 
■âstatai YaaCe S’ă-wscu ș1 
depă^se p'.anj' de producte _____r-
i~ - cu 50 îa sută, ap'.kin-d graficul

deosep t de !m- 
chcmârii ute- 
oiă angajez se 
ce-mi revine pe

orar, la toate lucrările și să reduc prețul de , 
cost cu 13 la sută pentru fiecare nantru Pen 
tru realizarea acestor angajamente voi folo 
s cupLje de mai multe mașini la tractoru 
K D 35 pe care îl am De asemeni voi face 
cit rru mar economi* de carburanți șl piese 
de schimb Eu mă angaiez totodată să mă
resc durata de funcționare a tractorului între 
2 reparații cu 18 zlla Aplicînd eu strictețe 
regul e agro'ehnice mă voi strădui să rea
lizez pe terenurile lucrate, un spor de recolta 
fată de media planificată, de 300 kg la bec- 
ter la toate culturile și de 400 kg la floa'ea 
soare'ui. .
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flirj-Oa»-t-B. Ce ei u mjTKejscă In a>a fe* in.
fol RMl G'Igore «4 Irtdkara ’♦.->-<) reu- c’î sâ -îea Mt’iel tot mai
ti d*- țesc să 3ea zî de zt cîte 2 rr.j 1 că-b-j-'e.
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CHIRCULESCU VASILE 
tractorist la S.M T Cooadin raionul 

Negru-Vodă regiunea Constanta 

Șâ_ fie crăbite însqmînțările
SATL -țe trimisul nostru I Bar-

■ai — 1b csvmzna Seini, rai-kw] Somcuta Ma- 
**. taș*p:-țBtu! cstfjriloc din prima urgentă 
este -- . - cele 43 hectare planificate
pestow «piti mjzn'u: tn sectorul ind -
rktz? au ’ost re-ai za te pînă Ia data de 
—’ ~jrt» 31 Hectare, la acea<lă nerioadă 
*3 5-vst ev-de-rțiati ca fruntași tiranii munci- 
*-" Z.» V -, - , • s - ,- -e ,
_ - -vtui ovăzului ți cartofului.
Cz-vor*. kwf dtn satui Viile Ape< ș; Fi ’p 
G K-rg-e d- s’-u! Sâbisa care au terminat 
Smirn -țata! orâzu'ut.

cee» ce privește insă celelalte culturi
- — i E-gențâ cum este floarea soare'ui 

» rămas mult în urmă Dato- 
partea 

unei

rmrer.» Seini
r::ă -c«e de î-dromări s-j'kiente din 
denotaților =-. s’ata! popular, datorită 
nesaț K’.-jt -3-e răsplndiri a metodelor îna
intate agr-tri-n'ce, multi țărani muncitori 
dm c_ră r-’i așteaptă cu însămîn’atul 
florii «narel-Jt tlnîndu-se după datin! și 
nj d_-pă i-.’ a; > științifice. Acestui fapt se 
datorețte că pînă la «lata de 24 marile* din 
cele 40 hectare plan ficate pentru f'oarea 
soarelui n-eu fost tnsămînțate decît 5 hec
tare Șî numai o mică Darte din pămînturile

planificate pentru cartofi au fost însămîn- 
țale pînă acum

Una din pricinile acestei rămineri în ur. 
mă <e dato ește și faptului că în comuna 
Seini nu fost orgemzata întrecerea patrio
tică intre circumscripțiile electorale. Intre 
ț.ă-anii muncitori și între satele apa'rtintnd 
comunei Lipsa unei tr. receri bine organi
zată se face resimțită iară doar și poate în 
direcția însămin’ăriîor.

Organizația de bază ULM, a contribuit 
și ea la o asemenea stare de lucruri. Agi
tata vizuală din comună, a cărei organiza
re este sarcina o ganizației U.T M , lasă 
foarte mult de dorit. Utemiștii nu desfășoa
ră o muncă organizată pentru populariza
rea măsurilor agrotehnice. Este necesar oa 
sfatul popular să treacă reintirziet la orga
nizarea întrecerii patriotice ce baze solide 
și la popularizarea pe larg și intr-un chip 
susținut a metodelor agrotehnice avansate. 
De asemeni e necesar ca organizația de 
bază U.T.M să se dezmorțească șl să spri
jine cu toate puterile sale această acțiune 
Numai astfel se va putea îndeplini hotărîrea 
partidului și guvernului cu privire la munci
le agricole de primăvară.

zî e a’e iun

IN LUPTA PENTRU FOLOSIREA 
REZERVELOR INTERN

Am îndrăgit meseria de filatoare pe ne
așteptate. Pe atunci «veem ooar 15 ani. 
Sora mea mai mare. Ana lucra la .Ban- 
băcăria R<xnînească"-Jiiavi Cînd ve.nea 
..naveta", o așteotaoi eu nerăbdare pe Ana 
și o asaltam mereu cu întrebări:

— Ana s?une-ml cum este la voi? E fru
mos, sînteți mu'te fete, ce ’act acolo?

Și Ana. se așeza pe margmea pstulut. rr.ă 
cuprindea pe după umeri, șl-ra! vorbea desțre 
fabrică, despre mașin'.le cu care muncitoarele 
dau viață angajanxantelor lor.

— Vezi Silvia, mi-e sous Ana Intr-o sea-ă. 
fabrt:a-l toată viața mea. E mtndră fabrica 
noastră, utilată modern și avem acolo con
diții de viată foarte bune

Cînd venea vorba de fabrică obreji' i s« 
aprindeau, ochii scăpărau parcă mii de sc'n- 
tet, tar vocea-1 devenea caldă, plină de dra
goste.

— Ana, — am rugat-o odată stăruitor — 
la-mă ou tine să văd și eu fabrice— tnă lei ?

M-a privit cîteva clipe șl ml-a zis :
— Am să te iau. Silvia.
Șl Ana m-a dus cu ea tn fabrică Umblam 

cu mare băgare de seamă printre meșink mă 
asurzea zgomotul ringurilor, scama albă 
îmi gîdtla nasul, dar de atunci am îndrăgit 
mașinih, șl mat cu seamă oamenii cere mun
ceau cu multă hărnicie.

— Am să mă fac filatoare — i-am spus 
mamei la înapoiere Nu vreau să mă duc 
nicăieri decît la filatură.

Mama m-a tnțe'es, a ztmbit mulțumită. 
Și așa. In 1951 am intrat muncitoare, la fa
brica despre cere-mi vorbea cu atîta dra
goste Ana.

Mal tntti am fost ajutată să cunosc tai
nele meseriei șl măruntaeie ringului. Greu a 
fost la început, dar m-au sprijinit muncitorii 
vîrstnici șl Ana. ca să mă califi:.

Tovarășele mele de muncă m-au sfătuit să 
urmez cursurile școlii de calificare de gradul

I * g-adul II. Abia cînd am terminat cursu- 
f‘ e . reușit să lucrez :u mai multă ușurtn- 
:i ' i- totuși lucrurile nu prea mergeau așa 
cu— t-ebole

— Ce-ai to Silvia ? mă întrebă într-o zl 
•*- Acum ești calificată, lucrezi la două 
fl" de ring, ești destoinică, muncitorii te 
p^etsîesc. dar totuși norma ta este depășită 
cj procentaj tare mic. Șl tare ml-e 
rpș'oe de asta.

’ răspuns nimic, mi-em plecat doar 
«h ■ !r jos ca Ana să nu-mi vadă tulburarea. 
Ș-Js— Insă care-1 cauza. Lucram așa cum 
= re-ă bătrînii să lucreze. N'u citeam In- 
dea ;■« cărți de specialitate, de aceea nu 
p:*.ea-n să-mi dau seama cum trebuie să fac 
ca să realizez o mai mare productivitate a 

Intr-o zi am mers la biblioteca ta- 
txtcT. m!-am ales o cărticică care vorbea 
c-ac-e preluarea mașinii din mers, șl am 
s:;căt-o tn mal multe rînduri. Și așa am In- 
:-r.: să fac cunoștință cu metodele înaintate 
de -.rcă aie oamenilor sovietici, așa s-a 
trez’: tn mine hotăr’.rea de a lucra mal bine 
ș mult Lichidarea multor timpi nepro- 
d-.-' -.i. prin luarea și predarea mașinii din 
rre*s. a fost primul succes pe care l-am obți
nu: Aplicarea acestei me.tode a devenit pen- 
t-j ~;ne ca și pentru Ghenu Elena Și 
Mincij Anica cu care lucrez pe aceleași mș- 
ș o necesitate. Mi-am dat seama că una 
c - cauzele care făceau câ succesele mele 
să fie nesatisfăcătoare era neaplicarea meto
delor înaintate de lucru.

Lupta pentru reducerea prețului de cost al 
produselor este s-trtns legată de ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc. Parti
dul ș: guvernul ne-au arătat că prln.-ipala 
noastră sarci-nă este de a sport neîncetat pro. 
ductivitatea muncii și de a îmbunătăți cali
tate produselor. Și acest lucru se poate ob
țin descoperind șl folosind Inepuizabilele 
rezerve interne ale întreprinderilor. Iată deci,

— mi-am zis — trebuie să-m! Îndrept atenția 
spre aplicarea metodelor sovietice și cele ale 
fruntașilor noștri. De altfel munca de zi cu 
zi ml-a arătat necesitatea aplicării metode
lor înaintate de muncă. Să dau un exemplu. 
Trecusem să lucrez la 3 părți de ring Munca 
mea era tare anevoioasă șl aiergatul după 
firele care se rupeau mă obosea peste mă
sură. Se rupea un fir mă grăbeam să-l leg. 
Și abea reușeam să fac acest lucra că tn 
spatele meu alte fire se rupeau. Mă învtrteam 
cum se spune ca ursul tn btrlog. M-a scos 
dtn această încurcătură tot experiența mun
citorilor sovietici. Am aflat atunci, — cînd 
nu știam cum s-o scot la capăt — despre 
metoda marșrut. L-a început nu înțelegeam 
prea mare lucru din cele ce-mi spuneau teh
nicienii. Nu pricepeam ce avantaj este să 
mergi numai înainte să legi toate firele 
rupte șl numai apoi să te întorci. Cînd am 
început însă să aplic această nouă metodă 
am înțeles însemnătatea ei. Nu mal eram 
nevoită să mă învîrt fără nici un rost. Timpii 
morjl se micșorau simțitor. Normatoarele 
notau pe fișele de pontai no! depășiri de 
normă obținute de mine. Cu 32 la sută am 
depășit norma în luna noembrie, a anului 
trecut. Acesta era un succes de seamă, de
oarece în luna octombrie depășeam norma 
doar cu 29 la sută. In luna decembrie succe
sul a fost șl mai mare. Depășirea sarcinilor 
de pian, atinsese procentajul de 41 la sută. 
Fără îndoială că roadele muncii mele se da. 
forau aplicării metodelor înaintate de muncă 
sovietice.

In activitatea mea de zi cu zi aplic șl alte 
metode, printre care Voroșin șl Cotlear.

îmi amintesc de ziua cînd m-am angajat 
să calific la locul de muncă, după metoda 
Cotlear, pe Ionașcu Marla, Alecu Elena, 
Grecu Ioana și Velicu Maria. N-aveam deloc

încredere in capacitatea mea, îmi era teamă 
că n-am să reușesc să-ml duc la bun sfirșii 
răspunderea pe care mi-o luasem Dar lucru
rile au ieșit altfel. Aplicînd metoda Cotlear 
m-am ocupat îndeaproape de tovarășele pe 
care le ca'ificam. La examenul de calificare 
Ionașcu ș! Velicu au obținut calificativul 
bine. Astăzi ele stnt muncitoare destoinice 
iubite și respectate în fabrică.

Creșterea productivității muncii prin des
coperirea șt folosirea rezervelor Interne este 
principala noastră preocupare. Important este 
nu numai să mărim productivitatea muncii 
dar și să îmbunătățim necon'enlt calitatea 
produselor. Eu de pildă aplicînd Inițiativa to- 
varășei Elena Chișiu. em reușit să depășesc 
procentajul de calitate cu 12.9 la sută.

Știu Insă că mașinile mele pot produce mo! 
mu.t. Trebuie numai ca să cunosc poslhilitâ 
tile de a obține de la mașini tot ceea ce ele 
pot da. De aceea eu pun acum în centrul ac- 
tivtății mele munca pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale.

Pentru aceasta eu am studiat șl mai amă 
nunțit în ce constă metodele Ciutchih, Voro
șin, Jandarova, Cotieiar. marșrut, precum și 
inițiativa tovarășei Elena Chișiu. De curirnl 
am citit cîteva broșuri In legătură cu proble
mele de filatură. Cu fiecare carte pe care o 
citesc simt îri mine puteri sporite. Acum nu 
mal sînt fetișcana sfioasă de odinioară, care 
se temea să pună mîna pe ring. Acum sini 
sigură pe meseria mea și mă străduiesc 
să-mi ridic necontenit calificarea profes:o 
nală, Și mai liotărîtă de a obține noi succese, 
mă va găsi Ana cînd se va întoarce de In 
Facultatea muncitorească unde a trimis-o 
partidul.

SILVIA GAȘLER 
fruntașă în producție fa

„Bumbăcăria Romînaască“-Jilava



Cronica dramatică

Horia Lovinescu: „Lumina

unor

sufletească, trăsă-

Pe scena Teatrului Municipal se repre- 
* zintă cu succes ’'„Lumina de la Ulmi" 
de Horia Lovinescu.

In jurul acestei piese s-au desfășurat și 
se desfășoară vii discuții, ceea ce constituie 
un fapt deosebit de pozitiv, mai cu scamă 
că este vorba de lucrarea unui începător. 

Autorul a abordat o temă dificilă și cu 
totul nouă în dramaturgia noastră. El și-a 
propus să înfățișeze un aspect al luptei 
pentru făurirea și dezvoltarea literaturii rea- 
list-socialiste, împotriva încercărilor duș
manului de clasă de a promova formalis
mul, concepția burgheză despre artă. Piesa 
arată în mod convingător că lupta de clasă 
se desfășoară în literatură, în ideologie, la 
fel de intens și de ascuțit ca și în politică, 
împleti>ndu-se strîns cu lupta pe plan poli
tic și economic; că lupta de clasă în ideo
logie nu se rezumă la anumite rămășițe, 
mentalități învechite etc.; că ea nu este un 
proces care se desfășoară în „lumea ab
stractă a ideilor"; că și aici dușmanul ac
ționează înverșunat prin oameni vii, con- 
cieți și periculoși. Aici e vorba în fond de 
o variantă a sabotajului „sabotajul Ideolo- 
gic“, după expresia unui personaj al piesei. 
In lupta împotriva sabotorilor de pe frontul 
ideologic, — ca și împotriva sabotorilor din 
economie — victoria e de partea oamenilor 
muncii. Forța morală a scriitorului Emil 
Comșa — eroul principal al piesei — ata
șamentul său față de partid și popor, se do
vedesc mai puternice decît influențele duș
mane și înving.

După cum se știe, au fost aduse o serie 
de obiecții acestei terne de bază a piesei 
„Lumina de la Ulmi". Unii au pretins că 
piesa îndreaptă atenția spre un dușman 
inexistent, deoarece sabotajul ideologic n-ar 
mai prezenta un pericol real pentru scriitorii 
noștri progresiști, care merg pe drumul rea
lismului socialist. O asemenea concepție 
este falsă șl dăunătoare. Se poate spune că 
un scriitor care a făcut pași hotărîți spre 
marxism și a dat lucrări realiste, a devenit 
deja „tabu" la Influențele decadente? Viața 
dovedește că un asemenea ,,tabu“ ideologic 
nu există, după cum nu există „tabu" 
politic. Crlticînd cu asprime dar cu căldură 
în același timp greșelile lui Emil Comșa, 
piesa ajută pe scriitori și pe toți oamenii 
muncii să-și întărească vigilența, să înțe
leagă și să ocolească primejdia pierderii 
simțului revoluționar, a căderii în apolitism
— și de aci în brațele dușmanului de clasă.

Așa dar, „Lumina de la Ulmi" pornește de 
la o idee valoroasă, se sprijină pe o justă 
orientare ideologică.

Interesul cu care publicul urmărește spec
tacolul cu „Lumina de La Ulmi" se dato- 
rește, fără îndoială, însușirilor dramatice ale 
piesei, care pun în valoare artistic acest con
ținut de idei. In unele scene (din păcate nu 
în toate, după cum vom vedea mai jos) auto
rul a reușit să-și pună eroii în fața 
conflicte puternice, care dau posibilitate să 
se desfășoare viața lor 
turile lor de caracter.

Ne vom referi in primul rind la figurile 
dușmanilor de clasă — Baziliade și Alice
— căci felul cum este realizată imaginea a- 
cestor dușmani constituie un succes al dra
maturgiei noastre. După cum se știe, in 
multe dintre fesele noastre de început, duș
manul de clasă acționa naiv, copilărește, 
prostea cu ușurință pe cel din jurul său, 
dovedindu-se în fond, el însuși un prostă
nac și un nepriceput. O asemenea imagine 
deformată a dușmanului slăbea vigilența 
spectatorului, în loc s-o întărească. In rea
litate, dușmanul procedează — mai ales pe 
frontul ideologic — mult mai abil și mai 
viclean. Baziliade din „Lumina de la Ulmi", 
este o canalie inteligentă și capabilă, înzes
trată cu voință, dibăcie și îndrăzneală, un 
individ cu adevărat periculos. El este „un om 
de acțiune", își bate joc de vorbăria goală și 
lașitatea unui Nițescu sau Spătaru, dar tot
odată înțelege importanța sabotajului ideo
logic întreprins de amanta sa Alice. Chiar 
cînd se simte încolțit, Baziliade își păstrează 
sîngele rece și continuă să joace „tare" : el 
încearcă s-o șantajeze pe Alaria, mizînd cu 
cinism pe dragostea ei pentru Emil Comșa. 
Piesa convinge pe spectatori că acest bandit 
nu poate să piardă partida de la sine, cît ai 
bate din palme, că el este demascat și zdro
bit numai datorită vigilenței și forței oame
nilor muncii, datorită superiorității morale a 
unor oameni ca Marta Comșa.

La rîndul el, Alice nu este pur și simplu o 
,,femeie fatală" ; ea este o intelectuală bur
gheză, înzestrată cu cunoștințe culturale, 
destul de deșteaptă și de rafinată pentru a 
sezisa punctele slabe ale lui Comșa care — 
cum spune ea — „se uită la literatura de
cadentă ca o pisică la oala cu smtntînă" 
Bineînțeles, Alice, n-are naivitatea sâ-i pro
pună deschis lui Comșa să trădeze. Vicleană 
și calculată, ea alege o cale mult mai ocolită, 
mai lipsită de risc și cu mai multe șanse de 
eficacitate. Mîngîind orgoliul lui Comșa și 
dîndu-i iluzia că îl încurajează pe drumul ri
dicării măiestriei artistice, Alice urmărește 
de fapt numai să stimuleze reînvierea ră
mășițelor lui formaliste. Așa cum se petrece 
adeseori în realitate, Alice jonglează cu idei 
care aparțin esteticii marxiste (lupta pentru 
calitate etc.) dar le folosește ca pe un cal 
troian pentru a strecura în mintea lui Comșa 
concepții străine clasei muncitoare. Un ase
menea personaj este perfect verosimil. Se știe 
doar că reprezentanții artei și esteticii bur
gheze au încercat întotdeauna — și încearcă 
și astăzi — să-și ascundă intențiile dușmă
noase sub masca apolitismului și ă „năzu
inței spre o formă desăvtrșită"

In anturajul lui Alice Coteanu apar — 
caricaturizați cu umor — Nițescu și Spă
taru, doi excroci ai condeiului, epave ale 
vechii „literaturi" decadente. Javre ramolite, 
care nu mai sînt în stare să muște, ei se 
consolează lătrînd șl așteptînd „vremuri mal 
bune" Descompunerea lor morală, pe care 
o afișează fără rușine, lăcomia și lingușirile 
ridicole, frazeologia eroi-comică de intelec
tuali din rezistență- prin care speră să ciu
pească măcar un oscior de ros din , partea 
„cercurilor din afară" spoiala lor de cultură 
cosmopolită, stîrnesc rîsul disprețuitor al 
spectatorilor .

In directă opoziție cu Alice, Nițescu. Spă
taru, se reliefează unele trăsături de caracter 
ale Iul Emil Gomșa încă din primele scene 
ale piesei, din frămîntarea lui Comșe pen
tru a șlefui finalul romanului său. din bucuria 
cu care el anunță că și-e terminat cartea șl
— ma' tîrziu — din înverșunarea și dure
rea cu care își apără cartea în fața criticilor 
ce i se aduc, facem cunoștință cu un scriitor 
pasionat, care ține profund le opere sa 
este însuflețit de

ceva trainic, de înaltă valoare artistică. Acea 
parte a conflictului în care se dezvăluie cel 
mai puternic personalitatea lui Comșa, este 
tocmai lupte lui spre a-și susține romanul 
pe care îl consideră creația sa de maturitate. 
Comșa este un om cinstit, care crede în scri
sul său are un adevărat cult pentru munca 
de creație literară. De aceea spectatorul îl 
simte apropiat, are încredere în el, nu-1 con
sideră nici o clipă dușman, ci dorește din 
tot sufletul să-l’ vadă înțelegîndu-și greșeala.

Tot în această parte a conflictului ies insă 
Ia iveală unele trăsături negative ale ca
racterului lui Comșa : vanitatea și îngîmfarea, 
amețeala de pe urma succeselor, lipsa 
de receptivitate față de critică Sensibilita
tea aproape bolnăvicioasă cu care respinge 
orice observație venită din partea propriei 
sale soții, aerul de superioritate pe care-i 
manifestă atît în ședința de la Uniunea Scrii
torilor cît și în raporturile personale cu Ne
gulescu sau Preda, naivitatea cu care se lasă 
tămîiat de Alice, sînt verigi ale unuia și 
aceluiași lanț ca-re-1 împiedică să meargă 
înainte și să se elibereze din mlaștina for
malistă în care este pe cale să se afunde.

Unul dintre meritele tmportanre ale piesei 
„Lumina de la Ulmi" este că subliniază in 
mod convingător că între viața persona, ă, de 
zi cu zi, a scriitorului și munca sa literară, 
există o strînsă legătură. Comșa se izolează 
de mase și de activitatea socială din cadrul 
Uniunii Scriitorilor, iși pierde nopțile în res
taurantele de lux, se împrietenește cu ele
mente reacționare. Semnificativă este și fi

lai 
Comșa în viața familielă. care exprimă de 
fapt îndepărtarea de climatul sănătos și
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dorința fierbinte de a crea

o stimula dezbaterile pri- 
dramaturgiei noastre origi-

In dorința de 
vind dezvoltarea 
nale. invităm cititorii noștri sd ne scrie pă
rerile lor despre piesa Lumina de la Ulmi" 
ridicind totodată și unele probleme de an 
samblu ale creației dramatice din R.P R
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care este un om

lui politică 
autorul se

piesă trans

Autorul nu ne dă posibilitatea să urmărim 
procesul sufletesc al lui Gomșa, lupta care 
se dă în el între ceea ce este înaintat și ceea 
ce este înapoiat Frămintările și șovăielile a- 
cestuia cu privire la poziția sa estetică 
stat prezentate doar prin cîteva fraze vagi 
de la începutul tabloului V. Comșa deschide 
ochii brusc cînd Alice îi propune să tăinuias- 
că o casetă cu valută străină. Spectatorul 
se poate întreba însă pe bună dreptate: Ce 
s-ar fi întîmplat dacă dușmanul n-ar fi re
curs, — și, în țesătura actuală a conflictului, 
putea foarte bine să nu recurgă — la mane
vra cu caseta ? Oare Comșa ar fi înțeles că 
a scris o carte proastă ? Piesa este departe 
de a ne da această certitudine, căci trans
formarea erouiui trebuie să decurgă cu nece
sitate din desfășurarea piesei și nu dintr-o 
oarecare întîmplare inventată de autor.

In mod firesc, contradicțiile din gindirea 
lui Comșa, abaterea sa de la realism cit și 
procesul revenirii sale pe calea cea justă, 
trebuiau să reiasă putem x: in ciocnirea din
tre Comșa și ceilalți scriitori. Această parte 
a conflictului este insă complet ratată. Ele
mentele înaintate din rândurile scriitorilor, 
care ta intenția autorului urmau să-l ajute 
pe Comșa să se zmuigă din mrejele forma
lismului, stat înfățișate palid și schematic 
Negulescu, de piidă, deși are de apărat 
idei juste și nobile, mi trăiește pe sceaă, 
este lipsit de paloș și putere de convingere, 
pentru că autorul s-a mărginit să-i pună ta 
gură o serie de replici, dar n-e reușit să-l 
înzestreze cu un caracter. cu o personali
tate proprie. Acest personaj este cu atît ma: 
șters, cu dt autorul — nu știm de ce — caută 
să-1 ferească de împrejurări diiicile, folosește 
diferite pretexte și „coincidențe" pentru a-1 
sustrage de la momentele cele mai incondite 
ale coaflictu’uL

Astfel, după ședința tn care Comșa 
a luat primul contact cu criticile aduse 
romanului său — adică tocmai cînd 
era mai multă nevoie să se stea de vorbă 
cu el prietenește; de la om la cm — Negn- 
lescu este scutit să intervină deoarece., s-a 
întors la București după ce Comșa plecase 
deja ta Sinaia. De asemenea, atunci cînd o 
întilnește pe Alice ta Comșa acasă și tind 
Negulescu avea prilejul să deschidă focul 
luptei în mod direct și concret, telefonul țî- 
rîie și el „este chemat urgent ta aeroport' 
In sfîrșit, după ce Comșa se mută de acasă. 
Negulescu izbutește să-1 găsească ta noua 
adresă taman cu două minute după ce Comșa 
descoperise el singur că Alice este o tică
loasă.

Or, este știut că un erou dramatic care 
— ca să zicem așa — fuge de conflict, nu-și 
poate dezvălui în fața spectatorilor foedcl 
său sufletesc, rămîne o umbră pe scenă.

Din cele arătate mai sus, rezultă că au
torul a înțeles șl a redat artistic untie ta- 
turi ale conflictului și ale personajelor, iar 
altele nu. Deși are asemenea inegalitâ; 
„Lumina de la Ulmi*, prin calitățile sale, 
reprezintă un succes al dramaturgiei noasrre 
în plin progres

Discutarea mai largă în presă, pe baza 
unei analize minuțioase a calităților ș 'ta
surilor piesei — analiză făcută cu dragoste 
și cu obiectivitate, fără vreo poziție precoa- 
cepută — poate fi plină de învățăminte ztt 
pentru autor cît și pentru public,

★
Teatrul Municipal. a asigurat spectaco.s- 

lui cu „Lumina de ta Ulmi" o interpret;re 
excelentă (regia Dan Naște).

Trebuie subliniată in mod deoseM creația 
lui Fory Ererle în rota’. Iu Emil Gorr.șa Ba- 
zindu-se pe calitățile textului și totoertă 
atenuînd unele dintre slăbiciunile acesteia, 
actorul redă cu măiestrie viata su: eteascâ 
bogată și complexă a ’ni Comșa. Pr-n ocul 
său profund, el reușește să transmită specta
torului chiar și acele frămităr nterioere pe 
care uneori textul te asă numai să ie întreză
rești sau să le presupui, cum ar fi de Pildă 
tendințele de aristocrat-zare ale 'ui Comșa 
sau transformarea lui ca rezultat al unei 
lupte lăuntrice Aceasta arată că actorul și-a 
sfudtat temeinic rolul s-e identificat ec 
personajul pe care-4 ir.terpreteazâ.

In rolul Măriei Comșa. Beate Fredanov a- 
d'jce o contribuție prețioasă la reușita spec
tacolului In Întreaga desfășurare a specta
colului. 'tarta se mpune prin tăria ei de 
caracter, prin gindirea ei clară de comu
nistă. dar în aceiași timp prin pasianea in 
vincibilă a dragostei et Credem că artista— 
care a evitat In mod just atît sentimentalis
mul unor efuziuni eutoroase, dukege cît și 
rigiditatea seacă a «nor predici morale — 
ma: are totuși de tocrat asocra roiului spre 
a-i da mai multă căldări, mai multă inte
riorizare (de pildă in scena tind află că 
trebuie să plece ta Ulmi. sau tind Drimește 
scrisoarea de ia Comșa)

In interpretarea valoroasă » tai Nely Ste- 
rian (Alice) ș: Toma DumitriB (Baziliade) 
chipurile dușmanilor înrăiți al tiase! mun
citoare sînt prezentate oeschematîc. în toată 
complexitatea lor Astfel Toma Dumitriu tn- 
făț-^ează cu o pătrundere remarcabilă, tn ta
blou) II. pe de o pa*te siguranța de sine a 
banditului experimentat ter pe de altă parte 
spaima ce-l macină pe Baziliade tn fața forței 
mereu crescînde a maselor de oameni ai 
muncii

Spectacolul Teatrului Municipal obține un 
însemnat succes pe linia creării unor carica
turi de bună calitate Dovedindu-«e un foarte 
bun interpret al acestui gen. Paul Sa va 
(Vartic) e dat viață unui tip care se întipă
rește tn memoria spectatorilor Izbutit este 
de asemenea cuplu: Nițescu-Spătaru, Inter
pretat de Jules Cezaban și Gh Mărutză

Toți ceilalți actori — ta roluri mai mici 
sau mai mar- își aduc aportul pozitiv la 
reușita spectacolului, cere apare astfel ca o 
realizare bine închegată

Firește spectacolul ar mai putea 
nătățit După părerea noastră. St 
rașu (tn rolul secatorului Nedelcu) 
șit îndrumat de regie pe linia unei 
țări schematice a personajului. Interpretai 
pe Preda. N Mavrodin accentuează uneori 
caracterul lozincar al unor replici, spunîn- 
du-le cu pumnul strîns 
mîna de parcă ar vorbi

Un merit important al 
a știut să sublinieze și 
mentele de mai mare Intensitate ale piesei 
( de pildă finalul tabloului III. începutul ta
bloului IV. scena sosirii lui Negulescu tn ta
bloul V)

Ținem să aducem elogii colectivului Tea
trului Municipal și directorului Teatrului — 
artista poporului Lucia Sturza Bu’andra — 
pentru dragostea cu care a lucrat la punerea 
în scenă a acestei noi piese romînești, dato 
rate unui debutant. Este un bun exemplu pen
tru toate colectivele noastre teatrale.

ANDREI BALEANU

fapt îndepărtarea de climatul sănătos 
principial pe care Maria luptă să-l mențină 
în căsnicia lor. Toate acestea contribuie la 
orbirea Iui Comșa, și Ia pierderea busolei in 
creația sa. Uni; spuneau : scriitorul e un 
creator de frumos, de ce să-l denigrăm dez
văluind micile lui slăbiciuni păminteșt: ? Dar 
nu trebuie uitat ca scriitorul nu trăiește în 
sfere cerești, în vreun turn ae fildeș. El par
ticipă direct la viața socială și „micile sale 
păcate pămîntești" dau teren prielnic influen
ței dușmănoase. Căci dușmanul de clasă — 
chiar cînd acționează pe plan ideologic — 
nu are „bunele maniere" de a trece cu vede
rea aceste „mici slăbiciuni", ci dimpotrivă 
se sprijină pe ele, le folosește în interesul 
său.

In conflictul ce se desfășoară între Maria 
și Emil Comșa, se conturează puternic carac
terul Măriei, cel mai bine realizat dintre per
sonajele pozitive ale piesei. Este imaginea lu
minoasă și adine umană a unei femei comu
niste, cu o mare frumusețe morală, o ade
vărată tovarășă de viață care suferă pentru 
greșelile lui Comșa, se zbate și luptă pentru 
îndreptarea soțului ei, pentru victoria dra
gostei lor Simți tot timpul că pentru ea 
soarta lui Comșa, îndreptarea lui, e o ches
tiune de viață, că fiecare vorbă pe care i-o 
spune este cu adevărat ruptă din inima ei, 
că îngrijorarea, durerea sau disperarea ce o 
stăpînesc în diferite momente ale piesei, 
sînt sentimente care străbat întreaga ei 
ființă, Criticile pe care ea i le face lui 
Comșa capătă mai multă forță de convingere 
și emoționează pe spectator tocmai pentru 
că sîint pătrunse de o dragoste caldă, de în
credere și înțelegere pentru omul iubit.

★
Iată așadar că piesa „Lumina de la Ulmi" 

are o serie de calități incontestabile în ceea 
ce privește construcția conflictului și a per
sonajelor. In piesă există unele dintre acele 
personaje vii, veridice, în care oamenii mun
cii pot să se recunoască, sau în care ei pot 
să recunoască elementele dușmănoase și re
trograde ale vremii noastre.

Un asemenea personaj este și Vartic, în 
persoana căruia Horia Lovinescu satirizează 
tipul criticului încuiat, rigid, proletcultist, a 
cărui frazeologie fals principială nu poate 
decît să lovească și să îndepărteze pe seriilor 
în loc să-1 ajute și să-l apropie. Această sa
tiră îndrăzneață se bucură de multă apreci
ere din partea publicului tocmai 
că în Vartic de pe scenă pot fi 
noscuți, în linii esențiale diferiți 
reali care mai există în viața noastră lite
rară, cît șl în alte domenii de activitate.

După cum am arătat, caracterul lui Emil 
Comșa este și el motivat în chip veridic in 
unele scene ale piesei Dar in alte scene, 
spre surprinderea spectatorului, Comșa 
se comportă ciudat, neverosimil, contrar 
caracterului său, de parcă n-ar fi el ci alt 
personaj înzestrat cu alte trăsături de ca
racter, Iar conflictul capătă de asemenea, 
întorsături cu totul nefirești Această incon
secvență este slăbiciunea principală a piesei 
„Lumina de la Ulmi"

Autorul nu are dreptul să hotărască tn mod 
arbitrar acțiunile și comportările eroilor săi 
Pentru a oglindi viața în mod veridic, el este 
obligat să respecte logica desfășurări- con
flictului. Toate faptele, cuvintele ș ch ar ges
turile unui personaj trebuie să aibă o puter
nică motivare alcătuind laolaltă imaginea 
unitară a personajului respectiv.

In primul tablou al piesei „Lumina de la 
Ulmi-’ îl cunoaștem pe Comșa ca pe un scrii
tor inteligent și de bună credință, dar aflăm 
despre el că are încă puternice rămășițe for
maliste și că se află sub influența nefastă a 
Iul Alice. Spectatorul se aștepta ta mod fi
resc ca aceste lucruri să apară limpede din 
comportarea Iul Comșe în tabloul II, cînd o 
vizitează pe Alice acasă, lată însă că în sce
nele tabloului II. Gomșa nu se prezintă nici
decum ca un om slab, naiv, influențabiL Și 
nu manifestă de loc tendințe de întoarcere 
la trecutul său formalist. Dimpotrivă, ei le 
o atitudine vehementă împotriva lui Nițescu 
și Spătaru și respinge cu hotărire, de la în
ceput și pînă la sfîrșit, teoria lui Alice că 
lupta de clasă nu are ce căuta tn literatură 
Gum rămîne atunci cu afirmația autorului că 
Emil Comșa. sub influența 
o carte formalistă în care 
tocită. îmbrobodită etc ?

Pe de altă parte. Comșa 
de bună credință, perfect integru din punct 
de vedere politic, consimte totuși să pri
mească în casă și să discute despre romanul 
său cu un Individ ca Nițescu, despre care 
știe precis să este un dușman. Așa putea pro
ceda numai un om care începuse să pășeas 
că pe calea compromisurilor politice. Or, ta 
restul piesei, este subliniată cu insistență in
transigența lui Comșa. cinstea 
neclintită E evident că și aici 
contrazice

Și mal nejustificetă apare în 
formarea lui Comșa — ma bine zis ruperea 
lui definitivă de Alice și hotărîrea lui de a-și 
revizui în m-pd radical concepțiile estetice.

fi tmbu- 
Ciubotă- 
este gre- 
interpre-

cuși tăind aerul 
la un miting, 
regiei este acela că 
să adtncească mo-

de la Ulmi

Pe urmele materialelor
nepublicateMuncitorii Atelierelor I. T. B

Printre băltoace și zăpadă, acolo unde s-a 
xvintat, mijește iarba Pămîntul odihnit se 
cere răscolit în brazde, semănat...

Și oameni, dornici de a avea legume din 
-eijeg sînt mulți — numai de la~ Atelierele 
Î.T.B. s-au înscris aproape o sută, dintr-un 
început

.Mulți dintre ei stau prin comuna Volun- 
teri, așa că loturile tot pe acolo vor trebui 
găsite

Directorul adjunct Dincă Ion și tov. Bar- 
-:: lor. din comitetul de întreprindere. înso
țiți de doi tovarăși de la sfatul popular al 
i -rr.jnei au pornit de-a lungul șoselei Afu
mați să aleagă terenuri.

Intre străduțele Bucegi și Neajtev o fășie 
re pămînt negru, bun, așteaptă parcă brațe 
harnice ca să-1 cultive.

— Cît are ăsta, tovarășe? întrebă tovară
șul Dincă pe tehnicianul agricol de ța sfat.

— Șapte mii de metri pătrați.
— E bun! socotește directorul cu glas 

rare. 11 luăm!
Cîteva clipe mai tîrziu pe un stîlp de tele- 

g-af s-a țintuit o tabelă mare, roșie, scrisă 
citeț cu slove aîbe:

TEREN REZERVAT 
pentru cultura de zarzavaturi 
salariaților atelierelor l.T.B.

O mașină a I.T.B.-ului își încetinește 
na. șoferul cată lung spre tabla roșie, 
pește mulțumi;, și dă accelerație

— Să mergem mai departe, tovarăși!
O zvîrlitură de piatră mai încolo, între 

strada Jiului și kilometrul 11 un alt teren : 
12000 de metri pătrați.

— Ne treci și cu ăsta tovarășe! 
Formalitățile la sfat, se fac în grabă. O 

cerere, o «probare, două iscălituri și:
— Noroc tovarăși!
— Noroc! Pe cînd arați?
— Cit de curind. chiar săptămîna viitoare! 
Intr-o remiză a I.T B-ului un plug puter

nic e pregătit de muncă ; prin ateliere se lu
crează din deșeuri, săpăîig de ceapă; 'n 
s:~Jrr~*i«e cooperative raionale, vagoane de 

așteaptă să ia drumul timpului '.ar 
T B a pregătit semințe și răsaduri. 

Bscmși sîrrt nerăbdători să înceapă 
Uan din ei și-au cultivat și ta anii

goa- 
zîm-

Toate lucrările agricole de primăvară sînt în toi
ORAȘUL ST.AL1N (de la coresooodentul 

nosinj Popa Gavril).
Co-ecttriști: din comuna Șe ca Mare, ra

ional 'tedîaș n avut in centrul preocucârii 
ier pregât rea pentru Incecerea nrjncfkr a- 
gricote de primăvară Imediat ce timpul a fost 
prieiaic ei au pornit eo rele 16 atelaje pe 
og..erele gospodăriei execuind arăturile și 
insâmțnțărle ia timp după regulile agro
tehnice. P nă acum cîteva rile cotectlviștii 
din această comună au tasăatfntal 20 hec
tare orz, 11 hectare griu. 4 hectare sfeclă de 
zahăr și 2 hectare cartof: timpurii De ase
meni ta grădină au plantat peste 1 000 m.p. 
cu arpagic La pregătirea suprafețelor ce 
urmează să fie tasămințate. colectiviștii sînt

Adăugarea celei de a patra trupife la plugul „Ilie Pintilie"
Înfăptuirea sarcinilor trasate prin Ho

tărârea Consiliului de Miniștri ai R.P R. 
ș; a C.C. al P.M.R. privind pregătirea și 
executarea lucrărilor agricole din primă
vara anului 1954. precum ș: necesitatea 
de a îndeplini in timpul optim, conform 
cerințelor agrotehnice, lucrările contrac
tate, impun stațiunilor de mașini și trac
toare să folosească din plin întreaga ca
pacitate de lucru a tractoarelor.

întrebuințarea întregii capacități de lu
cru a tractoarelor determină executarea 
lucrărilor agricole în timpul cel mai scurt 
Aceasta are o însemnătate deosebită pen
tru însămînțările de primăvară, deoarece 
cu cit terminăm mai din timp iucrările. 
cu atît se asigură condițiile cele mai priel
nice dezvoltări: culturilor.

Tractorul K-D.-35. executînd lucrări de 
arătură la 18—20 cm. și 20—22 cm. cu 
plugul „Ilie Pintilie" cu 3 brazde în tere
nuri mijlocii și ușoare sau în oricare alt 
fel de teren a cărui rezistență nu este ma; 
mare de 0,45 kg./cm.*. nu folosește decît 
aproximativ 65% din puterea sa de trac
țiune, iar restul de 35% din putere ră- 
mîne nefolosită.

Pentru ca întreaga putere de tracțiune 
a tractorului să fie folosită este necesar 
ca plugul „Ilie Pintilie" cu 3 brăzdare să 
fie transformat în plug cu 4 brăzdare.

Transformarea plugului „Ilie Pintilie* 
în plug cu patru brăzdare aduce după sine 
o serie întreagă de avantaje

Atașîndu-se cea de a patra trupiță, lă
țimea agregatului crește cu 30 cm. și oda
tă cu aceasta crește productivitatea agre
gatului în unitate de timp Dacă cu plu
gul cu 3 trupițe se pot lucra într-o 
zi 3,9 ha cu plugul cu patru tru
pițe se poate lucra în același timp o su
prafață de peste 5 ha arătură normală.

Mărindu-se productivitatea agregatului, 
va crește suprafața ce se lucrează meca
nizat. ceea ce duce ia scurtarea perioadei 
de lucru și la mărirea producției la ha.

Un alt avantaj însemnat pe care îl 
aduce folosirea plugului cu 4 trupițe este 
faptul că se realizează însemnate econo
mii de piese de schimb și de carburanți.

trecuți cîte un teren viran pe lingă casă; 
alții au văzut roadele sîrgului lor și vor să 
le urmeze pilda.

Fruntașul în muncă Niță Florea de la fie
rărie s-a î-nscris cu 400 m.p. pe care va plan
ta cartofi.

— Pînă la 14 ani am stat la țară, poves
tește el. Știu cit de darnic e pămîntul dacă-I 
lucrezi, Cînd am aflat de hotărîrea guvernu
lui nostru de a ne da în folosință loturi, 
m-am și înscris. Ți-e drag să îngrijești îți 
timpul liber un petec de pămînt din care știi 
că vei culege roade bune!

Vorbele tovarășului Niță Florea, decorat cu 
Medalia Muncii este un semn sigur că lui 
i-e dragă munca și va porni să își îndestu
leze casa cu zarzavaturi, cu același sîrg cu 
care în producție și-a dobîndit titlul de frun
taș în muncă.

Tovarășul Gavrilă Niculae, de la sudură, a 
urmat pilda unor tovarăși care au dobîndit 
recolte bogate în anul trecut.

— Are să-mi mai ajute și nevasta și copiii, 
spune el. Cînd am cerut pămînt, m-am gân
dit să cultiv fasole grasă și cartofi, le place 
lor...

Utemistul Constantin Ionescu e printre 
primii care s-a înscris pentru pămînt.

— Eu și cu tata am cultivat mereu în 
preajma casei zarzavaturi...

Tînărul muncitor mecanic, știe să se gos
podărească în timpul liber și a fost tare 
bucuros aflînd că 
folosință.

Aceeași bucurie 
rinescu Emil, de 
în orele libere 
D.G.R.M., își va 
varea unui lot din apropierea locuinței sale.

Fiecare își face timp pentru îndestularea 
casei cu atît mai mult cu cît e vorba de o 
muncă plăcută, în aer liber. Nu știi cînd 
trece vremea și păm'ntulîși arată dărnicia;

' cepi fragede fasole de culoarea spicului, cui
buri de roșii bine coapte, doar să le rupi și 
să le duci acasă..

Și loturile date în folosința salariaților 
de la l.T.B. de către guvern și partid își 
vor da roadele bogate rămîne doar ca ei să 
le muncească cu tragere de inimă

NAD1A CONSTANTIN

va mai căpăta pămînt în

a avut-o și utemistul Ma
la bobinaj confecții Deși 
urmează h Ansamblul 

face timp șl pentru culti-

ajutați de cele două tractoare de la S.M.T 
Proștea .Mare

Colectiviștii din Șeica Mare sînt hotărîți 
să obțină ș: în acest an producții tot mai 
mari 'a hectar De aceea ei nu precupețesc 
nimic ta munca lor. Printre cei evidențiați 
ia tasămințărj se numără comuniștii Petrea 
Gheorghe. Ignat Dumitru și Luciu Gheorghe.

Para’.el cu însămînțările. colectiviștii des 
fășoarâ o rodnică activitate și la cele 5 hec
tare de ve ale gospodăriei. In prezent la 
vie «e muncește a dezgropat și legat S-au 
pregătit d^ asemen- 4.500 araci dintre care 
2.000 au și fost puși lîngă butuci d€ vie 
In aceste munci s-au evidențiat colectiviștii 
Luciu Ion, Vișa Zaharia, Schmit Ana și Ben- 
ghea Parasch-v.

prețului de cost al lucrărilor 
odată cu aceasta reducerea

un lon- 
automa- 
pînă în

ln medie consumul de carburant princi
pal scade cu 12% și odată cu acesta scade 
și consumul celorlalte produse petrolifere. 

Economiile însemnate care se realizea
ză, precum și creșterea productivității 
muncii, au ca rezultat final reducerea 
simțitoare a 
executate și 
prețului de cost la produsele agricole 
marfă.

Transformarea plugului „ll<e Pintilie" 
în plug cu patru trupițe se poate face 
cu cea mai mare ușurință în orice stațiune 
de mașini și tractoare.

Pentru a se atașa cea de a patra tru- 
piță este necesar ca în primul rînd să se 
adauge la cadrul plugului prelungitorul 
care înlesnește montarea ramei cu 5 
brăzdare.

După montarea acestui prelungitor, în 
loc de a se monta rama cu 5 brăzdare, se 
vor monta patru trupițe, simetric una față 
de cealaltă. în locurile arătate de locașul 
șuruburilor Trupița cu plaz cu călcîi se 
montează la spate.

De la prelungitor se montează 
geron care este curbat deasupra 
tului roții de cîmp și care merge 
partea din față a cadrului.

Bara de tracțiune se schimbă 
ma: lungă, astfel încît să se poată prinde 
de ea printr-o a treia bară curbată de trac 
țiune și acest longeron, iar triunghiul de 
tracțiune se montează pe bara de trac
țiune în așa fel încît proțapul să fie pe 
aceeași linie cu centrul de tracțiune al plu
gului.

Pentru a se întări cadrul, deasupra lui, 
pe linia de montare a celor 4 trupițe se 
atașează o bară cu profil dreptunghiular 
sau profil U, care se prinde de cadru ou 
ajutorul a patru bride.

Montarea plugului este bine să se facă 
pe o p!atformă pentru a se putea verifica 
în timpul montării ca toate trupițele să 
fie așezate pe un plan orizontal și să 
a!bă toate o poziție perfect verticală.

După montare se va verifica poziția ca
drului plugului care trebuie să fie orizon
tal. De asemenea se va verifica dacă 
triunghiul de tracțiune este bine reglat.

cu una

Dezinteres 
față de muncă

Intr-un-a din scrisorile primite la redacție, 
un corespondent al ziarului nostru, ne _sem- 
nalează că în luna august a anului 1953, a 
fost numit, în funcția de director al liceului 
de băieți din Buzău, tov. Pinghel Vasile, 
profesor de educație fizică.

Deși, înainte de a fi numit director el 
avusese o oarecare preocupare pentru această 
disciplină, de cînd a primit munca aceasta 
de răspundere, a uitat complet de orele de 
educație fizică, pe care trebuia să le mai 
efectueze în școală, manifestind un com
plet dezinteres. De aceea, nu e de mira e că 
tovarășul director a transformat în depozit de 
cherestea sala de gimnastică în care înainte 
elevii aveau posibilitatea să facă sport.

Nici de treburile gospodărești ale școlii și 
nici de buna desfășurare a procesului de în- 
vățămînt, tovarășul Pinghel Vasile nu se 
preocupă Astfel, el nu s-a îngrijit să creeze 
condiții optime pentru ca elevii să învețe; 
clasele sînt insuficient încălzite. De asemenea, 
tovarășul director nu ține seama nici de 
părerile și sugestiile elevilor față de care, 
dealtfel, are o atitud ne necorespunzătoare. 
adresîndu-le chiar cuvinte jignitoare.

In urma sezisării făcute de către ziarul 
nostru organelor de resort a reieșit că cele 
semnalate de corespondent, corespund reali
tății. Ane!izîndu-se munca conducerii școlii, 
a reieșit că tov Pinghel Vasile, directorul 
liceului de băieți din Buzău, s-ă făcut vino
vat de neglijarea sarci-n lor ce-i reveneau în 
conducerea școlii, că nu avee o atitudine 
corespunzătoare față de elevi Aceasta a con
tribuit la existența unui nivel scăzut la 
învățătură al elevilor.

Față de această stare de lucruri, s-a ajuns 
ta concluzia că tov Pinghel Vasile. nu cores
punde muncii încredințate și s-a luat măsura 
ca în cel mai scurt timp să fie înlocuit.

Tot cu acest prilej, a mai -ieșit ta iveală 
și faptul că, comitetul organizației de bază 
U.T M nu a îndrumat tn suficientă, măsură 
pe utemiștii și tinerii din școală Chiar unii 
membri din comi+etu! organizației de bază 
U.T.M în frunte cu secretarul/eu dat exem
plu prost în ce privește învățătura, ceea ce a 
dus, în ultimă instanță, la scăderea presti
giului comitetului organizației UT.M în 
fața elevilor. De asemeni, organizația de bază 
U.T.M. nu a dus o rodnică muncă de colabo
rare cu conducerea școlii, n-a cerut ajutorul 
organizației de partid din școa'ă pentru a 
putea contribui la lichidarea acestor grave 
iipsuri atunci cînd ele s-au ivit.

In prezent, se fac alegerile pe clase, ur- 
mînd ca după terminarea acestora, să se 
pregătească și să se țină adunarea de alegeri 
pentru noul comitet al organizației de bază 
U.T.M pe școală. In direcția aceasta, utemiș. 
tii vor primi ajutorul și îndrumarea necesară 
din partea organizației de bază de partid și 
a comitetului orășenesc U.T.M Buzău In 
noul comitet, utemiștii vor alege pe cei mai 
buni elevi la învățătură, tineri cu dragoste 
de muncă, în stare să ajute ia lichidarea lip
surilor manifestate.

astfel încît lățimea de lucru a plugului să 
fie de 120 cm.

Plugul cu 4 brăzdare a fost folosit cu 
succes în unele stațiuni de mașini și trac
toare și gospodării de stat în cursul anu
lui 1953.

Tractoriștii care au folosit acest plug 
au reușit să depășească în mod simțitor 
planul și în același timp să realizeze în
semnate economii.

La însămînțările din toamna anului 
1953, tractoristul Dumitru Zimnicaru 
de la gospodăria agricolă de stat „Dumi
tru Marinescu" din regiunea București 
a realizat, organizîndu și în mod temei
nic munca, 8 ha. arătură într-o zi, în loc 
de 4 ha. cît avea planificat; tractoriștii 
Aurel Fierbințeanu și Dumitru Achim 
de la S.MT. Cuza Vodă, regiunea Bucu
rești, au arat cu 1,8 ha. mai mult în 
fiecare zi de lucru, iar tractoristul Constan
tin Niculescu de la S.M.T Băilești a rea
lizat zilnic cîte 5,5 hantri în loc de 4 han- 
t-ri planificați pentru o zi de lucru.

Succese asemănătoare au obținut și ti
nerii tractoriști de la S.M.T -Ciulnița din 
regiunea București. Bărcănești, regiunea 
Ploeșt’, precum și de la celelalte stațiuni 
din țară care au folosit această metodă.

Pentru avantajele pe care le are, pen
tru importanța pe care o prezintă pentru 
executarea în bune condițiuni a lucrărilor 
de primăvară și pentru economia națio
nală, această metodă trebuie folosită din 
plin în toate stațiunile de mașini și trac
toare și în gospodăriile agricole de stat 
care sînt dotate cu tractoare K.D.-35.

Conducătorii unităților S.M.T. și G.A.S. 
șr organizațiile utemiste au da-toria de a 
depune eforturi pentru ca toate tractoa
rele K D 35 care lucrează în terenuri mij
locii și ușoare să folosească pluguri cu 4 
trupițe.

Fiecare tînăr tractorist trebuie să 
nească la folosirea acestei metode, 
știent fiind că prin aceasta contribuie la 
obținerea de recolte bogate, la creșterea 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

Ing. V. DOBRESCU

por- 
con-



Noul comitet
ba conferința organizației noastre de bază 

U.T.M. delegații au criticat aspru lipsurile 
vechiului comitet U.T.M. și au făcut nume
roase propuneri menite să ducă la ridicarea 
continuă a muncii organizației la nivelul 
sarcinilor actuale pe care partidul le pune în 
fața tineretului.

Pornind la muncă, membrii noului comitet 
mai tatii au studiat ou atenție propunerile 
și criticile utemiștilor, și pe această bază 
și-au întocmit pilanul de muncă. In ședința 
lărgită de comitet în care s-a discutat pro
iectul de plan noi am primit mult sprijin 
din partea tovarășului secretar al comite
tului de partid care ne-a dat indicații pre
țioase ta legătură cu modul în care trebuie 
să ne organizăm munca.

— Fără o strtasă legătură cu masa tine
retului — ne-a spus el — nu veți putea ob
ține rezultatele pe care partidul le așteaptă 
de la tineret. Activul de utemiști din orga
nele U.T.M. noi alese stat o forță însemnată 
a organizației U.T.M. pentru că ei stat aceia 
care cunosc îndeaproape frămtatările tineri
lor, dar cei mai mulți fiind noi n-au încă su
ficientă experiență în munca de organizație. 
Iată unde este necesar să vă îndreptați voi 
atenția acum.

In urma ședinței, prima acțiune pe care 
a întreprins-o comitetul U.T.M. a fost aceea 
a instruirii temeinice a membrilor birouri
lor organizațiilor de secție. In acest scop 
membrii comitetului U.T.M. au fost reparti
zați pe cîte una sau două organizații de sec
ție pentru a controla și sprijini activitatea 
noilor organe alese.

Mergînd în organizațiile de secție, mem
brii comitetului U.T.M. au putut constata că 
unii secretari cu sprijinul comuniștilor au 
reușit ca în puținul timp de la alegeri să ob
țină rezultate bune ta muncă. In ace’ași timp 
s-a văzut însă că alți secretari — așa cum 
era tovarășul Dolt Ion — nu știau cum tre
buie să muncească, sau ta alte cazuri cum a 
fost cei al tovarășului Mocanu Nicolae, mani
festau o atitudine delăsătoare față de munca 
de organizație.

Cunoașterea situației din fiecare organiza
ție de secție ne-a dat posibilitatea ca la șe
dințele de instructaj cu membrii birourilor 
organizațiilor de secție să scoatem la iveală 
cauzele lipsurilor și să indicăm metode prac
tice pentru îmbunătățirea muncii. Rezulta
tele acestor ședințe n-au tatfrziat să se a- 
rate. Utemiștii din secția fierărie de pildă, 
au luat inițiativa de a chema la întrecere în 
cinstea Săptăminii Mondiale a Tineretului 
toate organizațiile din șantier pe baza unor 
obiective concrete. Această întrecere pune un 
accent deosebit pe mobilizarea tinerilor în 
producție și pe întărirea continuă a vieții 
de organizație. Comitetul U.T.M. a sprijinit 
această taițiativă luînd măsurile necesare 
pentru popularizarea ei în organizațiile de 
secție. Organizațiile U.T.M. din secțiile 
strungărie II. tubulatură și administrativ au 
fost primele care au răspuns chemării pentru 
cucerirea drapelului de organizație de secție 
fruntașă pe șantier.

Cu prilejui acestei întreceri comteul 
U.T-M. și-a îndreptat ta deosebi atent ia spre 
acele organizații de secție unde necesitățije 
producției cereau din partea tineretului ur 
mai mare aport. Asemenea cazuri am avut 
de exemplu le sectorul I. Pentru aceasta doi 
tovarăși din comitet. Bibilici Ion și Bercan 
Constantin au stat de vorbă cu numeroși u- 
temiști și tineri din acest sector și au stu
diat îndeaproape cauzele slabei activități a 
organizațiilor de secție U.T.M. Ei au ajuns 
la conc'uzia că munca pentru sporirea apor
tului tineretului ta producție și pentru în
tărirea vieții de organizație trebuie pocnită 
de jos, începtad cu grupele u tem iste Cu a- 
jutorul membrilor comitetului, organizatorii 
de grupe au fost instruiți de felul cum tre
buie să muncească. Aceasta a făcut ca în 
scurt timp grupele U.T.M. să devină veriga 
principală în activitatea utemiștilor.

Astfel, cu ajutorul grupelor-U.T.M. organi
zațiile din secțiile sudură și construcții din

APROAPE DE SUFLETUL COPIILOR
Rindurile de mai jos urmăresc să arate 

măcar in cîteva frinturi, munca plină de 
probleme a utemiștilor care lucrează cu co
piii și cum această muncă, fără nume ră
sunător, cere pregătire și inițiativă per
sonală, capacitatea de a înțelege și rezolva 
fiecare problemă în mod științific.

Pe calea prieteniei
— Să fii foarte aspru cu copiii, tinere. Să- 

ți știe de frică 1 Altminteri n-o să-i faci să 
învețe carte...

Așa l-au sfătuit unii profesori pe Giinther 
Herzetz cînd și-a luat în primire postul de 
profesor la școala elementară cu limba de 
predare germană din satul Cristian, regiunea 
Stalin.

Giinther era la începutul muncii de pro
fesor și n-avea experiență pedagogică. 
Deci a făcut cum i s-a 6pus. Vorba 
lui: „Nici barem o hîrtiuță să o lase pe 
jos nu îndrăzneau elevii..."

Copiii 6e purtau sfioși, temători să nu-1 
supere pe tovarășul profesor, ceea ce îl stîn- 
jenea tot mai mult pe Giinther. Pînă ce 
într-o zi nou] profesor a hotărît că el n-are 
nevoie să-i știe copiii de frică. „Pe elevii 
mei — gîndea el — îi așteaptă o viață in
teresantă și frumoasă. Deocamdată ei tre
buie să cîștige cunoștințe <nn multe domenii 
și asta !e cere sforțări. Dece să-mi știe 
de frică și să nu mă simtă ca pe un prieten 
bun, care-1 ajută? Un prieten bun, chiar cel 
mai bun, iată ce trebuie să fiu pentru elevii 
mei".

Ținîndu-se de hotărîrea aceasta, profesorul 
utemist a putut observa în scurt timp că pe 
copii îi interesează lecțiile mal mult decîi 
la început și sînt mai vioi.

împrejurări numeroase l-au pus pe GOn- 
4h.er în situația să se convingă cît de bine 
a făcut că s-a dezbărat de metoda „as
primii".

Intr-un timp, mare parte din elevele cla
sei a Vll-a spuneau :

— Dece să tot învățăm și acasă? E mai 
plăcut să ne plimbăm seara prin sat, să 
cîntăm De altfel am crescut!...

Din preina lor Întreaga clasă a rămas în 
urmă cu lecțiile.

Fiind și instructor superior de pionieri 
Giinther Herzetz. le-a mustrat în fața u- 
nității întregi pe școlărițele cu pricina Au 
roșit atunci ouțln fetele dar "lupă aceia au 
continual să vină tot nepregătite la școală

— Ce să fie cu ele? Oare nu mai vor să 
învețe de'.ic ? se întreba profesorul și nu știa 
Ce să creadă

Viața U. T. M.

U.T.M. a pornit la muncă
sectorul I, au pus în discuția adunărilor ge
nerale U.T-M. cazurile de indisciplină în pro
ducție ale unor tineri. Utemiștii au criti
cat cu asprime pe tovarășii Mărgărit Dobre, 
Blendea Ion șl alții pentru indisciplina de 
care au dat dovadă în producție. Brigăzile 
utemiste au fost și ele reorganizate. Membrii 
birourilor au fost îndrumați să țină o mai 
strînsă legătură cu maiștrii și să discute in
dividual cu acei tineri care lipsesc nemoti- 
vat de la lucru sau care dau dovadă de in
disciplină în timpul producției. Acum în viața 
organizațiilor U.T.M. din secțiile sectorului 
I se observă o cotitură.

La conferință, comitetul U.T.M. a fost su
pus unei critici aspre, dar juste, pentru fe
lul în care s-a ocupat de învățămîntul poli
tic. In planul de muncă noi am acordat o e- 
tenție deosebită acestei probleme. Pentru cu
noașterea reală a situației cercurilor și cur
surilor politice, comitetul U.T.M. a organi
zat o ședință cu propagandiștii și adjuncții 
cu învățămîntul politic din birourile orga
nizațiilor de secție. Aici s-au discutat înde
aproape căile îmbunătățirii tavațămintului 
politic. Organizarea discuțiilor individuale 
cu cursanții și mai ales cu acei care aveau 
obiceiul să lipsească regulat, s-a dovedit a 
fi o metodă eficace. In ateliere sau la se
diul organizației U.T.M. membrii comitetu
lui și ai birourilor organizațiilor de secție au 
stat de vorbă cu utemiștii asupra necesității 
participării lor regulate la lecții și semina- 
rii. In urma unor astfel de discuții tovarășii 
Ghecrghiu Petran, Nistor Nicolae și alți u- 
temiști și-au îmbunătățit frecvența la cercu
rile politice. In unele organizații de secție 
tavățămintul politic a constituit obiectivul 
unor vii discuții în adunările generale U.T-M. 
La organizația de secție de la administrativ 
adunarea generală a analizat felul cum îți 
desfășoară munca de propagandist utemistul 
Voiculescu Valeriu. Aceasta a avut dreot re
zultat îmbunătățirea rapidă a activității cer
cului politic pe care-1 conducea. Membrii 
birourilor organizațiilor de secție se preocu
pă mai mult acum de ridicare^ calită
ții lecțiilor. La secția sculârie. de exemplu, 
propagandista Dascăiu Jartela, de fiecare dată 
cînd pregătește o nouă lecție discută și cu 
tovarășul Chiru Tudor secretarul organiza
ției de secție U.T-M. asupra planului de ex
punere, asupra întrebărilor pentru seminar 
și mai ales asupra exemplelor pe care tre
buie să le folosească.

In multe secții prooagandiștii utemiști pri
mesc un valoros ajutor din partea axno- 
n iști lor. La secția mecanică-monta; tovară
șul Jelesneac Constantin secretarul organi
zației de partid, stă adesea de vorbă ca pro
pagandistul utemist Ionlță Ion. rnîeresta- 
du-se îndeaproape de situația ansahri seral 
U.T-M. pe care I conduce. De asemenea d 
participă la predarea unor lecții și semnării 
ajutind astfel cu metode practice munca oro- 
pagandistului utemist

In urma măsurilor hrete calitatea lecriMpr 
și frecvența cursanți or a crescut
iar propagandiști: parracipâ <s «otita re
gularitate la seminar::* de tasferere > ce 
irigă cornneîol orășenesc U.TJC. Nretsai te 
□ftinrzi Ltd n fost «reztae eferior 
broșuri pentru carsorcte serale x 92 rțtrcajr 
pentru cercările poiitire ca ineeaatcri- Ca 
toate aceste succese, sa putem «*ane ci de- 
acum tavățămintul politic U.T.M. merge 
tocmai bine. Aici avem încă muite de făcut 
dar sintem siguri că fotosind cu mai multă 
pricepere ajutorul comitetului de partid, al 
comuniștilor, în curind vom reuși ca toate 
cercurile și cursurile politice să desfășoare 
o activitate interesantă și bogată ta conți
nut

Noi ce străduim ca la comitetul U.TJ4. ti
nerii să poată găsi un sprijta tteo-jn. Ce 
orice probleme s-ar adresa ei not li ascultăm 
cu atenție și căutăm să-i ajutăm fîridcă ta 
felul acesta el privesc cu mei multă încre
dere organizația L'.T,M Iată dteva exemple:

Era ta perioada gerului napraznk, ctnd 
un grup de tineri au venit la comitatul or

Intr-o zi, elevele s-au mirat că profesor;! 
lor în loc să înceapă lecția, se edresează 
clasei:

— La celelalte școli din țară profesori’ șl 
elevii au ajuns mult mai departe cu lecțiile 
decît noi. Iată cît sintem de rămași In ar
mă — zise profesorul și citi titlurile lec
țiilor care ar fl trebuit să fie învățate Dină 
acum. Ce să facem? mai întrebă el clasa.

Ce să facem?
Această întrebare a fost luată în discuția 

fiecărei grupe din detașament — dear profe
sorul le ceruse sfatul.

— Din pricina cui am rămas noi în urmă 
cu lecțiile, se întrebau unii pionieri. Și 
fiecare înțelese că din pricina aceio'a care 
nu se pregătesc acasă și îi silesc pe toți să 
bată pasul pe loc.

— Oare nu vedem că tovarășul profesor 
se zbate să ne învețe lucruri de care avem 
nevoie în viată? spuneau alții. Și iarăși în
țelese fiecare că i se cere să învețe pentru 
el însuși, nu pentru gustul profesorilor.

Și așa la ora următoare intrînd profeso
rul în clasă, se ridică xiin bancă una dintre 
fetele delăsătoare îmbujorată spune:

— De acum înainte noi vom fi altfel; 
vrem să cîștigăm tot ce am pierdut pînă 
acuma Aveți încredere în noi ?

Mai tîrziu profesorul a mărturisit că a- 
tunci nu-i venea să creadă că se vor ține 
de cuvînt. Dar 6-a gînd't că n-are dreptul 
nicidecum să descurajeze clasa. De aceea a 
răspuns :

— Am toată încrederea în voi 1
N-a trebuit să-i pară rău Je această afir

mație Socotindu-se ca niște tovarăși de-al 
profesorului, împreună cu care aveau de a- 
tins un țel, toți elevii s-au apucat de în
vățătură.

La începutul fiecărei ore profesorul era 
întrebat de cîte o pionieră .

— Cît mai avem ca să ajungem la normal 
cu lecțiile tovarășe profesor?

Pînă la sfîrșitul anului materia prevăzută 
în programa analitică a f >«t predată tcată. 
ba au mai rămas și destule ore pentru mun
că în laborator.

...Dintre acele eleve care într-un timp vru
ră să lase deoparte cartea, acum se află 
în școli medii prin diferite orașe Poșta îl a- 
duce din cînd în cînd lui Giinther scrisori 
ca aceasta : „Știu că astăzi e ziua dvs. Mult 
mă gîndesc la orele de chimie. Acum vreau 
numai să vă urez la mulți ani I A.M.".

Experiența pedagogică de mai bine de

ganizației U.T.M. și au cerut să-i sprijinim 
fiindcă nu aveau haine călduroase pentru a 
putea munci mai ales la lucrările de afară. 
Noi le-am promis că vom face tot ce-i po
sibil pentru a-i ajute. Intervenind la di
recțiune, comitetul U.T.M. a obținut să se 
cumpere din fondul directorial 20 costume 
de haine vătuite care eu fost date apoi tine
rilor. Astfel tinerii s-au putut convinge că 
pe noi ne preocupa îndeaproape nevoile loc.

In urma lipsurilor constatate la căminul 
tineretului, comitetul U.T.M. a cerut direc
țiunii să ia masuri urgente pentru amenaja
rea unei încălziri centrale și pentru organi
zarea unui club unde tinerii muncitori să-și 
petreacă timpul liber cu folos. Aceste lu
cruri s-au realizat

In fiecare acțiune a organizației U.T.M. 
noi urmărim și accentuăm pe latura educe, 
tivă. Organizația U.T-M. ajută partidul în 
educarea comunistă a tineretului. Iată de ce 
prin tot ceea ce facem noi căutăm să edu
căm pe utemiști și tineri în spiritul dragos
tei și devotamentului față de partid. Munca 
noastră se cîntărește după felul cum știm ' 
să pregătim pe utemiști pentru a deveni »- j 
muniști, oameni de nădejde care să ser-1 
vească cu devotament cauza socialismului. 
Tocmai de aceea noi ne preocupăm cu grija 
ca cei mai buni și merituoși utemiști să 
poată intre în rindurile partidului. Pentru 
organizația noastră constituie o mindrie 
faptul că numeroși utemiști au fost prim'ți 
candidați de partid

Comitetul U.T-M. este un organ de con
ducere colectivă. Fiecare tovarăș trebuie să 
răspundă in fața utemiștilor pentru munca 
pe care o desfășoară întregul cotlet. De 
aceea la baza muncii noi ats » princip»! 
rezolvării colective a proMeanefor ce stau In 
fața organizației noastre și luării măsuri
lor pentru îmbunătățirea usencr Not am 
căutat să înlăturăm metoda greșită folosită 
de vechiul organ de • laa hotărir: sau mă
suri in numele oomitetaisi rerenai de anul 
sau doi tovarăși Acare pvobăemele princi
pale ie discutăm te cadre! ședteșeăcr de co- ■ 
mitei Așa am disestat *de exanreta iniția- j 
ttaa secției fierărie oria care cneamă ta 
întrecere toate orgacizaptie U.T-U. ăia șan
tier și am hat măsor: concrete pecira spri
jinirea e. aroblthm organizării mm'.itzta' 
de redacție al gazetei ăe perete și «caile 
altele. De aserenea reerehria concenctaa trec 
nine pe la sedre! orgaariatie U T-M pes- 
tru a Ina conoștință de sare tie concrete ce 
le testa, pentru a ne coasaia ascpca &re- 
ritefor pe care trebnăe să le rezol
văm •j-'gert

Respectarea & strictețe a dsrexrapre ta
lente de organrzape. crearea rejpic 
prieimee pcctre stmcf area trit<3 ăe tas da 
posib’titaie trterzTștîVr să Wx-oe era-; 
actre la manca de orgatazat**. De aceea te I 
rend perxxbc cnrr tetx! U.TJt asrtLti -a- • 
poarte a* secretert. tr șt a* a2tar aesinr.' 
dre kiroonte ergasrzațHcr de secțe tar te- i 
sar PtoEtes-rf fare care de reutri ase; -a 
nap sate ta iata tttregtin arsrr ai erga-. 
■x>p*s U.T-M ore saner

Da- rerrftete> ăe ataă acrutr «oi * *a- 
terănx ta pctaari rtad anm.ret.uea oe perăd 
care n de zi se sprrnta ta mamei La șe- 
drîeie ăe eorestet s». ta cete ee artrite «r- 
ganiza^s de bară U.TJL partic-pă ăeseor 
cite un tovarăș din comitetul de partid tare 
ne dă indicații prețioase. Acțicnita organiza
ției noastre se bucură de mult sprijin dn 
partea aotnitetahn de partid, ceea ce Mă
gură «accesai indepfinirii for.

Desigur câ ta actiritat* noastră avem de 
fchidat tacă foarte me'te Spion și sl zbieram 
dar steteaa rigori că roee reoși să riaScătr 
nsnea orgtrtzapă U.TM pe o treaptă mai 
taahă pene re că paști aoșlri stat călăuziți 
cu grijă ăe o-gatszața de partid.

•OTEZATV AUREL
secretarul eocertetotai organ rației de bază 

U.T-M. de ia S.R.N Galați

doi ani Gunther Herzetz $5-a sintetizat-o 
astfel: «Să nu încerce nimeci să se apro
pie de copă zech pe calea prieteniei !“

Problemă cu un viitor constructor
Mșrti Caid, Instructoare superioară de 

pionieri, a organizat o «dxiare a pionierilor 
cu tema «Ce să fia* la care i-a invitat și pe 
profesori.

Despre protest reiee dorită, copiii pot rorhi 
pasionat deși naiv. Pasiona*, a .orbit la adă
parea aceea și nn elev de obicei slab pre
gătit la fizică.

— Vreau sa mă iac axstructor — zicea 
el.

Auzindu-1. profesorul ce fizică s-a mirat: 
„La mine na învață, dar lui i-e dragă me
seria de ccnstr-jct?'* După ce s-a tnaî gîn- 
dit profesorul «Fa spus: „Pe semne că lec
țiile mele nu l-au atras pe copil, poate nici 
n-am știut să mă ocup eL. El. dar dacă 
așa stau lucrurile, trebuie sâ-i stimulez per
severența Să atrag mereu a'enția asupra 
cunoștințelor care-- trebuiesc unui construc
tor, incit el să vrea să învețe fizica cu si
guranță.*

N-a fost afund singura dată cînd Mim! 
Claici l-a invitat pe profesori la o adunare 
pionierească. Mereu întreprinde cîte ceva 
care să-i ajute pe profesori să desconere 
particutaritățiie fiecărui elev. De aceea ia 
școlile unde a lucrat piuă acum, munca ei a 
Iest prețuită de cadrele didactice ca un aju
tor prețios in procesul de învățătură Acum 
ea lucrează ta comuna Gristian, regiunea 
Stalin, la școa’a elementară cu predare în 
limba romînâ.

Prietenul nou al lui Mihai
Cine era la tnceputui anului școlar. în 

clasa a șaptea mai necuviincios cu profeso
rii și mai slab la matematică ? Mihai.

Umbla cu niște prieten:, ceva mai mari 
decît ei care-1 învățau fel de fel de obrăznicii. 
Alt« ori își pierdea toată vremea iiberă la 
cercul de aeromodele fără să facă însă nimic

Cum să-f îndrepți pe acest băiat? Să-l In
terzici să mai umble cu prietenii săi? Să-l 
,,prelucrezi" că dacă-î pionier trebuie să 
învețe? Instructorul superior de pionieri 
Marcel Weltman n-a procedat așa.

A mers la cercul de aeromodele
— Dece nu lucrezi Mihai? l-a Întrebat pe 

băiat. Stai te uiți și-ți pierzi timpul.
— Dacă n-am materia!.'
La ședința următoare a cercului. Mihai a 

primit material și a lucrat.
Instructorul superior s-a înțeles cu condu

cătorul cercului ca de fiecare dată, băiatul, 
să primească de lucru, dar nu mat mult de

Pentra a da pritere lactate trt maij 
multe și mai irittat «o«aeatenr mamriă. 
muncitorii de la l-S-R-U-Oradea. Ocprc 
o mancă sasțtaatto

Ia fotografie: eterni» tal Pebroca tea
lecriad la mașina de reglare a 
tzfotei de gr iste, tectae aMc 
nale depășiri tee tarrmdnr de păa*.

Un sat e ee*'* ca*

" ■
«a căra

I

arZCML «L K>\ și 
ROÎEKT* GH. NICOLAE

Cesc de culhirâ
?e «c—nete căaEitefor eaîtrezie «• <țe case

te re agrara s&st xezeaczte tot mat des 
artscve toterecetate de artiști 

itofe de c-rrwi. mcaariL
Nz de un : pe scena casei de oriturâ din 

'•"ușori de Sas. artiștii Ana Bălăci și Nagy 
Sao?-r r. preaevtot publicului spectator un 
ccccett de muzică populară romriească și 
maghiară.

Sala devenise neincăpătoare pentru publi
cai care venise să-i asculte. Printre cei a- 
ftoti ta solă erau mulți care in trecut nu au 
avat prilqal să asculte un concert sau să 
■wnrgî la im teatru. Acum muncitorul ga- 
tarist Vainer loo a venit 1a concert cu toată 
familia. «Am 61 de ani — spuse el — iar 
de 31 ani sint gaterist la „Docna" și vă 
mtatorisesc sincer că in timpul burgheziei 
an am putut vedea asemenea lucruri".

acest fapt mărunt oglindește viața 
■ : - te ' ■ : in țara noas
tră.

Corespondent
POP AUREL

2 ere pentruca să-i rămînă timp și de alte 
treburi. După aceea, Mihai putea fi văzut de 
~te ori cu instructorul superior. Odată la 
cinema, odată în vizită la muzeu, altădată 

bindu-se pe străzile Sibiului lor și vor- 
Mod „ca între băieți" despre scorul ultlmu- 

meci de fotbal, ori proiectînd planuri.
Cu alte cuvinte, Mihai a descoperit un 

nou prieten, iar de cei vechi s-a îndepărtat 
inceru: cu încetul. Să fii prieten cu tovară
șul instructor Weltman. Marcel găsea că nu 
e puțin lucru. Cu el și exercițiile de mate
matică nu mai" sînt atît de respingătoare, 
chiar dacă tovarășul instructor nu-l slăbește 
deloc cî îl silește să judece și să rezolve pînă 
la capăt problemele.

Acum, Mihai învață matematica, e cuviin
cios cu profesorii, iar colegii săi îl respectă.

Cravata roșie
Retter Hanz e crescut: e în clasa a șap

tea Deci el nu mai poate purta cravata roșie, 
mai ales că cei mai mulți din școală care o 
poartă sînt mici: dintr-a treia, a patra, dar 
chiar șl cei dintr-a șasea sînt încă priză
riți. Pe cînd el, e mare 1

Iată că se întîlnește cu instructorul supe
rior Marcel Weltman.

— Bună ziua tovarășe instructor.
— Bună ziua... da unde ți-e cravata Hanz ?

— Aî pierdut-o ? In fiecare zi te văd fără 
ea.

Probabil că pionierul fără cravată șl-a 
amintit de adunarea tematică „Cinstea de 
a deveni utemist", căci în loc de răspuns 
întrebă •

— Dacă nu port cravata, în UTM nu mă 
primește ?

— Dar ce, numai de asta crezi că trebuie 
s-o porți? De ce ți-a fost oare dată?... Pen- 
trucă ai meritai să fii pionier. Să se fi în
șelat atunci organizația că ești vrednic să 
porți cravata roșie?

La o întorsătură ca asta Hanz nu se aș
tepta Cum adică „să se fi înșelat or
ganizația" cu el? Vezi bine că merită să 
poarte cravata de pionier. Totuși mai găsi 
ceva de spus:

— Păi, și în alte școli băieții mari nu mal 
umblă cu cravata roșie.

Incercînd să frîngă și această ultimă re- 
z stență, atracția exemp'ului dat de alți „bă
ieți mari" instructorul zise mai mult ca pen
tru sine:

— Nu pricep : dece să iei un exemplu rău 
și să nu dai un exemplu bun?

P< ate l-a atras dorința de a da un exemplu 
bun sau poate l-a convins altceva, fapt e că 
Retter Hanz s-a hotărît ca în așteptarea 
zilei cînd va fi primit în U.T.M., să poarte 
maj departe cravata roșie.

ELENA EDROIU

Rezoluția
Biroului Consiliului Mondial al Păcii

V1ENA 31 (Agerpres). — TASS transmite: 
La sesiunea Biroului Consiliului Mondial 

al Păcii a fost adoptată următoarea rezo
luție :

„După mulți ani de război rece, opinia pu
blică a impus începerea tratativelor între 
guverne. Ea dorește ca aceste tratative să 
fie incununate cu succes și ea poate obține 
aceasta.

Conferința de la Berlin a miniștrilor afa
cerilor externe ai celor patru puteri a con
stituit un succes al voinței de pace a po
poarelor. Ea a arătat că tratativele sint po
sibile. A fost din nou pusă in discuție pro- 
Nesna reducerii armamentelor. S-a ajuns la 
an acord cu privire la convocarea la Geneva 
a unei conferințe pentru problemele Extre- 
ouitai Orient ca participarea celor cinci 
■ari pateri ți a altor state interesate.

Astfel s-an creat condiții pentru găsirea 
dîa ana a onor botâriri acceptabile cu pri- 
îfre La problemele litigioase care dezbină

De acrea tastate, opinia publică vede clar 
că p«£tăca poterilor occidentale de remilF 
tarirare a Germaniei occidentale in ca
teta .rnsaunWiti» defensive europene" con
st te te o piedică ți • primejdie serioasă im 
petrtva păcii. Alternativa este clară: ori 
se va constitai comunitatea defensivă euro
peană" ți Eoropa va rămtae scindată in 
două părți. îndreptate uua împotriva alteia 
ți datorită acestei fapt va spori primejdia de 
războL ori toate statele din Eoropa se vor 
uni iară să facă încercări de a instaura do
minația unuia asupra altuia, in scopul ga
rantării securității reciproce ți asigurării 
păcii tn întreaga Europă.

Intr-o astfel de situație explozia bombei 
cu hidrogen de la Bikini, amenințările unor 
oameni de stat cu dezlănțuirea războiului 
atomic, intensificarea războiului din Viet
nam. presiunea exercitată asupra țărilor din 
Ksnerica Latină, din Orientul M'jlociu și 
Apropiat, urmăresc scopul de a intimida po
poarele.

'K*i

Sesiunea Biroului Consiliului Mondial al Păcii
ViEN'A 31 (Agerpres). — TASS trans

mite : •
Intre 28 și 30 martie a avut loc la Viena 

o sesiune a Biroukr Consiliului Mondial al 
’ Biroul a adoptat următoarele docu

mente :

viață nouă în satul Glodul Someșului
încă prin 1949, în Glodul Someșului din 

raionul Dej. a început să se înfiripeze un 
cer și o echipă de teatru. Cam tot pe vre
mea aceea a început și ofensiva împotriva 
ana 'abetismului, au apărut primele cărți în 
biblioteca sărutai. Dar totul se desfășura 
cu greu. Aceste lucruri noi, care se iveau 
:n viață, parcă nu reușeau să-și găsească 
'agasai. Ce era vechi se opunea cu îndîrjire 
booIuL Tineretul nu venea la cor decît cu 
greu Neștiutorii de carte se îndărătniceau: 
„Cum am trăit pînă acum, om trăi și pe 
—.r: departe... „Dar noul prindea puteri cu 
::«e săptămină, cu fiece zi. Creștea neîn
cetat.

Așa și-a lăsat satul tînărol Gavrila Costin 
cînd a plecat la armată.

S-a înapoiat prin primăvara lui 1951. Pe 
cîmp plugurile își înfigeau adine fiarele în 
pămîntul mustos. Iar sus, în zarea străvezie, 
ciocârliile își încercau flautele.

Gavrilă Costin s-a oprit în marginea 6a. 
tulul. Era un tînăr deschis. Puteai citi 
în el ca într-o pagină de ziar.

.A stat o vreme așa și a privit peste sat. 
Șl și-a spus: Voi mai recunoaște oare sa
tul, oamenii pe care i-am lăsat? Și încă 
în aceeași zi, Gavrslă Costin s-a dus la în
vățătorul Gheorghe Constantin — cel care-i 
urnise pe glodeni spre cor și echipa de tea
tru.

— Cum maț stau lucrurile pe la noi, to
varășe învățător ? Merge corul ? Dar echipa 
de teatru ? Cărți avem în bibliotecă ?

Era curios să știe totul, să afle întregul 
adevăr deodată, să știe de unde să porneas
că. Așa a învățat în armată.

Și, astfel află Costin că cu toate îmbună
tățirile , sală de cămin cultural nu este, bi
blioteca nu are decît 80 de cărți, iar oa
menii chiar și tineretul se urnesc încă cu 
greu...

Costin s-a gîndit mult la cele aflate. Și-a 
amintit de spusele unui bătrân dascăl care 
nu se mai află acum în satul lor și vedea 
limpede ce are de făcut. Nud așteptau lu
cruri ușoare, dar el era convins că totul 
poate f' învins atunci cînd urmărești un scop 
înalt.

S-a sfătuit mai întîi cu tovarășii din bi
roul organizației de partid. S-a înțeles apoi 
cu cîțiva tineri mai de nădejde și cu învă
țătorul Gheorghe Constantin.

— Ce-ar fi să amenajăm o sală pentru 
căminul cultural ?

— Apoi s-o facem. Dar n-avem scaune, 
n-avem dulap pentru cărți. Ne-ar trebui și un 
radio. Ne trebuiesc mai ales oamenj cu care 
6ă lucrăm.

— Nu-i nimic tovarăși, vom răzbi'
încrederea tînărului Costin Gavrilă i-a 

însuflețit pe toți ceilalți. Au început să.l 
prețuiască. săd stimeze. Și tocmai, de aceea 
mai tîrziu, Costin a fost ales secretar a’ 
organizației UTM, apoi director al cămi
nului cultural. Două munci, două răspun
deri. Dar amîndouă pot fi duse la capăt eu 
ajutorul colectivului. La îndemnul organiza
ției de partid au fost formate colective de 
muncă și alcătuite planuri Fiecare din co
lectiv știa ce are de făcut. Și corul care 
lîncezea, și echipa de teatru care amorțise, 
s-au înviorat. Perspectivele erau frumoase.

Curind s-a prezentat un program artistic- 
cultural... Coruri, poezii, snoave... chiar și 
dansuri.

— Uite, mă, ce știu organiza flăcăii și 
fetele noastre.

— Să mai faceți de aistea. Și să trăiți că 
bine am mai petrecut — așa spuneau să
tenii

Și asemenea programe artistice s-au mai 
organizat multe, apoi sala din școală era 
mereu plină Și cu sprijinul celor din sat 
au apărut în sală, bănci, scaune, un aparat 
de radio. Numărul cărților in bibliotecă a 
crescut. La fel și cititorii.

Informație
Miercuri la amiază a sosit în Capitală 

Teodor Himer, șeful secției muzică populară 
a postului de radio Kosice și redactor șef al 
emisiunii muzicale regionale d:n Kosice 
R- Cehoslovacă. El va studia în țara noastră 
în cadrul convenției culturale dintre R P.R. 
și R Cehoslovacă influența pătrunderii mo
tivelor populare din Slovacia în folclorul mu
zicii romînești.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost salutat de reprezentanți ai In

Remilitarizarea Japoniei, crearea în ulti
ma vreme de baze americane în Spania, 
proiecte de acorduri militare cu Pakistanul, 
îndreptate împotriva suveranității naționale 
a acestei țări și a securității Indiei, repre
zintă o încercare de a pune popoarele în 
fața unor fapte împlinite.

Opinia publică nu va permite ca prin ast
fel de acțiuni să se pună în primejdie rezul
tatele tratativelor cerute de ea. Ea poate 
impune respingerea „comunității defensive 
euroi ne" in Franța și Italia șl astfel să 
impună reluarea tratativelor de la Berlin 
pînă la reglementarea pașnică a problemei 
germane. Ea poate cere și poate obține inter
zicerea armei atomice. Ea poate cere și poa
te obține respectarea independenței naționale, 
restabilirea schimbului economic și cultural 
intre toate țările necesar pentru prosperate» 
generală. Ea poate exercita o influență !}0- 
târitoare asupra desfășurării conferinței de 
la Geneva.

Cete cinci mari puteri care se vor întruni 
pentru prima oară, împreună cui alte state in
teresate. pot să ajungă la o înțelegere cu pri
vire la securitatea generală în Extremul 
Orient Această securitate poate fi asigu
rată ca urmare a normalizării relațiilor din
tre toate țările din Asia a căror independență 
va fi recunoscută, iar securitatea garantată. 
Coreea trebuie să fie unificată pe cale paș
nică și trebuie să-și hotărască în mod liber 
soarta după retragerea trupelor străine. O 
încetare imediată a focului in Indochina va 
permite începerea unor tratative între Fran
ța și Republica Democrată Vietnam.

Conferința de la Geneva poate și trebuie 
să constituie o etapă importantă pe calea 
destinderii încordării internaționale și a de
zarmării.

In aceste condiții Biroul Consiliului Mon
dial al Păcii consideră necesară convocarea 
la sfîrșitul lunii mai a unei sesiuni extraor
dinare a Consiliului Mondial al Păcii. Aceas
tă sesiune va avea Ioc la Berlin.

1. Rezoluția Biroului Consiliului Mondial 
al Păcii.

2. Apelul adresat popoarelor din Europa.
3. Declarația Biroului Consiliului Mondial 

al Păcii cu privire k armele atomice.

Intr-o zi vine la Costin colectivista Eudo- 
vica Căpîlna.
- Eu ce am de nu mă bagi la piesă ? 

Că.s bătrînă ? Dar cine-ar putea juca mat 
bine în rolul de bătrînă ca mine? Hai. scrie- 
mă și pe mine.

Intr-altă zi îl oprește pe directorul că* 
minului cultural, bătrînul Gavrilă Radu.

— Măi nepoate, am auzit că ai cărți faine 
acolo la bibliotecă. Să-mi aduci și mie una, 
că-s^ bătrîn... Mă apropii de 70 de ani. Apoi 
o să-ți mai cer. Și moș Gavrilă Radu, citi
torul, a prins gust pentru literatură. Cum 
trece o săptămînă îl și vezi la bibliotecă. 
„Mai dă-mi nepoate, una. Acum, pe aia, 
cum îi zice „Nicoară Potcoavă". Am auzit 
că-i tare faină.

Duminică dimineața, la audițiile radiofo
nice, sala era la fel de plină, aproape ca și 
la programele artistice. Oamenii vroiau să a- 
fle totul, să nu te scape nimic. Doar țara și 
satul îi al lor. Și se cade să știe ce-i în țară 
și peste hotare.

„Și în satul Glod de pe Someș va fi lu
mină. Și oamenii vor umbla pe lumină, fe
țele lor nu vor mai fi întunecate ca nopțile 
ploioase de toamnă"... își amintea tînărul 
Costin Gavrilă de cuvintele bătrînului său 
dascăl.

Astăzi, cîntecul care oglindește viața cea 
nouă răsună oa un glas puternic peste Glo
dul Someșului...

— In satul de pe Someș au apărut oameni 
noi.

Șă vorbim despre Ludovica Capîlna, colec
tivista, artista amatoare, deputata raională. 
Muncește necontenit și cu forțe nesecate. In 
afară de cetățeancă nouă, ea este soție, 
mamă. Dar e nelipsită dela activitatea că
minului cultural. In piesele de teatru întot
deauna interpretează cîte un rol

Cît despre Gavrilă Costin, se pot spune 
multe : el este director al căminului cultural, 
secretar al organizației U.T.M., deputat 
comunal și talentat artist amator. Poate ar 
fi mai bine să vorbim despre tineri coriști 
ca^ Mihai Bohățel, Victoria Petriș, Sabina 
Călugăr și alții. Ce soartă neagră ar fi a- 
vut acești tineri înflăcărați, în anii stăpâ
nirii burghezo-moșierești ? Pe atunci, în astfel 
de seri molcome de început de toamnă 
tineri ca Sabina Călugăr ori Vic
toria Petriș cîntau o doină tristă ca 
viața lor. Dar cîntecul tinerilor de azi 
nu mai este trist pentru că nici viața lor 
nu este așa Clocotitoare și avîntată le este 
viața așa cum le este de altfel și cîntecul.

Să vorbim și despre dansatori ca deputa
tul comunal Grigore Sorin, ca și despre Si- 
mion Budea, Alexandru Popa, Ion Damian... 
sau despre minunății soliști vocali și din 
fluier Ion Lazăr, Alexandru Budfea și alții. 
Sînt oameni care n-au visat niciodată să 
cînte, să joace pe o scenă.

Sînt oameni simpli, muncitori ai pămîntu- 
lui, individuali ori colectiviști. Sînt tineri și 
bătrîni, flăcăi și fete care în urmă eu cîțiva 
ani umblau gîrboviți de trudă pentru viții. 
Dar ajutați de partid, prin condițiile care li 
s-au creat, au împrăștiat pentru totdeauna 
întunericul în care s-au zbătut. Viața lor 
a devenit mai frumoasă. Cartea și progra
mele artistice organizate aproape tn flecare 
duminică la căminul cultural, cuvîntul comu
niștilor și sprijinul muncitorilor de Ia 
orașe le luminează calea spre viitorul despre 
care vorbea cu ani în urmă acel bătrîn das
căl: „Ce minunați sînt oamenii aceștia Cît 
de talentați sînt ei“. Dar abia acum, în anii 
puterii populare, însușirile lor se dezvoltă în 
toată măreția lor.

Corespondenți 
TEOFIL CRĂCIUN și 
VICTOR MOISESCU

.....  

stitutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea

De asemenea a fost de față Marta Ru- 
prichova, secretar al Ambasadei R. Ceho
slovace la București. (Agerpres)
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Cel de al IV-lea Congres s.
al Partidului Socialist Unit din Germania
BERLIN 31 (Agerpres), — A.D.N. trans

mite: La 30 martie s-a deschis la Berlin 
Congresul al IV-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Congresul și-a inceput lucrările în condi
țiile intensificării continue a luptei poporu
lui german pentru unificarea Germaniei pe 
bază pașnică și democratică, sub semnul 
dezvoltării activității pe tărîm politic și în 
cîmpul muncii a oamenilor muncii din Re. 
publica Democrată Germană. însuflețiți de 
încrederea acordată forțelor democrate din 
Germania de popoafele lagărului păcii, oa
menii muncii din Republica Democrată Ger
mană își unesc tot mai strîns rîndurile în 
jurul Partidului Socialist Unit din Germa
nia — detașamentul de avangardă al luptei 
pentru interesele naționale ale poporului 
german. In perioada pregătirii Congresului, 
mii de oameni ai muncii din republică au in
trat în rîndurile partidului. In uzine și fa
brici s-a desfășurat întrecerea în muncă în 
cinstea Congresului. Oamenii muncii din 
Berlin și-au exprimat dragostea lor față de 
partid prin pavoazarea sărbătorească a stră
zilor și piețelor sectorului democratic al ora
șului.

Mii de locuitori din Berlin s-au adunat în 
dimineața zilei de 30 martie pe străzi pen
tru a saluta pe delegații la Congres, care 
au mers 6ă participe la prima ședință. La 
orele 9 dimineața, delegații la Congres au 
umplut imensa sală sportivă „Warner See- 
lenbinderhalle", festiv împodobită. Sînt re
prezentate toate păturile populației munci
toare din republică — muncitori, țărani, oa
meni ai științeL literaturii și artei, ingineri 
șt tehnicieni. In perioada care: s-a scurs de 
la Congresul al IllI-lea, rolul partidului ca 
exponent al voinței și apărător al intereselor 
tuturor păturilor poporului muncitor a cres
cut considerabil. Delegații au intîmpinat cu 
aplauze furtunoase apariția în sala de șe
dințe a lui Wilhelm Pieck și Otto Grotewohl, 
președinții P.S.U.G.,- a lui Walter Ulbricht,
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a membri- 
lor Biroului Politic »al C.C. al P.S.U.G., cît 
șl a delegației Partidului 
Uniunii Sovietice : A-- 
al Prezidiului C.C. al 
dinte al Consiliului de 
M. A. Suslov, secretar

La tribună se urcă
Pieck. Delegații îl salută fierbinte pe cel 
mai de seamă conducător al mișcării mun
citorești germane, care în postul de preșe
dinte al Republicii Democrate Germane, își 
consacră în prezent toate forțele binelui po
porului.

Comunist al 
1. Mikoian, membru 
P.C.U.S., vicepreșe- 
Mtoiștri al U.R.S.S., 
al C.C. al P.C.U.S 
tovarășul Wilhelm

In numele C.C. al P.S3U.G., tovarășul 
Pteck declără deschis Congresul al IV-lea al 
Partidului Socialist Unit diin Germania. El 
propune să se cinstească printr-un moment 
de reculegere memoria iul L V. Stalin, cit 
șt memoria fruntașilor mișcării muncitorești 
germane care au încetat din viață în cursul 
ultimilor ani Delegații se ridică in picioare. 
In sală — liniște deplină.

In cuvîntarea sa introductivă, Wilhelm 
Pieck subliniază că, după cum a arătat con
ferința de la Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe, soluționarea pașnică a prob'emei 
germane este în primul rînd o chestiune a 
germanilor înșiși. In legătură cu faptul că 
Guvernul Sovietic a stabilit cu Republica 
Democrată Germană aceleași relații ca șl cu 
toate celelalte 6tate suverane, a spus W. 
Pieck, a crescut și mal mult importanța Re
publicii Democrate Germane ca bază a miș
cării populare pe întreaga Germanie pentru 
unitatea națională șl un tratat de pace de
mocratic.

Republica noastră democrată germană, a 
spus Wilhelm Pieck, constituie baza pentru 
crearea unei Germanii democrate și indepen
dente, liberă de Imperialiști și militariști. De 
aci decurge faptul că clasa muncitoare șl toți 
oamenii muncii din republica noastră vo

putea servi mai bine decît oricine cauza na- 
țională a poporului german, prin aceea că ei 
vor întări și consolida puterea de stat a 
muncitorilor și țăranilor, o vor păzi cu vi
gilență șl o vor apăra cu hotărîre. Adresin- 
du-se reprezentanților partidelor frățești, care 
au sosit la Congres, Pieck a spus :

Noi vă asigurăm că Partidul Socialist 
Unit din Germania va depune toate forțele 
pentru ca militarismul german agresiv să 
nu mai amenințe niciodată popoarele Eu
ropei. ■*

In aplauzele furtunoase ale partlcipanților 
la Congres, Pieck cheamă pe congresiști să 
intensifice lupta pentru unitate și pace în 
Germania, să întărească șl să consolideze 
puterea de stat muncitorească-țărănească în 
Republica Democrată Germană, trece apoi 
la alegerea organelor conducătoare ale Con
gresului. In Prezidiu sînt aleși in unanimi
tate membrii Biroului Politic al C.C. în 
frunte cu Pieck, Grotewohl și Ulbricht, con
ducători ai organizațiilor locale de partid, 
activiști din producție, eroi ai muncii, lau- 
reați ai Premiului Național, reprezentanți de 
seamă ai științei.

W. Pieck a propus ca în Prezidiu să fie 
Invitați membrii delegațiilor partidelor fră
țești, care iar parte Ia Congres. Ovații Jur- 
tunoașe au izbucnit în sală cînd s-au urcat 
la tribună membrii delegației Partidului Co
munist el Uniunii 
M. A. Suslov, D. 
nov; Țzî Pen-fei, 
Comunist Chinez, 
Populare Chineze 
Germană ; reprezentanți al partidei r comu
niste și muncitorești din țările de democra
ție populară: din Polonia — F. Juzwiak 
(Witold), Cehoslovacia — J. Durls, Ungaria 
— M. Farkas, Romînla — P. Borilă, Bul
garia — T. Jivkov, Albania — M. Prifti, 
Harry Pollitt, secretar general al Partidului 
Comunist din Anglia, J. Koplenig, președin
tele Partidului Comunist din Austria, precum 
și reprezentanți al partidelor comuniste din 
Italia, Grecia, Spania. Elveția, Belgia, Fin
landa, Suedia, Danemarca, Norvegia șl alte 
țări.

Congresiști! au întlmpinat cu aplauze căl
duroase îndelungate delegația Partidului Co
munist Francez in frunte cu Waldeck-Rochet, 
membru al Biroului Politic al C.C.

Congresul continuă lucrările sale sub pre
ședinția lui O. Grotewohl. Se alege Comisia 
de validare. Comisia redacțională. Comisia 
pentru statut și Comisia pentru numără
toarea voturilor.

Pe ordinea de zi a Congresului figurează 
următoarele probleme :

1. Raportul de activitate al Comitetului 
Central. (Raportor — W. Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. a1. P.S.U.G ).

Raportul de activitate al Comisiei centrale 
de revizie (raportor Alfred Oelssner).

Raportul de activitate al Comisiei centrale 
a controlului de partid (raportor Herman 
Matern).

2. Modificarea statutului P.S.U.G. (rapor. 
tor Karl Schirdewan).

3. Alegerea organelor centrale ale parti
dului.

După alegerea Prezidiului șl a comisii
lor. Grotewohl a dat cuvîntul lui Waiter Ul
bricht, care a prezentat raportul de activi
tate al C.C. al P.S U.G.

Raportul lui Ulbricht a fost ase 
mare atenție de către delega ‘ 
ș' a fejst întrerupt in repetate rindurt de a- 
p'auze îndelungate.

Participanții la Congres au 
ovații călduroase cuvinte.e de

Sovietice — A.I. Mikoian, 
T. Șepilov și A. A. Smir- 
reprezentant al Partidului 

ambasadorul Republicii 
în Republica Democrată

cu privire la noua reducere a prețurilor de stat cu amănuntul 
la mărfurile alimentare și industriale

Articole de uz casnic.
Becuri electrice, aparate e'ectrice pentru 

încălzit, mașini de spălat rufe și aspiratoare 
de praf — cu 10%. ferestraie, burghiuri, 
scule de ferărie, lăcătușerie, tîmplărie și alte 
scule — in medie cu 20%, paturi metalice — 
cu 15%, articole de marchitănie și lacăte — în 
medie cu 10%.. lămpi și felinar» metalice — 
cu 20%, articote de puf și fulgi — cu 10%.

Materiale de construcții
Ardezie — cu 10%, carton gudronat — 

cu 20%, furnir — cu 15%, ciment cu 20%, 
lacuri, vopsele, articole chimice de 
uz casnic — în medie cu 10%, utilaj teh- 
nlco sanitar — cu 10%, tapete — cu 20%, 
rame pentru sere — cu 30%.

Chibrituri și produse petrolifere

Chibrituri — cu 20 la sută, benzină de au
tomobil și labref’.anți — cu 44,5%, petrol 
lampant — cu 38%.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS trans
mite hotărîrca Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S și a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice cu privi
re la noua reducere a prețurilor de stat cu a- 
mănuntul la mărfurile alimentare și indus
triale.

Consiliul de Mrniștri al U R.S.S. și Co
mitetul Central al P C U.S. au hotărît:

1. — Să se reducă cu începere de la 1 
aprilie 1954 prețurile de stat cu amănuntul 
la mărfurile alimentare și industriale după 
cum urmează :

Piine, făină și macaroane

Pîme de secară — cu 8%, pîîne de grîu. 
ch’fle, covrigi și alte produce de brutărie — 
cu 5%, făină de secară, făină de grîu. mălai 
și alte feluri de făină — cu 5%, făină de 
soia pentru clătite. — cu 15%, macaroane, 
fidea, tăiței și alte paste făinoase — cu 
5%.

în medie cu 7% tricotaje în medie cu 8%, cio
rapi și șosete din bumbac — in medie cu 
20%, ciorapi și șosete de mătase și 
altele — în medie cu 10%. ciorapi din Fre 
capron — în medie cu 25%, pălării din țe
sături de bumbac, de mătase, din țesături 
cu 50% lină și din stofe de calitate infe 
rioară — cu 10%c pălării de paie — cb 
10%.

încălțăminte

Încălțăminte din piele — în medie cu 7%, 
încălțăminte textilă șl combinată — 
în medie cu 20%, — galoși, șoșon', cizme 
și altă încălțăminte de cauciuc în medie cu 
12%.

Cereale și furaje

Secară — cu 8%, grîu. ovăz, orz și alte 
cerea e, tărițe. turte oleaginoase, șroturi. nu
trețuri mixte, fin și paie în medie cu 5%.

Mărfuri coloniale

Ceai negru în foi —cu 10%, cafea naturală, 
cacao, băuturi de cafea, ceai șl cacao — in 
medie cu 15%, sare drob — cu 
măcinată vărsată — cu 20%.

Țesături

Batist, marchizet, volta și alte 
bumbac pentru rochii de vară și 
bumbac decorative pentru mobilă — 
cu 20%, țesături de bumbac, de mătase arti
ficială — cu 10%, stambă, satin și alte 
țesături de bumbac — în medie cu 15%. țesă
turi de mătase din mătase naturală — în 
medie cu 10%.

Confecții, tricotaje și pălării
Rochii, bluze șl alte confecțiuni din țesături 

de bumbac pentru vară — in medie 
cu 15%, rochii, bluze, lenjerie și ale 
confecții din alte țesături de bumbac — 
medie cu 10%. rochii bluze, lengerie și alte 
confecții din țesături de mătase naturală —

10%, sare

țesături de 
țesături de 

în medie

Articole de galanterie

Articole de galanterie din textile — în me
die cu 10%. ață și articole de me-cer ie 
— în medie cu 10% abajururi — în medie 
cu 10%, vată și vatelină — cu 15%. 
ace de cusut, ace de mașină, andrele 
ș' altele — cu 20%, articole de giuvaer- 
gerle — in med'.e cu 10%.

Săpun, articole de parfumerie 
și de cosmetică

Săpun de rufe — In medie cu 15%, «ăpun 
de toaletă — în medie cu 20%, parfum, apă 
de colonie și alte articole de parfumerie și 
cosmetică — in medie cu 10%.

Articole destinate activității culturale 
și jucării.

Hfrtie de scris, caiete și alte articole din 
■tie — și carton — în medie cu 10%, 

tocuri și alte accesorii de 
și articole de birou — cu 

din cauciuc, celuloid și 
pentru pomul de iarnă — 
15%. aparate 

cu 10%, hîrtie

Articole de sport și alte mărfuri 
industriale

Camere pentru mingi de sport — cu 10%, 
patine pentru patinaj viteză și patine pen
tru patinaj artistic — cu 15% , patine de 
tip „Snegurodka", de tip „Sport-* și aite'e — 
cu 5%. schiuri și accesoriile lor — cu 10%. 
articole de vroă’oare și pescuit — în medie 
cu 10%, articole din materii plastice — 
10%.

cu

dat cu 
i! la Cong-es

întlmpinat cu 
salut ale ra

portorului în cinstea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Comitetului său Central. 

La ședința din seara zilei de 30 martie 
Congresul a ascultat rapoartele Comisiei 
centrale de revizie șl Comisiei centrale a 
controlului de partid.

Cuvîntarea tovarășului Wilhelm Pieck
BERLIN 31 (Agerpces). — A.D.N. trans

mite cuvîntarea rostită de Wilhelm Pieck la 
Congresu’ al IV-lea al P.S.U.G.

Dragi tovarăși I
Declar deschis cel de al IV-lea Congres 

al Partidului Socialist Unit din Germania.
Primul nostru cuvînt îl închinăm memo

riei lui Iosif Vissarionovici Stalin. Moartea 
lui I. V. Stalin, a spus Pieck, a fost o pier
dere foarte mare pentru popoarele din Uniu
nea Sovietică și pentru întreaga omenire 
progresistă și iubitoare de pace. Partidul 
nostru a pierdu*, pe genialul învățător și 
prieten al întregului popor german, gataori- 
cînd să acorde ajutor și care in momentele 
cele mai grele a apărat drepturi.e vitale ale 
națiunii germane.

Wilhelm Pieck a propus de asemenea să 
se cinstească memoria activiștilor de sea
mă ai mișcării muncitorești germane — lup
tători credincioși pentru pace, unitate, de
mocrație și socialism.

— Cel de al IV-lea Congres al Partidului 
Socialist Unit din Germania, a spus în con
tinuare W. Pieck, s-a întrunit Intr-un timp 
cînd se desfășoară o luptă perseverentă a 
forțelor păcii și progresului împotriva for
țelor războiului și reacțiunii.

Lagărul păcii a reușit să obțină o anu
mită slăbire a încordării internaționale, fap*, 
dovedit și de conferința de la Berlin a re
prezentanților celor patru mari puteri.

Această conferință nu a dus insă ia uni
tatea Germaniei pe o bază democratică, pen
tru constituirea căreia ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, tovarășul Mo
lotov, a propus un program complet șl con
structiv.

Rezultatele conferinței reprezentanților ce
lor patru puteri constituie o dovadă vie a 
faptului că rezolvarea pașnică a probTemei 
germane privește, în primul rînd. pe ger
manii înșiși. Respectînd drepturile națio
nale ale poporului german. Guvernul Sovie
tic a recunoscut Republica Democrată Ger
mană, ca stat care se bucură de suverani
tate deplină. (Aplauze furtunoase). Astfel, 
importanța republicii noastre, ca reazim al 
mișcării întregului popor german pentru uni- 
fate națională șl un tratat de pace democra
tic e crescut șl mai mult și au 
noi posibilități pentru realizarea 
legeri intre germani.

Acum devine tot mai limpede
cu privire la „comunitatea defensivă euro
peană", potrivit căruia Germania occiden
tală trebuie să fie militarizată și să intre 
sub jug, străin, constituie principala piedică 
în calea unificării Germaniei pe o bază paș
nică și democratică. El constituie o primej
die pentru pacea în Europa, o primejdie care 
ar putea fi înlăturată în modul cel mai 
eficace prin încheierea Tra’atuluf general eu
ropean cu privire la securitatea colectivă.

De aceea, lupta Frontului Național al Ger
maniei Democrate, lupta comună a tuturor 
patrioților germani, este îndreptată in pri
mul rînd împotriva „comunității defensive 
europene" și a militarizării Germaniei oc
cidentale. In această luptă națională sta
bilirea unității de acțiune a clasei munci
toare din întreaga Germanie are o însem
nătate hotăiîtoare. Clasa muncitoare d.n 
Germania are o înaltă răspundere față de 
poporul său și față de popoarele din Euro
pa. pentru menținerea păcii. In această or
dine de idei salu'ăm cu bucurie pe .tei 44 
reprezentanți a 24 partide frățești, reprezen- 
tanți care sînt de față la Congresul nostru 
șl care au venit aici In semn de legătură 
strînsă șt solidaritate internațională. Noi vă 
încredințăm că Partidul Socialist Unit din 
Germania va depune ’oate eforturile pentru 
ca popoarele din Europa să nu mai fie nici
odată supuse primejdiei militarismului ger-

fost create 
unei înțe-

că tratatul

odată supuse primejdiei mditarismului 
man agresiv.

Wilhelm Pieck a salutat deosebit de 
dial delegația Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice In frunte cu tovarășul A. I. 
Mikoian.

— In numele clasei muncitoare din Ger
mania și el tuturor partizanilor unității Ger
maniei, a spus Wilhelm Pieck, aducem 
mulțumiri Comi'etului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și Guvernu
lui Sovietic pentru faptul că ta cooler mia ce
lor patru puteri ei au apărat consecvent in
teresele naționale a e poporului german și 
îndeosebi pentru faptul că au recunoscut 
suveranitatea deplina a Republicii Demo
crate Germane.

Republica noastră Democrată Germană, a 
spus în continuare Wilhelm Pieck, consti
tuie baza pentru crearea unei Germanii de
mocratice șl Independente, tără imperialiști 
și militariști. De aceea, clasa muncitoare Și 
toți oamenii muncii din Republica noastră 
s au pus tn slujba intereselor naționale a e 
poporului german, întărind și consolidind pu
terea muncitorilor și țăranilor, apărînd-o cu 
vigilență și cu hotărîre. De aceasta ține, ca 
parte integrantă, realizarea cu succes a nou
lui curs î<n toate ramurile vieții economice, 
culturale și politii 
Republica noastră 
vărat democratic 
trebuie să rămînă 
stat german.

Dtn problemele 
din cele privind

cor-

Ice d:n Republica noastră, 
i este primul stat cu ade- 

din Istoria Germaniei șl 
i cel mai bun exemplu de
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internaționale, interne șl 
întreaga Germanie, care 

stau în fața Republicii noastre, decurg înda
toriri noi, importante pentru partidul nostru 
uni* al :1a sei muncitoare.

Salutlnd pe.delegații la Congres, Wilhelm 
Pieck a subliniat că hotărîrile acestui Con
gres vor asigura toate condițiile fiecesare 
pentru ca Partidul Socialist Unit din Ger
mania să poată Îndeplini sarcinile istorice 
care stau în fața lui.

W. Pieck șl-a încheiat zuvîntarea cu urmă
toarea chemare :

înainte în lupta întregului popor german 
pentru unitate șl pace, pentru întărirea șl 
consolidarea primei noastre puteri munclto- 
rești-țărănești din istoria Germaniei I (A- 

plauze furtunoase prelungite).

0 nouă reducere de prețuri 
în R. Cehoslovacă

PRAGA 31 (Agerpres). — Ceteka transmH 
te : La 29 martie a avut loc plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Cehoslovac. 
Plenara a discutat și aprobat proiectul ho- 
tărîrii partidului și guvernului cu privire la 
cea de a treia reducere a prețurilor cu amă
nuntul la une'e mărfuri alimentare și indus
triale. Vilem Siroky a prezentat raportul 
asupra acestei probleme.

In seara de 30 martie a fost publicată Ho- 
tărîrea C.C .al Partidului Comunist Ceho
slovac și a guvernului cu privire la noua re
ducerea de prețuri care va intra in vigoare 
la 1 aprilie 1954. Prin această reducere, 
populația va economisi intr-un singur an 5,6 
miliarde coroane.

Apelul Federafiei 
Sindicale Mondiale

V1ENA 31 (Agerpres). — TASS transmite: 
In ședința de închidere a sesiunii Biroului 
Executiv al Federației Sindicale Mondiale a 
fost adoptat un apel către oamenii muncii 
— bărbați și femei din întreaga lume, cu 
prilejul Zilei de 1 Mai — Ziua internațională 
de luptă pentru apărarea și cucerirea drep
turilor sindicale.

in apel se spune printre altele:
Dragi tovarăși! in legătură cu ziua _ de 

1 Mai 1954. Federația Sindicală Mondială vă 
trimite salutul său frățesc., vouă, tovarăși 
din țările capitaliste, coloniale și semicolo
niale, care duceți o luptă înverșunată pentru 
apărarea și cucerirea drepturilor voastre le
gitime;

Vouă, tovarăș! din Uniunea Sovietică, Re
publica Populară’ Chineză și din toate țările 
de democrație populară ale căror succese 
uriașe întăresc pacea și încrederea oamenilor 
muncii din întreaga lume în victoria finală 
asupra exploatatorilor.

Oameni ai muncii! Oricare ar fi convinge
rea voastră politică și organizația sindicală 
căreiș îi aparțineți, participați a„tiv la pre
gătirea și sărbătorirea acestei zile. Să or
ganizăm la 1 Mai 1954 puternice demonstra
ții ale unității în lupta pentru o viață mai 
bună, pentru apărarea drepturilor voastre 
sindicale, pentru pace.

Oameni ai muncii din țările coloniale și 
semicoloniale!

Creați un front larg al luptei împotriva 
înrobirii coloniale în apărarea drepturi'or 
voastre și a libertăților voastre, pentru Inde
pendența voastră națională, pentru a se pune 
capăt înrobirii coloniale.

Oameni ai munci; — bărbați și femei — 
din țările Europei!

Uniți-vă în lupta împotriva ratificării acor
durilor militare împieoicați punerea în apli- 
ca’e a tratate or de la Bonn și Paris

Oameni ai muncii — bărbați și femei din 
toate țările! Lărgiți și întăriți unitatea de 
acțiune, chezășia victoriilor voastre! • 

înainte, tovarăși, pentru bunăstare, liber
tate, pace și independență națională.

Trăiască 
lor muncii

Trăiască 
Trăiască 
Trăiască 

internaționale a oamenilor muncii, ziua uni
tății, frăției și luptei oamenilor muncii din 
întreaga lume!

Medicamente și articole sanitare 
și de higiena

Medicamente și alte articole sanitare și de 
higiena — în medie cu 15%. articole sani
tare și de higiena din cauciuc — în medie 
cu 10%.

2. Să se reducă în mod corespunzător pre
țurile la restaurante, cantine și al’e între
prinderi de alimentație publică.

3. La co.ectarea bumbacului-brut a gogoși’or 
de mătase, a producției de Kenaf, in cu 
firuț lung, cinepa pentru care sunt in vi
goare prețurile de privilegiu să se efectueze 
vinzarea de întimpinare de cereale și 1_. 
oleaginoase la prețurile cu amănuntul cu 
reducere de 10%.

h 
creioane, penițe 
scris și desen 
15%. jucării 
altele, jucării 
în medie cu 
— in medie 
filme și alte articole foto — cu 
de radio în medie cu

Articole de porțelan
Artico'e de porțelan 

eu 15%. veselă de 
cristal, lămpi și oglinzi — în medie cu 10%. 
------------------------------- s>------------------------- - —

Puternicul ecou al Declarației Guvernului Sovietic 
cu privire la relațiile dintre U.R.S.S.
MOSCOVA 31 (Agerpres) — Dec ara.ia 

Guvernului Sovietic cu privire la stabilirea 
cu Republica Democrată Germană a acelorași 
relații ca și cu celelalte state suverane este 
apreciată pe bună dreptate de către presa țl 
opinia publică mondială ca un even meat de 
o uriașă însemnătate internațională.

Ecoul -larg stîrnit în Germania de Decla
rația Guvernului Sovietic dove-iește că a- 
ceastă hotărîre corespunde intereselor f ur la
mentate a!e populației germane, aft din ră
săritul cit și din anusul Genn’-îei. care do
rește fierbinte unificarea națiori'ă a 
sale.

In comestarîile sale, «resa nenrxrată ;*r- 
ma"ă senate ta eV.derrță acest îaft

„Gnvemul sovietic, scrie zia'Z ^twas 
Deuts.-hlanl“. acordă Rennblnl Deuncras 
Germane dreptul de a rezzvva ns ir-v pro
blemele e- fn'e-ne și externa ci și probte-e • 
relațiilor recip'oce cu Ger—a-va oceMentaU. 
Acest fapt are o tBsenmât*te den»«~-t de 
mare pentru pooor»j ge’man Este nul cen
sus de orice îndoială că acest urt 
forțele democratxe șl patriotice diu î"t 
Germanie ș' va contribui la u" f’-ci'ra 
maniei pe bază pașnica și democratică".

In cadrul mitingurilor și adunări cr 
au loc hi întreaga Republică Dem-xiită 
mană, oamenit muncri îș- exprimă recunoș
tința față de guvernul scv*et»c pentru în
crederea față de pnoorji g*—ian — -exaltat 
aț întăririi forțeor «lemocratee tî- Germa
nia. In rezoluțiile adoptate la at.-j-; sînt 
salutate eforturile Uniuni- Soeletice UMaite 
să pună capăt scindări stata u' germen >*in 
sprijinirea năzuinței patric;:k«r a_*. spre 
unificarea Germaniei

Ziarul „Berliner Zeitung am Ab*md“ eom- 
parind declarația guvernjlui sovietic cu bo- 
tărî-ea ina'tilor comisari ai p-Jterlvr occi
dentale privitoare la mod:f:cărije cu caracter 
militar aduse constituției de la B>xm subli
niază că această hotărîre „menține neschim
bată dominația puterilor occidentale oe baza 
statutului înrobitor de ocupației Autor-tăț le 
de ocupație pot anula orice lege orice dispo
ziție orice hotărîre a organe or germa-ve. fără 
a le cere consimțăm'ntul, Rămîne intrn tot.il 
în vigoare articolul 5 d n tratatul de la Bonn 
potrivit căruia starea excepțională poate fi 
introdusă orichid. Aprobarea de către pu
terile occidentale a nxxHficâriloe aduse cons
tituției de la Bonn răpește popo-u'ut german 
dreptul de a restabili unitatea statului său".

La aceeași concluzie ajung și o serie de 
organe de presă din Germania occide'taiă.

Cercurile guvernante din Germania occi
dentală și presa vest-ge-mmă care oglin
dește punctul de vedere al puterilor de ocu
pație. au încercat să califice Declarația gu
vernului sovietic cu privire Ia relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Repub'ks Democrată 
Germană drept ,^> acțiune propagandistică". 
Totuși, ținind seama de marele interes pe 
care opinia publică din Germania occidentală 
îl manifestă fată de Declarația guvemu'ui 
sovietic, cercurile guvernante de la Bonn nu 
au putut ignora acordarea către R. D. Ger
mană a dreptului de a rezolva în mod liber 
p-oblemele ei interne șl externe în timp ce 
Germaniei occidentale îi este impus un re
gim rigid de ocupație și nu i s-a acordat de 
către puterile occidentale decît o singură „li
bertate" — libertatea de a se înarma.

îndată după publicarea Declarației sovie
tice, la Bonn a fost convocată o ședință a 
cabinetului După cum transmite agenția 
France Presse un reprezentant oficial al 
Germaniei occidentale a declarat că ..guver
nul federal studiază în mod atent situația 
creată în legătură cu hotărirea sovietică de a 
acorda libertate de acțiune guvernului Ger
maniei răsăritene".

Presa vest-germană trădează deruta cercu
rilor guvernante de la Bonn care se tem câ 

' reacția populației la Declarația sovietică le 
1 va fi nefavorabilă. Astfel, ziarul „Spandauer 
1 Volksblatt" subliniază că Declarația guver- 
’ nului sovietic a dat „bătaie de cap" atît gu- 
: vernului de la Bonn cît și guvernelor de la 

Washington, Londra și Paris.
Cercurile oficiale ale puterilor occidentale 

care mențin Germania occidentală sub ocu- 
1 pație au reacționat cu o enervare extremă la 
I Declarația guvernului sovietic care proclamă
- suveranitatea Republicii Democrate Germane
- După cum scrie ziarul suedez „Dagens Nyhe- 

■ te'r", știrea despre această Declarație „a avut

Ger-

ci re
Ger-

fotografice 
fotografică, 

15%. lămpi.
15%.
faianță și sticlă 

șl faianță — în medie 
sticlă, articole din turte 

o

și R.D. Germană
erectul unei tkxube și a provocat uimire, de- 
r-„* și axuuz.e".

*ngrij«xat «te u_>ua măsură a guvernului 
i. „reptală spre reg.emenLa.e3 paș- 

r_« « problemei germane ș. spre asigurarea 
sw*xr«nru;u noțiv^aie a Ga maniei pe baza 
-tciucra'. ca. Departamentul ae sut ai S.U.A. 
»a gr a..; sa oea tonul pentru întreaga pro
ra^ -ca ocâcentaia, dec-arind lăra nici un 

ce ».ez; ca noul caracter al relațiilor 
U-O-S. și K. D. Crerma* a este „doar 

» pura apa.*eața', intruai in Germania ca- 
-Lci-Zx. i iHliQă Vupe âOVle-

ut. ut. țro »c ca trapete ottwuc*
r«a*>c ztszpkXar pe * im-
mkt afle ocrzns* sa ocaucziieje ca %>©’->- 

pararea ceortafu ave

șoc «e «scMeaea ca ta cocuennța de ia Bec- 
«„Ji -a i mes i**a*
oe ux.re erea jtatu.iil oe pace, să ne 

rc&rasc m termen ae șase luni am amoe.e 
părți a«e ciermsr:iei toate trupere ae ocupație, 
cu eu.ep-,t* un.r oontîngeoie limitate, t-u- 
ter.e oeauertate, care aj impus Germaniei 
uocuentăte SMiatui de ocupa,le, au reiuzat 
sa accente prvp-Jterea Uniuni; bovtetice cu 
pnvu’c -a retragerea trupelor de ocupa,ie.

I- dedarațu sa. reprezentantul Veparta- 
me..» ai Oe stal mccarca prm aitemațif ab- 
surde sa arata atenția Oe la vauzele retuzu- 
... b.G-A. «te a-și retrage trupele a in Uer- 
tnar^te .oe— la;a. in agatul a cu aceasta, 
prezintă aa trteres ..-.contestau,, un comentar 
ai ziarului american „Deiiy Aiiirvr". fn^-un 
a"’.sx. paobcat axioonuteni cu dec-arația re- 
pnzentanuiui Mepartamentuful de sui, zia
rul scrie ca caca b-ateie Lnitc „vor renunța * 
.a uermau a occidentala țaaica ver înceta 
sa o xtteosca sa se toarmeze și sa intre in 
04ucr<i rmt iare), .jor.ea: ae unnicare din 
aceasta țara voi arunca pe toți germanii in 
urs.e.c „-.err.-.ci pop „.ar". Aceasta este o 
martor sue 1 Ce sinceră care erată cine 
an. ne ș. atr. ce motive se teme să-și retragă 
trupe.e ce ocupa,.e ae pe teritoriul Ger
maniei.

îngrijorarea Departamentului de stat ai 
S G-ru sLrnltă erectul Declarației guver. 
nuSM»îetic, s-a oglindit și intr-o oecia- 
rație a itu.iuiui comisar ai b.U-A. in Ger
mania. Gonnant. care s-a grăbit sa arate că 
b b-A. ar duri să acorde „suveranitate" Ger
maniei occioenuie. După cum relatează zia. 
rul „Ac York limes", declarația lut Con- 
naat arată ca puterile occidentale sînt ne
voite sa recunoască puternica impresie pro
dusa de Decorația guvernu.ui sovietic asu. 
pia opiniei publice oin Germania occiden
tală. z-iarui suulmiaza ca, după parerea pre
sei vesi-germane și a politicienilor din Ger
mania occidentala, „Moscova a mat iniția
tiva in miinile ei" și ca regimul din Repu
blica Democrată Germană „a luat-o cu mult 
înainte regimului de la Bonn".

După cum relatează agenția vest.germană 
D.H.A., Gonnant a incercat să dea asigurări 
ca Statele Unite „lucrează de mult in di
recția restabilirii suveranității" Germaniei 
occidentale. Ca un „pas important" in a- 
ceasta direcție, Connain a citat... statutul de 
ocupație care legalizează situația de vasa.ă 
a Germaniei occidentale. Din declarația Înal
tului comisar ai S.U-A. lezulta că „suvera
nitatea" statului de la Bonn, pe care vor 
s-o acorde btale.e Unite, înseamnă in lapt 
acordarea către utilitariștii vest-germaui a 
deplinei libertăți de acțiune pentru desfășu
ra: ea unei politici intense de reinarmare.

Unii corespondenți americani, țimnd seama 
de existența regimului de ocupație impus 
Germaniei occiuentale, au fosCnevoiți să re
cunoască că Republica Dernociată Germana 
a căpătat dreptul de a rezolve in mod liber 
problemele ei. Astiel, corespondentul din 
Berlin al ziarului „New York limes", Sul.i- 
van, scrie că, „după cit se vede", Declarația 
guvernului sovietic acordă Republicii Demo- 
ciale Geimane o suveranitate mal deplină 
decit cea „acordată regimului de la Bonn de 
Anglia, Franța și Statele Unite".

Corespondentul din Washington al ziaru
lui „New York Times" recunoaște de ase
menea că Germania occidentală nu a ajuns 
încă să se bucure de „suveranitatea deplina" 
care a fost acordată in prezent Republicii De. 
mocrate Germane.

1 Corespondentul din Paris al aceluiași ztai 
scrie despre „văditul contrast" care există 
intre situația Germaniei răsăritene șl a celei 
apusene, intrucît „acordarea suveranității că-

tre Germania occidentală întirzie din cauza 
Occidentului".

Acest fapt îl recunoaște și presa engleză 
Comentînd Declarația guvernului sovietic, a- 
genția Reuier arată că „Germania răsări
teană a și obținut suveranitatea, în timp ce 
Germania occidentală continuă să trăiască 
sub regimul unui statut de ocupație modi
ficat".

In Franța numai puțini ziariști burghezi 
îndrăznesc să conteste însemnătatea Decla
rație; guvernului sovietic.

Sub id că Decarația guvernului sovie
tic a ccincts cu aprobarea de către inalții 
cctslseri «i poterilor occidentale a nxxiifi- 
cărt-;r cu caracter militar aduse constitu
ție: de ta Bonn, ziarul „Le Monde" scrie: 
„Desigur că Germania Iui Grotewohl a pri
mit o satisfacție mai mare decit Germania 
lui Adenauer...*

Une.e organe de presă franceze ating 
problema consecințelor internaționale pe care 
;e poate avea noul caracter a! relațiilor din. 
tre U R.S.S. și Republica Democrată 
mană.

Astfel, ziarul „France Soir“ exprimă 
supunerea că Declarația guvernului 
poate ..delermina lumea sa recunoască Repj- 
0 .Za Democrată Germana". „Dacă a fost cu 
putință, scrie ziaruL să se ajungă la o in- 
țe.egere in privința prezenței Chiriei la Ge
neva. trebuie să fie posibilă și prezența Re- 
pub.icii Democrate Germane la conferința la 
care se va discuta problema germană". A- 
ceeași idee o exprimă Genevieve Tabouis in 
ziarul „L* Information". Ea declară că hotă- 
rirea guvernului sovietic „aduce Germania 
răsăriteană pe arena internațională".

Creșterea prestigiului Republicii Demo
crate Germane in rindul populației din in- 
treaga Germanie îngrijorează cercurile gu
vernante din S.U.A., Anglia și Franța care, 
nu demult, la conlerința de la Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe au refuzat tără 
temei să recunoască dreptul guvernului R.D 
Germane de a reprezenta populația repu
blicii Ziarele engleze „Times" și „Scots
man" subliniază cu neliniște „creșterea pres
tigiului" Republicii Democrate Germane.

Incercind să slăbească influența produsă 
de Declarație asupra opiniei publice vest-ger- 
mane, propagandiștii americani și cei de la 
Bonn denaturează esența acestui document, 
susținînd că asigurarea suveranității R. D 
Germane...... va adinei dezmembrarea" Ger
maniei. Astfel, ziarul „Dle Neue Zeitung" 
încearcă să prezinte Declarația guvernului 
sovietic
Uniunea Sovietică „consideră dezmembrarea 
Germanici drept inevitabilă pentru o perioa
dă îndelungată".

Or, se știe că unul din principalele obsta
cole care stau în calea unificării naționale 
a Germanici, este statutul de ocupație sta. 
bilit pentru Germania occidentală de către 
Statele Unite, Anglia și Franța Se știe de 
asemenea că la conferința de la Berlin, toate 
eforturile Uniunii Sovietice de a obține uni
ficarea Germaniei au fost respinse de pu
terile occidentale.

Tocmai apropierea dintre germanii din 
Germania răsăriteană și cei din Germania 
apuseană fapt care ar duce la rezolvarea 
problemei germane și la unificarea națională 
a Germaniei, îngrijorează cel mal mult 
cercurile guvernante ale Statelor Unite, care 
văd într-o astfel de perspectivă eșecul po
liticii lor.

Intr-un articol redacțional ziarul „New 
York Times" nu-și ascunde îngrijorarea că 
nou! statut ai R D Germane „poate de
termina pe mulți germani să lupte pentru 
unificare" pe calea unei ințelegeri eu Răsă
ritul „în dauna politicii lui Adenauer care 
prevede alianța Germaniei cu Occidentul".

Presa democrată din țările Europei occi
dentale șt presa din țările de democrație 
populară salută Declarația guvernului sovie
tic privitoare la relațiile cu Republica De
mocrată Germană.

Intr-un moment cînd 
adîncesc dezmembrarea 
să se reînarmeze și să 
litariste, opinia publică democratică 
dială apreciază Declarația guvernului sovie- 
tic cu privire la relațiile dintre Uniunea So
vietică și Republica Democrată Germană, ca 
o măsură importantă care contribuie la re
zolvarea problemei germane in interesul po
poarelor iubitoare de pace din Europa și 
întreaga lume.

unitatea și solidaritatea oameni- 
d:n întreaga lume!
pacea!
Federația Sindicală Mondială!
I Mai 1954 — Ziua solidarității

—e —

pre 
sovietic

ca o recunoaștere a faptului că

puterile Imperia’tste 
Germaniei, o silesc 
intre in blocuri mi- 

moți-

Greva generală a salariațilcr 
din iflvătăaint și a studenților francezi

PARIS 31 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 31 martie a avut loc în întreaga Franță 
greva generală a salariaților din invățămint 
și a studenților. In toate orașele Franței șco
lile și universitățile sînt închise.

Greva a fost declarată în semn de protest 
împotriva fondurilot insuficiente alocate pen
tru construcții de școli, pentru amenaja ea 
școlilor, pentru ridicarea nivelului material 
al profesorilor și studenților Greva a inceput 
odată cu dezbaterile din Adunarea Națională 
pe marginea proiectului de buget al ministe
rului invățămi’ntului pe anul 1954,

Este semnificativ faptul că Adunarea Na
țională a respins pînă acum de trei ori pro
iectul de buget guvernamental pentru învă- 
țămînt din cauza alocațiilor extrem de mici 
Intrucît noul proiect nu se deosebește cu 
nimic de cele anterioare, grupul comunist rin 
Adunarea Națională a prezentat la 30 mariie 
o rezoluție de neîncredere in guvern Majori
tatea parlamentară de dreapta s.a eschivat 
însă să fixeze data votării acestei rezoluții

— « —
Meciul de șah 

pentru campionatul lumii
MOSCOVA 31 (Agerpres) — TASS trans

mite : Meciul pentru campionatul mondial le 
șah dintre M. Botvinnik și V. Smislov a con. 
tinuat la 30 martie cu disputarea celei de a 
7-a partide.

Cu albele a jucat Smislov. Pentru a treia 
oară în acest meci Botvinnik a ales apărarea 
franceză. La mutarea a 4-a, Smislov a renun
țat la continuarea folosită in partidele ante
rioare, alegînd una dintre cele mai 
cate variante ale acestei apărări 

serie de combinații interesante, care 
rut în această partidă chiar de la 
Smîslov a obținut avantai material,
să cîștige un pion. Totuși, Botvinnik a păs
trat posibilitatea unui contra joc activ, da
torită faptului că pionii albului erau slăbiți, 
iar regele ocupa o poziție nesigură Pentru 
a para amenințările tactice ale campionului 
mondial, Smislov a înapoiat pionul reușind 
prin aceasta să-și activizeze figurile, și să 
obțină un pion liber periculos pe linia h. 
In ciuda simplificării jocului, negrul a fost 
nevoit să treacă la apărare. După 40 de mu
tări, partida s-a întrerupt într-o poziție 
care albul are avantaj pe f’ancul regelui, 
negrul caută să-și 

flancul damei.

compli- 
După o 
au apă- 
început, 
reușind

creeze contra șanse

in 
iar 
pe

★
loc reluarea partidei 
meciului Botvinnic-Smi-

din

Miercuri a avut 
trerupte din cadrul 
slov pentru campionatul mondial de șah. 
Aceasta era cea de a 7-a partidă a meciului 
și fusese întreruptă intr-o poziție avantajoasă 
pentru Smislov La reluare. Smîslov a respins 
figurile negre pe poziții pasive, obținîrid Joi 
pioni trecuți L-gali. Inainta-ea acest. < pioni 
putea fi oprită de negru numai p.in sacri
ficiu de material astfel că la mutarea 50-a 
Botvinnik s-a recunoscut învins.

După 7 partide jucate scorul meciului est* 
de 41/,—21/, puncte in lavonea Iul Bct/imk. 
Cea de a 8a pa tidă se joacă la I aprilie.

In
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