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Pentru realizarea obiectivelor 
puse de partid Cea de a lll-a sesiune a Marii Adunări Naționale

In ziua de 19 aprilie a. c. a avut loc șe
dința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin.

Au fost analizate mersul aplicării ho- 
tărîrilor plenarei C.C. al P-M.R. din au
gust 1953 și măsurile in vederea reali
zării Planului de Stat și Bugetului de 
Stat pe 1954.

De asemenea plenara s-a ocupat de unele 
probleme organizatorice de partid. In le
gătură cu aceasta, ea a ascultat și aprobat 
expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej.

Expunerea, intitulată „Pentru întărirea 
continuă a muncii de partid", constituie 
un îndrumar de preț în activitatea parti
dului nostru, îndrumar pe care toți oa
menii muncii, întregul tineret muncitor în 
luptă sub steagul partidului pentru con
struirea socialismului, l-au primit cu bucu
rie. Studiind lucrările plenarei și activîrwl 
sub conducerea comuniștilor pentru tra
ducerea in viață a sarcinilor puse de 
partid, tinerii vor dovedi încă odată ata
șamentul lor față de part’d, față de 
regimul de democrație populară.

In expunere se arată că de la plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953, 
Comitetul Central și-a îndreptat toată a- 
tenția spre îndeplinirea sarcinilor puse 
de plenară. Un șir întreg de măsuri prac
tice au fost luate pentru îndreptarea 
cursului politicii noastre economice, dez
voltarea proporțională a ramurilor eco
nomiei naționale și creșterea neîncetată a 
nivelului de trai al celor ce muncesc. Alte 
măsuri sint in pregătire. In acest an chiar, 
măsurile luate de partid urmează să dea 
rezultatele prevăzute.

De asemenea, in urma aplicării prevede
rilor plenarei din august a C.C. al P.M R. 
in perioada care a trecut, s-au obținut o 
serie de rezultate pozitive in ce privește 
îmbunătățirea muncii de partid și întă
rirea legăturii partidului cu masele.

Amintind realizările dobîndite, plenara a 
acordat deosebită importanță acelor pro
bleme ale muncii de partid care abia acum 
urmează să fie rezolvate.

O mare însemnătate are în munca par
tidului existența unui larg activ de partid, 
format din comuniștii care-și îndeplinesc 
cu cinste sarcinile, sint fruntași in muncă 
și iubiți de mase. Antrenarea activului de 
partid la munca de conducere a organiza
țiilor partidului întărește conducerea 
colectivă, îmbunătățește nivelul general al 
activității obștești.

Partidul nostru își pune ca sarcină, de 
asemenea, îmbunătățirea muncii de primire 
a candidaților și membrilor de partid din 
rîndurile celor mai buni reprezentanți ai 
clasei muncitoare, țărănimii muncitoare și 
intelectualității, oameni ai muncii care 
și-au demonstrat prin fapte devotamentul 
față de cauza comunismului.

întărirea activului de utemiști, grija 
pentru primirea de noi membri in U.T.AL, 
constituie învățături concrete care reies 
de aici și pentru organizațiile U.T.AL

Mai sint încă multe posibilități de îm
bunătățire a muncii de propagandă și a 
muncii politice de masă — subliniază mai 
departe expunerea. O sarcină principală 
este controlul îndeplinirii sarcinilor. Selec
ționarea și repartizarea cadrelor este de 
asemenea o îndatorire de seamă a organe
lor și organizațiilor partidului.

In plenară s-a arătat necesitatea înde
plinirii tuturor acestor sarcini pentru spo
rirea capacității de luptă a partidului și 
stringerea tot mai puternică a legăturilor 
între partid, guvern și popor.

Principiul muncii colective este prin
cipiul suprem al conducerii de partid — 
iată o idee centrală a expunerii prezentate 
la plenara C.C. al Partidului. Așa cum 
a arătat și hotărirea plenarei din august 
1953, acest principiu trebuie respectat cu 
consecvență. învățătura leninistă cere să 
se întărească continuu democrația internă 
de partid, critica de jos in organizațiile 
partidului, ca un factor de mare însem
nătate pentru întărirea vieții de partid și 
a statului democrat-popular. Orice în
cercare de a înăbuși părerile oamenilor 
muncii <și a intimida pe cei ce critică e 
nepermisă și va fi sancționată de partid.

Plenara a subliniat în mod deosebit 
necesitatea lichidării oricărei manifestări 
a cultului personalității. Oricine ar fi 
oricare ar fi munca de răspundere pe care 
o are o persoană sau alta, ea nu poate în
locui forța și înțelepciunea colectivă a 
partidului. Membrii de partid și oamenii 
muncii, nemembri ai partidului își în
dreaptă de aceea devotamentul în spre 
partid, în spre clasa muncitoare, în spre 
popor — creatorul istoriei.

Principiile înalte după care se conduce 
partidul nostru reprezintă o călăuză de 
preț pentru organizațiile U.T.M. Asigura? 
rea conducerii colective,’ întărirea demo
crației de organizație, controlul îndepli
nirii hotăririfor, lichidarea oricăror ma
nifestări de cult al personalității — iată 
îndatoriri fundamentale pentru viața or
ganizației noastre.

O mare prețuire acordă partidul pro

Decorarea acad. Camil Petrescu
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la 

naștere și pentru merite deosebite în dome
niul creației literare, Prezidiul Marii Adunări 

blemelor economice. Tot mai mult, orga
nizațiile de partid din industrie își con
centrează toate forțele pentru realizarea 
planului de stat pe anul 1954 la toți in
dicii.

Pentru tineretul muncitor este o min- 
drie să-i sprijine pe comuniști în munca 
lor pentru sporirea producției, pentru creș
terea productivității muncii, pentru folo
sirea deplină a capacității de producție a 
utilajelor, pentru reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității produselor 
pentru economii severe la mijloace bănești, 
materii prime, cheltuieli administrative- 
Așa cum ne arată partidul, îndeplinirea 
acestor cerințe este singura cale justă 
pentru ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Alianța între clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, consolidarea rolului 
conducător al clasei muncitoare în acea
stă alianță constituie chezășia succesului 
în opera de construire a socialismului.

Un rol considerabil pentru îmbunătăți
rea continuă a muncii partidului la sate 
îl are activul fără de partid din jurul or
ganizațiilor P.M.R. Un rol mare au aici 
și utemiștii. Antrenarea activului fără de 
partid la munca de partid duce la rezul
tate din cele mai bune în mobilizarea ță
rănimii muncitoare la îndeplinirea lucră
rilor agricole. Ia îmbunătățirea schimbu
lui între' oraș și sat. la întărirea luptei 
pentru pace și socialism.

O sarcină istorică revine organizațiilor 
de partid in transformarea socialistă 
agriculturii. In prezent in această direc
ție încă se manifestă lipsuri In multe 
regiuni munca de întărire și dezvoltare 
a sectorului socialist din agricultură este 
lăsată să meargă de la sine. Aceasta a- 
duce prejudicii intereselor partidului și 
statului nostru, ca și intereselor țăranilor 
muncitori, dornici de a forma gospodării 
colective și întovărășiri

Pe baza hotăririfor plenarei din au
gust 1953 partidul și guvernul au luat o 
serie de măsuri care sporesc cointeresarea 
materială a țărănimii muncitoare în lupta 
pentru ridicarea producției agricole, vege
tale și animale.

Plenara a subliniat că această luptă 
nu e o campanie trecătoare, ci o sarcină 
permanentă a partidului, unul din ele
mentele fundamentale ale politicii sole 
economice.

Plenara a constatat că după demas
carea și înlăturarea deviatorilor munca 
organelor de conducere ale partidului s-a 
îmbunătățit, coeziunea lor — s-a întărit 
Mergind ne linia hotăririfor plenarei din 
august. Biroul Politic al C.C. al P3LR. 
a considerat că trebuiesc aduse îmbunătă
țiri organizatorice în funcționarea organe
lor de conducere ale partidului pentru ? 
asigura o organizare cit mai bună a mun
cii C.C. și o operativitate sporită in re
zolvarea sarcinilor curente.

De aceea s-a hotărit ca secretariatul 
C.C. al P.M.R. să fie compus din patru 
membri care nu ocupă funcțiuni în guvern.

Secretariatul Comitetului Central se va 
ocupa de munca curentă operativă de par
tid, activitatea sa fiind îndrumată de Bi
roul Politic al Comitetului Central. Pentru 
a se întări cit mai mult caracterul colec
tiv al conducerii de către Biroul Politic 
a muncii partidului, plenara din 19 apri
lie a. c. a decis renunțarea la funcția de 
secretar general al Comitetului Central 
și înființarea funcției de prim secretar a! 
Comitetului Central.

Tineretul muncitor este chemat să « 
unească și mai strîns în jurul organiza
țiilor de partid pentru îndeplinirea sarci
nilor actuale care ne stau în față — înde
plinirea planului de stat pe anul 1954 la 
toți indicii, ridicarea continuă a produc
ției agricole vegetale și animale. între
cerea în cinstea zilei de 1 Alai, muncile 
agricole de primăvară, nu sint decît un 
moment dlntr-o luptă care trebuie conti
nuată tot mai intens.

Pentru tineretul muncitor, învățămintele 
care se desprind din expunere sint cu atît 
mai mari cu cit acest document conține o 
adincă apreciere asupra activității orga
nizațiilor U.T.M. Este de datoria tuturor 
activiștilor utemiști, a tuturor utemiștilor, 
să răspundă ajutorului pe care ni-1 dă 
partidul, luptînd pentru lichidarea serioa
selor slăbiciuni ale organizațiilor U.T.M. 
în munca politico-educativă și organizato
rică desfășurată în masa de tineri din în
treprinderi, sate, școli.

Plenara din 19 aprilie 1954 a C.C. al 
P.M.R. a hotărit convocarea la 30 octom
brie a. c. a celui de al II-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin. Poporul 
muncitor dorește fierbinte ca la Congre
sul partidului, după împlinirea a 10 ani 
de la eliberarea Romîniei de sub jugul 
fascist, țara noastră să fie mai puternică, 
viața noastră mai îndestulată.

Fiecare om al muncii, fiecare tînăr mun
citor trebuie să se considere mobilizat în 
lunile ce vin spre atingerea acestor obiec
tive. Pentru dezvoltarea economiei națio
nale și ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc — cu toții la muncă, tovarăși!

Naționale a Republicii Populare Romîne a 
dat un decret prin care conferă Ordinul 
Muncii clasa I-a acad. Camil Petrescu.

(Agerpres).

Marți dimineața la ora 10 și-a început lucră
rile cea de a IlI-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale. Membrii Marii Xdunări Naționale 
au primit cu aplauze puternice pe conducă
torii partidului și guvernului la intrarea lor 
în sala de ședințe.

Pe banca Prezidiului au luat toc membrii 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, tn frunte 
cu tovarășul dr. Petru Groza.

Pe banca ministerială au luat loc tovarăși: 
Gh. Gheorghiu-Dej. I. Chișine-. schi. Chica 
Stoica. Miron Constantinescu. general de ar
mată Emil Bodnăraș. P. Borilă. general loco
tenent Al. Drăghici. D. Petrescu. S. Bughici. 
Constanța Crăciun. Gh. Hossu. G. Gaston Ma
rin. acad. I. Murgulescu și aiți membri ai gu
vernului.

In tribune se aflau reprezentanți ai misiu
nilor diplomatice acreditate ta R.P.R., repre

In cinstea zilei de 1 Mai

Să desfășurăm larg întrecerea in industrie și agricultură!
* * * *

Un nou turbogenerator 
pus în funcțiune la Doicești

Cînd termocentrala „Gh. Gheorgh— Dej"
I de la Doicești a furnizat primii bifarăți 
: de energie electrică, constructorii și-au luat 
• angajamentul să lupte cu botârire pen’.ni gră

birea ritmului de nxxuare și construct* a 
acestei uzine electrice — prima mare uzină a 
planului de electrificare.

Și lupta for a fost încununa*! de tm nou 
succes marți după amiază la ora 16.49 tind, 
un nou turbogenerator a începu: să producă 
curent electric.

Munca avintată a constructorilor. tn cadrul 
Întreceri: socialiste, a făcut ca în cinstea zilei 
de J Mai. pe firele electrice ce leagă Doiceștii 
ie regiunea petroliferă. întreprinderile Capi- 
teiei și ce* din Orașul Sta lin. să alerge 
alte mii de kitovați de energie electrică. In
trarea In funcțiune a noului turbogenera
tor al termocentralei de la Doicești la ncmaf 
3 zile de la darea In funcțiune a primului tur
bogenerator al termocentralei Sîngiorgiu de 
Pădure. constituie un exemplu minunat al 
perseverenței cu care clasa muncitoare duce 
la îndeplinire planul de electrificare inițiat de 
partid și guvern. Victoria constructorilor ter
mocentralei de la Doicești a Însemnat un nou 
prilej de reies are a prieteniei ce leagă poporul 
nostru de popor-j: cehoslovac. Alătiri de cons
tructorii noștri dintre care s-au evidențiat la 
mod deoseb rt uig -ere! șes Aurei Nachim. raoo- 
: a tocii Dumitru Minei, fon Toacă. Ibe Marin. 
Fr aricise Heș. ton Pc peso, ton C. Minai, pre
cum și cond-jcitoarea de macara Elena Dinu, 
au lucrat cu muții dragoste grupe de uaontoț-i 
cehoslovaci, conduși de inginerul Harbert și 
șeful montor de turbine Koealcik.

Angajamentele sînf depășite

Muncitorii și tehnicienii de la fabrica de 
mașini electrice a uznefor S.R.U.P. Reșița, 
muncesc cu însuflețire pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate In cinstea zilei de 1 
Mai. Datorită bunei organizări a tocului de 
muncă și aplicării înaintatelor metode so
vietice. ei reușesc să obțină rezultate din ce 
In ce mai bune. Astfel, tlnărul Ion Mietosina. 

I împreună cu muncitorii sectorului pe care el 
n conduce și-au luat angajamentul de a face 
economii tn valoare de 5000 lei la diierite 
materiale izolante. Numai pină In ziua de 
16 aprfl'e. ei au reușit să-și depășească cu 
I 000 lei angajamentul luat. De asemenea de
pășirile de normă au crescut Intre 50-70 la 
sută.

Și tlnărul Simion Ghinescu s-a achitat cu 
cinste de angajamentele luate, duclndu-le la 
bun sfirșit împreună cu colectivul său de 
muncă, cu 2 zile înainte de termen. Apiicînd 
metodele de tăiere rapidă a metalelor ale Iul 
BIkov și Bortkeevici. utemistul Ion Dogâu. 
fruntaș In întrecerea socialistă a reușit să 
termine cu 3 zile înainte de termen piesele 
la care lucra.

Corespondent 
VASILE MU.NTEANU

Succesele brigăzilor utemiste
Antrenați în întrecerea socialistă tinerii de 

la fabrica de sticlărie din Turda, obțin în
semnate succese In producție. Astfel, brigada 
utemistă condusă de tovarășul Iosif Zilay a 
obținut o depășire de normă de 37 la sută. 
Brigada lui Pavel Belovici a realizat o de
pășire de 36 la sută, iar brigada tovarășei 
Carolina Nerghel a obținut o depășire de 
22 la sută.

Conștîenți de sarcinile care stau în fața 
oamenilor muncii din industria ușoară, ti
nerii acestei fabrici muncesc cu și mai mare 
avînt pentru a întîmpina ziua de 1 Mai cu 
noi succese în producție.

Corespondent 
ION LAZAR

Recuperează materiale vechi

Brigăzile utemiștilor Marin Oprea și Marin 
Cătănescu de la întreprinderea I. C. M. din 
Craiova muncesc cu sîrguință pentru a în
tîmpina ziua de 1 Mai cu noi succese.

Astfel, zi de zi, ei înscriu pe graficul de 
producție aproape două norme și jumătate.

Nu de mult timp au mai colectat și încărcat 
încă un vagon cu fier vechi, care a luat dru
mul furnalelor reșițene.

Corespondent
VASILE BUJOR 

zentanți ai prese? rora’ne șt străcne și mame 
roși oameni ai ntaned.

Ședința de deschidere a fost prezidată de 
tov. C Plnrufescu. președintele Maris Adunări 
Naționale.

Marea Adunare Națională a adoptat în una
nimitate ordinea de ai a sescann la care Egu- 
rează: regulamentele coaais <or pe.- raaneTe 
ale Mari: Adunări Națaona e a R.P.P ; Lejra 
pentru aprobarea Bu^eridfa» de Stat al P P.P 
pe anul 1>*4 : rat-rxares decretelor sos se de 
PrezklXj! Mart Adunări Natrmate a R-P R. 1-» 
intervalul dintre sesiurea a 11-a șt a lll-a și 
altele.

-Marea .Adunare NițfotizLă a votat le nane- 
mitate Rigsliwrrf de foncțjonare al Corn - 
siei de ș-.rxu-sr- Ier- »—ve a Mar Ada-Jr-. 
Naționale. Regulameotai de faocțroare al Co
misiei bosetare a Marii Adunări Nî șesaje F 
Regulamentul de foaclaonare ai Coar.* m de 
aiaceri externe a Mariă Adi-iri Xa^aotaje.

—i
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« terii cooperatori. La secția tineretului a cooperativei meșteșugărești „1 Mai" din 
lași condusa de maistra Olga Zeilic, se produc bunuri de larg consum. In mai pu- 

{ țte de 2 luni acest colectiv a dat 4000 de articole ca : rochițe, cămăși, fuste, costume 
l sport- etc.

'- -r.edalion : utemistă Malaș Viorica privește mulțumită una din cămășile pe 
• care le-a contecționat.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Angajamentul a fost îndeplinit
Nn de mult la redacția 

ziarului nostru a sosit o seri, 
soare, trimisă de tovarășul 
Paul Stanciu. șef de brigadă 
’ SALT. Balta Albă, raionul 

mano Sirbu. regiunea Ga
fe;.. Iată ce ne scria el:

„Am primit cu bucurie che- 
■larea la întrecere a utemistu- 
hn Stănescu Vasile de la SMT 
P-t el-Nou. pentru titlul de 

<: mai bun tractorist". Am 
citit apoi comunicatul birou.

C.C. al U.T.M. prin care 
toți tractoriștii au fost îndem- 

să participe la această 
î-t-ecere. Din ziare am aflat 
cum se dă bătălia la S.M.T. 
Fee ; -Nou, am văzut că ne- 

—arați tractoriști din toate
S.M.T.-urile din țară obțin 
succese mari în lupta pentru 
cucerirea acestui titlu de cin. 
s'e. Am socotit că este dato
ria mea de utemist să pornesc

In regiunea Bîrîad trebuie lichidată 
rămînerea în urmă a însămînțărilor

BÎRLAD (de la corespondentul nostru Gh. 
Angelescu).

In regiunea Bîrlad lucrările agricole de pri
măvară se desfășoară intens. Sînt multe co
mune în care țăranii cu gospodării individuale 
au terminat pînă la 10 aprilie însărnînțările de 
primăvară pentru epoca I-a. Așa sînt de 
exemplu comunele: Gri vița și Bonca din raio
nul Bîrlad. Stenișești, Avraniești și Buda din 
raionul Zeletin și altele. De asemenea țăranii 
muncitori membri ai gospodăriilor agricole 
colective din Munteni și Țepu — raionul Te
cuci. Sîrbi — raionul Bîrlad etc. au însămîn
țat in parte și culturile din epoca a II-a. Co
lectiviștii din Cavadinești, raionul Murgeni, 
au însămînțat în cuiburi așezate în pătrat 
2 hectare și jumătate de cartofi.

Cu toate aceste succese trebuie spus că în 
regiunea Bîrlad lucrările agricole de primă
vară sînt încă rămase în urmă. Există comune 
în care de abia a fost însămînțată 6 la sută 
din suprafața planificată cu culturi pentru e- 
peca a I-a. Așa este situația în comunele 
Ploscuțeni și Scurta din raionul Adjud, Mat
ca, raionul Tecuci și altele. De altfel în în

Ședința de dim-eață a luat stirșit. Comisia 
bafetarl Taiiuidiila tr pentru a lua In discu
ție proiectai de Lege pentru aprobarea Buge- 
tahe de Sat al R.P.R. pe anul 1951.

*

Ședuva de după amiază s-a deschis Ia ora 
s safe președinția tov. C. Pîrsxlcscu. preșe- 

- trieie Marii JWunări Naționale.
Pe Sanca Prezidiului se aflau membrii Pre- 

z feste: Mar Adunări Naționale iu frunte cu 
tovarășei dr. Petru Groza.

Pe banca ■ăristerial* au luat foc tovarășii: 
Gh. Ghe>vgteu -Dej. Gh. Apostol. I. Chiși- 
uevschi. Chera Stoica. Mira» Constantinescu. 
ceaeral de anrată Emil Boc-ăraș. P. Borilă. 
xeev-r»! locotenent AL Drăghici. D. Petrescu. 
&. Constanța Crăciun. Gh. Hossu.
Gl G»Mar-n. acad- I. Murgulescu. Al. 
Searevari ș> alți mentei ai guvernului.

cu toate forțele, alături de în
treaga brigadă lia întrecerea 
pe țară a mecanizatorilor. 
Muncind cu hotărîre, noi am 
reușit să obținem primele suc
cese. Pînă în seana zilei de 9 
aprilie, brigada noastră și-a 
îndeplinit planul în proporție 
de 51 la sută, luînd-o îna
intea tuturor celorlalte bri
găzi, astfel că la analiza mun
cii pe decadă am primit stea
gul de brigadă fruntașă pe 
stațiune. Acest lucru ne-a um
plut inimile de bucurie, însă 
nu ne mulțumește. Știm că 
țărănimea muncitoare are ne
voie de ajutorul nostru pen
tru obținerea unor recolte bo
gate, că noi, tractoriștii avem 
un mare rol în lupta pentru 
sporirea rodniciei ogoare
lor. De aceeia noi nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a 
da cît mai mult ajutor și cît

mai bun. Noi ne luăm angaja
mentul ca, în cinstea zilei de 
1 Mai, să ne organizăm în așa 
fel munca îneît să terminăm 
sarcinile de plan pe brigadă 
pînă la 16 aprilie orele. 21, 
de la care dată vom lucra în 
depășire de plan".

h
Serile trecute redacția zia

rului nostru a fost chemată 
la telefon cu provincia :

— Alo, „Scînteia tineretu
lui ? La telefon este Ion 
Pisică, directorul S.M.T.-ului 
Balta-Albă. Vreau, să vă co
munic, tovarăși, că brigada 
lui Stanciu Paul și-a îndepli
nit sarcinile de plan pentru 
campania de primăvară. Bri. 
gada a început să lucreze 
peste plan".

Angajamentul a fost înde
plinit.

treg raionul Panciu nu s-a însămînțat pînă în 
seara zilei.de 14 aprilie, decît ,11.6 la sută din 
suprafața planificată, iar în raionul Focșani 
18,3 la sută. Rămînerea în urmă a acestor ra
ioane a făcut ca însărnînțările pe întreaga re
giune să fie executate la această dată doar în 
proporție de 30 la.sută. Una dintre cauzele 
principale ale ritmului slab în desfășurarea 
lucrărilor agricole de primăvară în regiunea 
Bîrlad este faptul că în S.M.T.-urile din regi
une s-au făcut în perioada de iarnă reparații 
de proastă calitate, sau, cum este cazul la
S.M.T. Podul Turcului, Adjud și Florești, re
parațiile nu s-au terminat nici pînă la această 
dată. In raionul Zeletin. S.M.T. Podul Turcu
lui nu a avut pînă la data de 10 aprilie decît 
3 zile de lucru pe teren, iar tractoarele de la 
S.M.T. Tecuci și Florești se defectează foarte 
des. Aceasta duce nu numai la un slab ritm al 
însămînțărilor dar și la lucrări de proastă ca
litate, cum sînt arăturile executate de S.M.T. 
Florești la gospodăria colectivă din Urechești, 
raionul Focșani. Față de această situație, sfa
tul popular al regiunii Bîrlad trebuie să ia 
gtabnice măsuri de îndreptare.

Tov. Dumitru Petrescu, ministrul Finanțe
lor. a prezentat raportul asupra proiectului 
de lege pentru aprobarea Bugetului de Stat 
al R.P.R. pe anul 1954.

Deputatul Vasile Dicu. din circumscripția 
electorală Sighișoara, regiunea Stalin, a pre
zentat raportul Comisiei bugetare a Marii 
Adunări Naționale.

Deschizindu-se discuția generală asupra 
proiectului de lege pentru aprobarea Buge- 
tului de Stat al R.P.R pe anul 1954. în șe
dința de după amiază au luat cuvîntul depu
tății Ștefan Ghiță. din circumscripția electo
rală Blaj, regiunea Stalin și Maria Anton, 
din circumscripția electorală Șintand, re
giunea Arad.

Ședința s-a ridicat la ora 19.
L-.rările celei de a IlI-a sesiuni a Marii 

Adu iâri Naționale continuă astăzi.
(Agerpres)

Paralel cu însămînjările

Pînă la data de 12 aprilie, membrii gos- 
agricole colective „Nicolae Bălcescu" 

din comuna Văleni Podgoria, raionul Țopolo- 
veni. au terminat de însămînțat ovăzul, ma
zărea. borceagul, lucerna și cartofii. 50 la 
si l din suprafața cu cartofi a fost Insătnîn- 
țață In cuiburi așezate în pătrat. La însă- 
mînțatul cepei planul a fost depășit cu 50 
la sută.

De asemenea au pregătit întreaga supra- 
fa'.ă de teren pentru cultivarea porumbului la 
care s-a făcut și cultivația. In executarea a- 
cestei lucrări colectiviștii au fost ajutați de 
gospodăria agricolă de stat Ștefănești, din ra
ionul Pitești, cu un tractor, care a făcut 
cultivația pămîntului. Tractoristul Ion Ba- 
lea într-o singură zi a executat cultivația a 
14 hectare de teren, depășindu-și norma cu 
50 la sută.

Paralel cu însămînțările colectiviștii s-au 
ocupat și de îngrijirea pomilor și viilor. Tot 
pînă la aceiași dată, s-a dezgropat via în 
întregime, s-au arâcit 24,50 hectare, iar via 
de pe 9 hectare a lost cercuită. La pomi s-a 
executat curățitul și stropitul.în întregime și 
s-a făcut arătura lor în procent de 64 la sută.

Folosind timphl prielnic la maximum și 
chiar duminicile, colectiviștii au reușit să- ter
mine și grăpatul la lucerna veche și la 8 
hectare cu grîu, acolo unde terenul a per
mis, Acest lucru s-a putut realiza numai 
prin mobilizarea colectiviștilor în număr tot 
mai mare la muncă și organizarea muncii 
în bune condițiuni.

In executarea acestor lucrări s-au eviden
țiat colectiviștii Gheorghe Neacșu, Constan
tin Crăciun, Ion T. Vizitiu, Elena Cucu și 
alții din brigada de cîmp și pomicolă și 
Tudose Trandafir, Vasile Teleguță, lică Ol- 
teanu, Eugenia Stănculescu, .Maria Tudora- 
che, Gheorghe Corbescu, Maria Ilinca și alții 
din brigada viticolă, care au venit zilnic la
muncă și și-au depășit normele de lucru. s 

Corespondent
SEVER GANCI

Grăbesc ritmul muncilor 
de primăvară

BACĂU (de la corespondentul nosțru B. 
Dumitrescu).

Țăranii muncitori din raionul Moinești des
fășoară cu tot mai mare intensitate însămîn- 
țările de primăvară, căutînd să respecte și 
să aplice întocmai, regulile agrotehnice, în 
vederea asigurării unor recolte bogate. Pină 
în prezent 1.835 hectare au fost însămînțate, 
iar 701 hectare arate pentru a fi apoi însămîn
țate. Fruntașe pe raion sînt comune ca: Be- 
rești, Tazlău, Pașcani, Strugari și altele. Ță
ranii muncitori fruntași grăbesc acum și mai 
mult ritmul însămînțărilor. Este cazul ca ță
ranii muncitori din comunele Mărginești și Ar- 
deuani, îndrumați de sfaturile populare, să-și 
dea seama că lucrările de primăvară făcute de 
ei pînă acum sînt prea puține față de posibri 
litățile pe care le au și față de numărul de a- 
telaje existente și să grăbească însărnînțările 
pentru a asigura hrana poporului muncitor.

Brigăzi de iineref 
în fruntea întrecerii

CLUJ (de la corespondentul nostru)
La întreprinderea „Industria Sîrmei" din 

Cîmpia Turzii, brigăzile utemiste desfășoară 
o rodnică activitate în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai. Mobilizați de chemă
rile partidului nostru, tinerii din această în
treprindere obțin noi și însemnate succese. 
Cele patru brigăzi utemiste conduse de to
varășii Gheorghe Bălnăcan, Florica Măglaș, 
Gherghina Popa și Aurelia Sălăjan depășesc 
normele în proporție de 35—85 la sută.' '

De asemenea, la secția laminoare brigada 
utemistă condusă de Eugen Siito a depășit 
norma cu 52 la sută, iar brigada utemistă 
condusă de Samoilă Nemeth și-a îndeplinit 
planul în proporție de 114 la sută.

zilei.de


Despre Bugetul de Stat al R«P«IL pe anul 1954
Raportul ministrului de Finanțe al R. P. R., tovarășul D. Petrescu

Tovarăși deputați, ;
Proiectul Bugetului de Stat pe anul 

1954, pe care-1 prezint Mării Adunări Na
ționale din însărcinarea guvernului, re
flectă importantele realizări pe care 
oamenii muncii din tara nba-stră. sub con- < 
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
le-au obținut hi opera de dezvoltare a eco
nomiei naționale, pe drumul socialismului. ( 

Baza dezvoltării întregii economii și a 
creșterii bunăstării poporului nostru 
muncitor este industria socialistă.

Producția globală pe întreaga industrie 
socialistă a sporit în 1953 cu 14,4% fată 
de anul 1952. Volumul lucrărilor de in
vestiții a crescut cu 28% față de anul
1952.

In cursul anului trecut au intrat în 
funcțiune fabrica de rulmenți din Mol
dova, 4 cuptoare electrice de oțel, hidro
centrala „Moroeni", termocentrala „Gh. 
Gheorghiu-D’ej“‘ și s-au pus în funcțiune 
noi grupuri electrogene, care «au dus la o 
creștere a puterii instalate cu peste 80.000 
Kv., s-a construit uzina de utilai agricol 
„Tudo.r ViadimiresctT'.

Au mai intrat în funcțiune, în anul
1953, fabrica de produse lactate Oradea, 
fabrica de pline Orașul Stalin, fabrica de 
produse finite din lemn „Libertatea '-Cluj, 
o nouă secție de extracție a uleiurilor la 
Oradea și alte unități.

S-a produs mai mult ca în anul 1952 
energie electrică cu 17%, țiței 13%, rul
menți mici și mijlocii de serie 65%, ci
ment 26%, motoare cu combustiune in
terna 22%, instalații de forai complete 
cu 14%, etc.

In trimestrul IV al anului 1953, ca ur
mare a masurilor elaborate de Plenari 
lărgită a C.C- al P.M.R. din august 1953, 
producția bunurilor de larg consum, in 
comparație cu ultimul trimestru al anului 
precedent a crescut cu 21,5% la pi-ine, 40 % 
la uleiuri comestibile, 23% la zahăr, 
98,3% la confecții de bumbac pentru co
pii, cu 59,8% la confecții de lină pentru 
femei.

Pe baza Hotărîrilor Plenarei din august 
1953, guvernul nostru a luat o serie de 
măsuri concrete în vederea sporirii pro
ducției agricole vegetale și animale, pen 
tru a se satisface cerințele crescinde ale 
oamenilor muncii.

In urma înzestrării în cursul anului 
1953 a gospodăriilor agricole de stat și 
S.M.T.-urilor cu noi mașini și utilaje agri
cole, s-a întărit baza tehnico-materială a 
agriculturii, care la finele anului trecut 
cuprindea 23.300 tractoare convenționale 
de 15 H.P., 19.000 pluguri de tractor,
474 combine auto-propulsate, 13.250 ba
toze, 5.220 cultivatoare.. S.M.T.-urile și 
gospodăriile agricole de stat au primit in 
cursul anului 1953 mii de noi cadre.

Volumul lucrărilor executate de stațiunile 
de mașini și tractoare pentru gospodăriile 
agricole colective. întovărășiri și gospo
dării individuale a fost de peste 3.100.000 
hantri.

Ca urmare a sprijinului continuu acor 
dat de part’d și guvern, au luat ființă 
noi gospodării agricole colective și întovă
rășiri, iar cele existente s-au întărit din 
punct de vedere ecorionțic-organizatoric.

In conformitate cu Hotăririle Plenare; 
din august 1953 s-a intensificat ajutorul

acordat țărănimii muncitoare. Pentru a sti
mula creșterea producției în gospodăriile 
țăranilor individuali, s-a îmbunătățit siste
mul de colectare a produselor vegetale și 
animale, s-au distribuit semințe selecțio
nate și au fost acordate stimulente pentru 
cultivarea plantelor tehnice și pentru ridi
carea producției viticole și pomicole.

Realizările dobîndite in sporirea pro
ducției industriale și agricole au făcut ca 
in anul 1953 să se vîndă populației prin 
comerțul socialist de 2,3 ori mai multe 
mărfuri decit în 1949.

Circulația bănească este o circulație să
nătoasă. Ca urmare a dezvoltării econo
miei naționale, leul nostru este o monetă 
puternică, al cărei curs s-a ridicat.

Alocările pentru finanțarea nevoilor so
cial-culturale ale oamenilor muncii au 
crescut în 1953, fața de 1949, de 2 ori.

Oamenii muncii de la orașe se bucură 
de concedii plătite, asigurări sociale. în
grijire medicală gratuită. Micșorarea im
pozitului pe salariile muncitorilor, tehni
cienilor și funcționarilor in medie cu 30%, 
reducerea cu 25—30% a plății serviciilor 
comunale, ieftinirea simțitoare a prețuri
lor ba medicamente, reducerea taxelor șco
lare, creditele pentru construcții de lo
cuințe; îmbunătățirea sistemului de salari
zare în industria textilă și alimentară, la 
stațiunile de mașini și tractoare și gospo 
dăriile agricole de stat. în siderurgie, 
construcții de mașini, la căile ferate, la ex. 
ploatarea și industrializarea lemnului, la 
personalul medico-sanităr. precum și alte 
avantaje «acordate de stat au adus în 
1953 oamenilor muncii de la orașe un 
cîștig de aproape 2 miliarde de lei.

La sate. în anul trecut s-au vindut de 3 
ori mai multe țesături și confecții de lină, 
cu cca. 50% mai multe țesături și confecții 
de bumbac, de peste 3 ori mai «multă în
călțăminte de piele, decit in 1949.

Avantajele acordate la contractări și 
achiziții, reducerea primelor de asigurare 
de stat la clădiri și alte înlesniri acordate 
țărănimii muncitoare, în anul 1953. în
sumează peste 2 miliarde lei.

Realizările regimului nostru de demo
crație populară sînt rodul muncii pline de 
avînt patriotic al poporului romîn. al co- 
aborării economice cu țările de democrat 
ție populară 
multilateral, 
vietice.

Pășind în __ ..._______  _ __ __
păcii și socialismului. Uniunea Sovietică 
>bține uriașe succese in const«ruire;l co
munismului. In perioada 1949—1953 ve
litul national a] U.R.S.S. a crescut cu 
62%, iar in 1953 a depășit de peste două 
ori nive’ul antebelic.

Sub semnul unui avint neîncetat se dez
voltă economia Republicii Populare Chi
neze. însemnate sudeese în dezvoltarea 
economiei lor au obținut țările de demo
crație populară din Europa.

Situația este diametral opusă în țările 
capitaliste. Bugetele statelor capitaliste 
constituie un mijloc de a trece povara 
uriașă a cheltuielilor de război pe umerii 

1 oamenilor muncii.
! Bugetul țării noastre pe 1934 constituie 

o nouă și puternică mărturie a faptulu: că 
; poporul romîn iși îndreaptă toate efortu- 
I rile spre dezvoltarea construcției pașnice

și indeosebi al ajutorulu: 
dezinteresat, al Uniunii So-

Fruntea puternicului lagăr al

II. Rezultatele provizorii ale executării
Bugetului de Stat pe anul 1953

Bugetul de Stat al Republicii Populare 
Romine pe anul 1953 a lost realizat, la 
venituri, in sumă de 38.764,5 milioane lei, 
iar la cheltuieli, in sumă de 35.634,1 mi
lioane lei și s-a încheiat cu o depășire a 
veniturilor față de cheltuieli in sumă de
3.139.4 milioane lei, din care 2-442.1 mi
lioane lei la bugetul administrației de stat,
14.4 milioane lei la bugetui asigurărilor 
sociale de stat si 673,9 milioane lei la 
bugetele locale.

In raport cu realizările pe anul 1952, 
veniturile bugetului de stat pe anul 
au crescut cu 13,1%.

Creșterea veniturilor bugetului de 
a permis alocarea unor importante 
loace bănești pentru dezvoltarea econu 
miei naționale și pentru satisfacerea ce 
rințelor oamenilor muncii.

Cheltuieli
Bugetul de Stat al Republicii Populare 

Romine pe anul 1953 a asigurat finan
țarea sarcinilor prevăzute în plănui de 
stat.

Cheltuielile Bugetului de Stat De anul 
1953 au crescut fața de ceie ale anului 
1952 cu 6.645,8 milioane lei. adica cu 
22,9%. Din totalul cheltuielilor, 62,4%, 
au fost destinate finanțării economiei na
ționale.

Pentru dezvoltarea producției și a cir
culației mărfurilor au fost acordate Drin 
Banca de Stat credite potrivit sarciniloi 
din planul de stat, care s-au ridicat, la 
sfirșitul anului 1953. la 11.861.9 mi
lioane lei

Pentru investițiile destinate dezvoltării 
industriei, agriculturii, transporturilor, 
construcțiilor social-culturale. s-au cheltuit 
în cursul anului 1953. de la buget și din 
resurse proprii ale întreprinderilor. 
31,8% mai mult decit in anul 1952.

Peste 1 miliard lei au fost cheltuiți 
anul 1953 pentru economia locală.

Cheltuielile pentru acțiunile social-cultu
rale au crescut în anul 1953 cu 1.057.5

1953

stat 
mii

cu

in

în

In. 1954, totalul investițiilor însumează 
17.000 milioane lei. pentru care de 
buget se vor aloca 10.469,6 milioane 
diferența urmind să fie acoperită 
beneficiile întreprinderilor, cotele 
amortizare și alte resurse.

Volumul lucrărilor de construcții
acest an reprezintă 46% din totalul inves
tițiilor.

Investițiile în industria producătoare de 
bunuri de consum cresc în adest an cu 
66,7% față de anul 1953. Aceste mijloace 
vor fi folosite pentru 
treprinderi 
existente.

Va crește 
1953 : la 
19.311.000 m.p.. țesături de mătase . 
mixte cu 1.687.000 m.p.. încălțăminte 
pentru copii cu 362.000 perechi. Se vor 
realiza modele noi de imprimeuri de bum
bac. tridotaje imprimafe,A țesături noi de 
mătase, noi modele de încălțăminte etc.

întreprinderile din cadrul Ministerului 
Industriei Alimentare vor produce în anul 
<954 cu 50,5% mai mult zahăr, cu 33,0% 
mai multe preparate de carne, cu 15,9% 
mai mult ulei comestibil, cu 72,4% ma' 
multe produse din lapte decît in 1953.

Sumele alocate pentru finanțarea indus
triei grele asigură — în conformitate cu 
hotăririle Plenarei din august — dezvol 
tarea continuă, neforțată a industriei 
grele, temelia dezvoltării economie; na
ționale si a ridicării nivelului de trai al 
poporului muncitor.

O atenție deosebită se acordă dezvol
tării acelor ramuri ale industriei grele 
pentru care este asigurata baza de materii 
prime în țară la noi. Bugetui asigură mij
loacele financiare pentru utilizarea cît 
mai complectă a capacităților de producție 
în industria petrolului, cărbunelui, meta 
lelor neferoase, chimică, industria produ
cătoare de energie electrica, a materiaîe- 
ior de construcții.

In industria construcțiilor de mașini se 
vor execută noi mașini și utilaje, în spe 
cîal pentru agricultură, industria ușoara 
și alimentară. Se va pune la îndemina țâ 
rănilor muncitori o cantitate sporită de 
unelte și mașini agricole simple : 10.0‘X’
pluguri universale cu tracțiune animală. 
10.000 prăsitoare. 2.000 pluguri de vie și 
alte mii de unelte necesare gospodării’^ 
țărănești. In industria construcțiilor de 
mașini și în industria electrotehnica vor 
fi dezvoltate secțiile pentru producția bu
nurilor de larg consum Vor fi produse în 
cantități sporite : mașini de gătit Aragaz, 
aparate electrice de uz casnic, răcitoarr 
și altele.

Pentru a asigura resursele financia-e 
necesare îndeplinirii sarcinilor puse d? 
Plenara din august 1953. cu privire ia 
ridicarea pe toate căile a producție: agri
cole și satisfacerea nevoilor crescinde ak 
oamenilor muncii, bugetul pe anul 1954 
prevede suma de 3.543.8 miltogiie iei 
adică cu 60% mai mult decît în 1953.

nveș-i 
, can

milioane lei, adică cu 24.6 % mai mult de
cit în 1952, oglindind griia deosebită a 
partidului și guvernului pentru sănătatea 
și nevoile culturale ale oamenilor muncii.

Veniturile
Partea cea mai însemnată a veniturilor 

bugetului pe anul 1953 a fost realizată 
din acumulările socialiste. Venituriie buge
tare provenite de la întreprinderile și or
ganizațiile economice din sectorul socia
list au crescut în anul 1953. tată de 1952. 
cu 17.9%.

Încasările din impozitele De veniturile 
populației au fost in anu! 1953 în suma de 
2.970,5 milioane iei. față de 3.177.0 mi
lioane iei, cit au fost stabilite prin buge
tul aprobat de Marea Adunare Națională

Ministerul Finanțelor n-a luat toate mă
surile pentru a asigura realizarea in în
tregime și ia timp a planului de încasare 
a impozitelor și taxelor de la populație.

Direcția Impozitelor pe veniturile popu
lației din Ministerul Finanțelor n-a ur
mărit ca planul de încasări la impozitul 
agricol să fie indeobnit atit pe fiecare 
regiune «și raion, cit și pe tiecare comuna 
si gospodărie.

Impozitul pe veniturile comerciantilor a 
lost realizat in proporție de numai 64.7% 
pentru că Ministerul Finanțelor n-a luat 
măsuri pentru identificarea tuturor eva- 
zioniștilor și pentru stabilirea impozitelor 
in raport cu veniturile realizate efectiv de 
aceștia.

Tovarăși deputați.
Prezentăm spre aprobare Marii Adunări 

Naționale rezultatele definitive ale exe
cutării Bugetului de Stat al R.P.R. pe 
anul 1952.

Potrivit dării de seama depuse. Bu
getul de Stat al R.P.R pe anul 1952 a 
fost executat la venituri in sumă de 
34.268.087.985 lei, iar cheltuielile în 
sumă de 28.988.341.173 lei.

noi și

simtitor 
țesături

construirea unor în- 
dezvoltarea celor

producția față 
de bumbac

de 
cu 
și

Se asigura finanțarea integrală a ii 
tițiilor in agricultură și silvicultură, 
cresc față de anul 1953 cu 75.7%.

Ca urmare a creșterii investițiilor 
sDoririi producția de mașini agr 
S.M.T.-urile și gospodăriile agricol* 

tracta

III. Bugetul de Stat al R. P. R. pe anul 1954
Tovarăși deputați.
Proiectul Bugetului de Stat al Republi

cii Populare Romîne pe anul 1954 prevede 
mijloacele financiare necesare îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în pianul de stat, cart
are ca obiectiv principal, in conformitate 
cu Hotăririle Plenarei lărgite a CC. al 
P.M.R. din august 1953, lichidarea 
rămînerii in urmă a agriculturii și dezvol
tarea industriei producătoare de bunuri de 
larg consum, în scopul ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Pentru anul 1954 se prevăd venituri în 
sumă de 40.838,0 milioane lei și chel
tuieli de 39.338,0 milioane lei. cu o depă
șire a veniturilor fată de cheltuieli de 
î,500.0 milioane lei- In suma de 39.338,0 
milioane lei se cuprinde rezerva bugetară 
la dispoziția Consiliului de Miniștri de 
2.451,0 milioane lei.

Excedentul anului 1953 al bugetului 
administrației de stat. în sumă de 2.442,1 
milioane lei, va fi folosit pentru mărirea 
resurselor de creditare ale economiei na
ționale — ceea ce va contribui la stimu-

larea creșterii producției si circulației bu
nurilor de larg consum 
duce la consolidarea mai 
lației bănești

Acoperirea cheltuielilor 
seama veniturilor anului 
încasarea integrală și la 
cuvenite bugetului.

Cea mai mare parte a .. .__
nești este destinată pentru dezvoltarea 
economiei naționale si pentru acțiuni so
cial-culturale-

Pentru dezvoltarea economiei naționale, 
pe lingă alocațiile bugetare de 24.004,6 
milioane lei, care reprezintă 61,0% din 
tota’ul cheltuielilor, se vor folosi și re
sursele proprii ale întreprinderilor și or
ganizațiilor economice în sumă de.9.057,5 
milioane lei. Astfel, pentru nevoile eco
nomiei naționale se vor aloca în total 
33.062,1 milioane lei.

Una din sarcinile principale ale Bugetu
lui de Stat o constituie finanțarea inves
tițiilor, care reprezintă în acest an 
26,6% din totalul cheltuielilor bugetare.

și totodată va 
departe a circu-

anului 
în curs 
timp a

1954 pe 
impune 
plăților

tnii toacelor bă-

IV. Bugetele localerarea de animale de rasă, pentru mărirea 
șeptelului- pentru dezvoltarea viticul
turii și pomiculturii. precum și pentru 
procurarea uneltelor necesare.

Țărănimii muncitoare i se acordă în 
cursul anului 1954 aproape 600 milioane 
lei drept avansuri la contractări și prețuri 
progresive pentru livrările de vite îngră
șate, plante tehnice și alte produse agro- 
alimentare.

Guvernul a luat o serie de măsuri pen
tru mai buna aprovizionare a satelor cu 
bunuri de larg consum și îndeosebi pentru 
mărirea volumului mărfurilor 
comerțului de întîmpinare.

Grijii statului nostru pentru 
rea cerințelor ei crescînde, 
muncitoare trebuie să-i răspundă prin 
mărirea efortului pentru creșterea pro
ducției vegetale și animale, pentru respec
tarea contractelor încheiate și pentru mai 
buna aprovizionare cu alimente a popu
lației muncitoare și cu materii prime a 
industriei 
consum.

Pentru 
văzut în 
6.245,3 milioane lei, ceea ce reprezintă 
15,9% din totalul cheltuielilor.

Alodările pentru ocrotirea sănătății și 
deservirea medicală a oamenilor muncii 
cresc în 1954 cu 45,5% față de 1953

In cursul anului 1954 se vor pune în 
tuncțiun-e noi unități spitalicești cu 4.109 
paturi, puncte de sănătate, case de naștere 
și alte unități sanitare; se vor termina 
construcții de noi spitale și sanatorii, pre- 
ventorii si policlinici. De asemenea vor fi 
amenajate sanatorii balneo-climaterice, 
noi Case de odihnă și colonii de copii. Vor 
•Tește cu cca. 2.000 locurile în creșe.

Ministerul Sănătății și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare trebuie să 
pună capăt practicii din anii trecuți, cînd 
au lăsat nefolosite timp de luni de zile o 
mare parte din fondurile alocate de la bu
get pentru ocrotirea sănătății, iar în ulti
mul trimestru al anului au dat asaltul 
pentru cheltuirea acestor sume, fără să le 
mai poată folosi așa Cum se cuvine.

Pentru asigurările sociale de stot se 
ilocă suma de 1 582.5 milioane lei. cu o 
creștere de 26,2% față de anul 1953.

Cheltuielile pentru pensii cresc în 1954 
cu 37% ca urmare a îmbunătățirii regimu
lui de pensii. Pentru prevenirea îmbol
năvirilor și refacerea sănătății salariaților 
se acordă un spor de 39%. Un spor în
semnat se acordă pentru ocrotirea copi
lului.

Numărul salariaților prevăzuți să pe
treacă concediul la casele de odihnă și sa
natorii balneo climaterice este 
'’'"5.0O0, iar cel al copiilor 
125 000.

Volumul investițiilor destinate .
muncii creste cu 129% față de realizările 
anului 1953.

In cursul anului <954 se vor da în lo- 
tosință oamenilor muncii cca. 527.000 
m.p.. spațiu locativ. Pentru construcții de 
locumte individuale se acordă in aCest an 
credit- pe termen lung în valoare de peste 
I00-O00.0D0 WL

Atocărik pentru acțiunile de învățămînt 
-- cultură, in sumă de 2.942,6 milioane lei. 
cresc fată de 1953 cu 8.4%.

Pentru întreținerea aparatului de stat, 
se prevede sixna de 1.329,6 milioane 
lei. cu o scădere de 12,2% față de 1953, 
reorezentînd 3,4% din totalul cheltuielilor 
pe anul 1954.

Cheltuielile pentru apărarea 
în sumă de 4.315.6 milioane 
rea acestor cheltuieli față 
constituie o nouă dovadă 
pace a Republicii Populare

i

ț: a 
cole, 

de 
stat vor primi în acest an 1-6'25 tractoare 
K-D. 35. 1.150 Cultivatoare, 1.400 seceră 
tori legători, 1.350 batoze. 3.460 plu
guri tractor. 1.310 semănători cereale etc.

Gospodăriilor agricole colective li se 
acordă în acest an credite în sumă de 
100.0 milioane lei pentru procurarea de 
utilaje, animale de rasă și pentru con
strucții.

Pentru a sprijini gospodăriile țăranilor 
individuali, se vor acorda credite in va
loare de 80 milioane lei. pentru cumpă-

în cadrul

satisface-
țărănimea

producătoare de bunuri de

acțiuni social-culturale s-a pre- 
bugetul pe anul 1954 suma de

de cca. 
de cca.

protecției

In 1954 se prevede acoperirea în mai 
mare măsură a cheltuielilor bugetelor lo- 

____________ 1. te 
defalcate din impozitele și veniturile v de 
stat, mîcșorîndu-se în mod corespunzător 
dotațiile de la Bugetul de Stat* 

1 Rezervele imense care există în econO- 
creează mari posibilități nu

Pe anul 1954, volumul bugefelor lo
cale se ridică la suma de 5.061,4 milioane „ --------——. - — . --
lei, ceea ce reprezintă 12,9% din totalul calele seamă veniturilor locale și din coti 
Bugetului de Stat.

Cheltuielile bugetelor locale cresc în
acest an cu 28,4% față de anul 1953.

Peste 50% din cheltuielile bugetelor
locale sînt alocate pentru acțiunile social- mia locală --------- ... ... .
culturale destinate îmbunătățirii condițiu- numai pentru realizarea dar și pentru de- 
nilor de trai ale oamenilor muncii. pășirea veniturilor bugetelor locale.pășirea veniturilor bugetelor locale.

V. Pentru mobilizarea rezervelor interne 
și întărirea regimului de economii

țării sînt 
lei. Scăde
au ul 1953 

politicii de
de
a
Romîne.

Veniturile Bugetului de Stat
coperirea în parte a creșterii mijloacelor 
de rulment și a investițiilor.

Neîndeplinirea planului de reducere a 
prețului de cost de către unele întreprin
deri a determinat neîndeplinirea sarcini
lor pentru vărsarea la buget a cotelor 
părți de beneficii în anul trecut.

Ministerele, instituțiile centrale și direc
țiile generale trebuie să se preocupe în 
deaproape de activitatea financiară a în
treprinderilor. să asigure un control per
manent asupra îndeplinirii planurilor de 
producție pe toți indicii, să lupte pentru 
introducerea unui regim sever de econo
mii și să asigure virarea la buget, la ter
menele stabilite, a plăților 
de beneficii.

Impozitele pe veniturile 
prezintă în acest an 7,7% 
niturilor. Veniturile din impozite sînt 
losite în interesul poporului muncitor. In 
anul 1954, numai pentru acțiuni social- 
culturale se alocă 6.245,3 milioane lei. 
ceea ce reprezintă aproape dublul sumei 
încasate de stat din impozitele pe venitu
rile populației.

Deși impozitele încasate de la populație 
au o pondere mică în bugetul de stat, ele 
au o deosebită importanță politică și eco
nomică. Este o datorie patriotică a tuturor 
cetățenilor de a plăti la timp și în între
gime aceste impozite.

In ceea ce privește chiaburii, politica de 
îngrădire trebuie să fie aplicată fără nici 
un fel de denaturări. Organele financiare 
trebuie să asigure îndeplinirea strictă de 
către chiaburi a obligațiilor față de stat. 
Aplicînd întocmai măsurile de îngrădire a 
posibilităților de exploatare ale chiaburi
lor, trebuie în același timp să li se dea 
posibilitatea de a-și desfășura activitatea 
de producție și de schimb, în condițiunile 
stabilite de lege.

Ca urmare a creșterii veniturilor oame
nilor muncii, la șfîrșitul anului 1953 de- 

_........... .........   punerile populației la casele de economii, 
lor Comitetul de Stat pentru Colectarea* C.E.C., care reprezintă o instituție puter- . __________________ ~ ■_______ > nică, au crescuf cu 97,4% față de anul 

1952.
Prin ADAS — Asigurările de Stat — 

guvernul a acordat în anul 1953 un im
portant ajutor financiar pentru refacerea 
gospodăriilor distruse de calamitățile na
turii. Peste 90 milioane lei au fost acorda
te sub formă de despăgubiri gospodăriilor 
țărănești pentru daunele pricinuite de 
pieirea animalelor și pagube aduse cultu
rilor agricole.

In anul 1954, pentru realizarea măsu
rilor de prevenire a incendiilor și de com
batere a epizootiilor. ADAS-ul pune la 
dispoziția sfaturilor populare suma de 
62 milioane lei.

Tovarăși deputați.
Sursa principală a veniturilor Bugetului 

:e Stat pe anul 1954 o constituie acumu
lările întreprinderilor și organizațiilor e- 
conomice din sectorul socialist.

încasările provenite din impozitul pe 
circulația produselor sint planificate la 
suma de 16.856.5 milioane lei, cu o creș
tere de 11.6% față de realizările anului 
1953. ca urmare a creșterii producției și 
a volumului de mărfuri în anul 1954.

Pentru realizarea veniturilor din impo 
zitul pe circulația produselor, conducătorii 
mtreprinderilor trebuie sâ sporească aten
ția față de îndeplinirea în întregime și la 
timp a obligațiilor financiare fată de bu- 
cet.

In cursul anului 1953. datorită insufi
cientei colaborări a organizațiilor comer
ciale de stat și cooperatiste cu întreprin- 
derile producătoare, au lipsit din rețeaua 
comerțului socialist numeroase produse 
cerute de consumatori.

Unele întreprinderi producătoare de 
bunuri de larg consum și cooperative meș
teșugărești au livrat comerțului socialist 
mărfuri de calitate necorespunzătoare.

întreprinderilor din cadrul Direcției ge
nerale bumbac, in și cinepă din Ministerul 
Industriei Ușoare în cursul trimestrului III 
al anului 1953. le-au fost retuzate țesături 
de bumbac de calitate necorespunzătoare 
în valoare de 2.432.000 lei.

Greșita planificare de către unele direc
ții generale a sarcinilor de producție, pre
cum și nerespectarea obligațiunilor con
tractuale de către unele întreprinderi, au 
făcut ca, in cursul anului, numeroase pro
duse să fie livrate în sezoane necorespun
zătoare nevoilor economiei.

In mod nesatisfăcător se studiază de 
către organele de desfacere ale ministere
lor sistemul de repartiție^ din care cauză 
se fac multe transporturi încrucișate.

Lipsuri serioase au avut în activitatea

Produselor Agridole și Centrocoop-ul, care 
n-au luat măsurile necesare pentru înde
plinirea integrală și la timp a sarcinilor 
de colectare si achiziții prevăzute în 
planul de stat

Controlul Ministerului Finanțelor și al 
Băncii de Stat asupra îndeplinirii planu
rilor de livrare și de desfacere a mărfuri
lor a fost nesatisfăcător.

Cotele părți de beneficii ce se varsă 
în acest an la buget de către întreprinde
rile și organizațiile economice de stat în 
sumează 6.499,6 milioane lei.

Din totalul beneficiilor întreprinderilor, 
37,2% rămîn la dispoziția întreprinderi
lor si organizațiilor economice pentru a-

din cote părți

populației 
din totalul

re- 
ve- 
fo-

Tovarăși deputați.
După cum arată Hotărîrea Plenarei lăr

gite a C.C. al PM.R. din august 1953, 
singura cale justă pentru ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii este 
lupta de zi cu zi pentru mărirea produc
ției, ridicarea productivității muncii, re; 
ducerea prețului de cost al produselor ș; 
îmbunătățirea calității lor. Acestea sînt 
posibile numai prin mobilizarea maximă a 
rezervelor interne și pe baza unui regim 
sever de economii.

Trebuie să spunem că în anul 1953, 
preocuparea Ministerului Finanțelor pentru 
aplicarea unui regim sever de economii a 
fost nesatisfăcătoare.

Unii conducători de ministere, direcții 
generale si numeroși directori de întreprin
deri nu acordă suficientă atenție proble
mei prețului de cost și rentabilității. In 
anul 1953, în 
striale sarcinile privind reducerea prețu
lui de cost și ....'. . . ' /
muncii n-au fost îndeplinite în întregime.

Unele dintre cauzele principale ale 
neîndeplinirii planului de reducere a 
prețului de cost sînt creșterea neco; 
respunzătoare a productivității muncii 
în raport cu înzestrarea întreprinderi
lor cu mașini și unelte noi, gradul scă
zut de folosire a utilajelor, consumul ri
dicat de materii prime și materiale. La 
aceasta contribuie și insuficienta atenție 
acordată ridicării calificării muncitorilor, 
precum și lipsurile care există în organi
zarea procesului de producție și în extin
derea metodelor înaintate de muncă.

In cursul anului trecut cîștigul mediu al 
muncitorilor din industrie a crescut cu 
12% față de 1952, ceea ce constituie un 
lucru pozitiv; nu se poate însă admite 
faptul care are loc în cadrul unor în
treprinderi și chiar direcții generale, 
datorită încălcării disciplinei de sala
rizare, cînd creșterea salariului me
diu depășește creșterea productivității 
muncii, ceea ce dăunează economiei na
ționale și intereselor celor ce muncesc. 
Astfel, la întreprinderile din Direcția ge
nerală utilai industrial, din cadrul Minis
terului Industriei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini. în timp ce salariul mediu 
a crescut față de plan cu 5.1% producti- 
vitatea muncii a fost cu 2,3% sub nive’ul 
planificat

In unele întreprinderi, prețul de cost 
este încărcat din. cauza procentului însem
nat de rebuturi, deșeuri și alte cheltuieli 
neproductive.

Un rol deosebit în mobilizarea rezerve
lor interne îl are întărirea regimului de 
economii în întreprinderi. Acesta impune 
ca resursele materiale și bănești acordate 
întreprinderilor să fie folosite cît mai pro
ductiv și să circule în economie cît mai 
rapid.

In anul 1953. în multe întreprinderi au 
continuat să existe importante stocuri su- 
pranormative de materii prime și materiale 
sustrase circuitului economic.

Banca de Stat, prin felul cum a acordat 
creditele, fără un control riguros asupra 
necesității acestora, fără verificarea exis
tenței garanției materiale, n-a contribuit 
la buna gospodărire a întreprinderilor și 
a favorizat prin aceasta menținerea stocu
rilor supranormative.

Ministerele si direcțiile generale trebuie 
să pătrundă mult mai adînc și ou mai 
multă competență în activitatea econo- 
mico-financiară a întreprinderilor.

Volumul important de construcții din 
anul 1954 impune lichidarea lipsurilor 
oare există la întreprinderile de construc
ții și care duc la scumpirea lucrărilor' 
și la nerespectarea termenelor fixate pen
tru darea lor în folosință.

Trebuie să arătăm că față de rezervele 
mari pe care le conțin devizele lucrări
lor, reducerile de costuri în construcții 
realizate în 1953 sînt nemulțumitoare.

Situația financiară a întreprinderilor de 
construcții s-a menținut nesatisfăcătoare 
în anul 1953 și datorită indisciplinei în 
decontarea lucrărilor executate și îndeo
sebi stocurilor însemnate de materiale 
aprovizionate peste nevoile reale ale șan
tierelor.

Unitățile Băncii de Investiții nu au o 
atitudine combativă față de proasta gos
podărire și risipa constatată pe șantierele 
de construcții și au îndeplinit în mod ne
satisfăcător controlul la acordarea credi
telor.

Pentru întărirea răspunderii în reali
zarea planului de investiții, în concor
danță cu volumul și ritmul prevăzut de 
plan, începînd cu acest an se introduce 
limita de finanțare. Aceasta înseamnă că 
ministerele, direcțiile generale și comite
tele executive ale sfaturilor populare vor 
trebui să asigure realizarea de către în
treprinderi a tuturor resurselor proprii, 
pentru ca acestea, împreună cu alocările 
de la buget, să acopere fondurile nece
sare îndeplinirii sarcinilor de investiții.

Rezerve serioase de reducere a prețului 
de cost există în S.M.T.-uri și în gospo
dăriile agricole de stat.

In anul 1954 sarcina S.M.T.-urilor este 
de a executa 4.100.000 hantri cu un preț 
de cost planificat de 135 lei pe,r hantru.

Acest preț cuprinde mari rezerve, dacă 
ținem seama că în unele regiuni, S.M.T.- 
urile — datorită unei mai bune folosiri 
a tractoarelor, raționalei utilizări a car
buranților și pieselor de schimb — au 
reușit să obțină un preț de cost mediu de 
95,12 lei per hantru; alte S.M.T.-uri însă 
au depășit în măsură inadmisibilă prețul 
de cost planificat.

Dacă Direcția Generală a Stațiunilor de 
Mașini și Tractoare va lua măsuri energice 
pentru înfrînarea risipei de combustibil și 
piese de schimb, pentru mai buna între
ținere curentă a tractoarelor și justa nor 
mare a reparațiilor, atunci din prevederile 
bugetului pentru finanțarea cheltuielilor 
S.M-T.-urilor se vor putea economisi 
sume importante.

numeroase ramuri indu

creșterea productivității

Gospodăriilor agricole de stat le revin 
sarcini mari in mărirea producției agri
cole. In anul trecut unele gospodării agri
cole de stat, datorită bunei organizări, au 
reușit să obțină o producție sporită la. ha. 
față de recolta planificată și să livreze 
peste plan cantități de cereale marfă.

Există, însă lipsuri serioase în numeroase 
gospodării agricole de stat, lipsuri care 
constau în neîndeplinirea la timp și în 
bune dondițiuni a lucrărilor ^agricole ; în 
neutilizairea în producție a întregii capa
cități a utilajelor și animalelor de muncă; 
in slaba organizare a muncii.

La aceste lipsuri a contribuit și Direc
ția Generală a Gospodăriilor Agricole de 
Stat prin greșita repartizare a planurilor 
de cultură și prin repartizarea utilajelor 
pe gospodării, fără a ține seama de ne
voile reale de producție.

Volumul desfacerilor de mărfuri indu
striale și alimentare, ce se va pune la dis
poziția oamenilor muncii de la orașe și 
sate prin rețeaua comerțului de stat și 
cooperatist, va fi de 22,1 miliarde lei, 
ceea de reprezintă o creștere de 20% față 
de 1953. Această creștere a volumului de 
mărfuri impune lichidarea serioaselor lip
suri organizatorice care s-au menținut și 
în 1953 în comerțul de stat și cooperatist- 

Ca urmare a acestor lipsuri în numeroase 
organizații comerciale de stat și coopera
tiste cheltuielile de circulație au fost de
pășite în 1953.

Cauzele prindipale ale acestei situații 
nesatisfăcătoare trebuie căutate în men
ținerea unor importante cheltuieli nepro
ductive ca : stricăciuni produse din lipsa 
de grijă pentru manipularea și conserva
rea mărfurilor, penalizări în urma neres- 
pectării contractelor etc.

Prea mari sînt cheltuielile legate de 
operațiunile de achiziționare, păstrare și 
desfacere a produselor agricole în comer
țul Cooperatist. Organizațiile coopera
tiste nu acordă atenția cuvenită reducerii 
cheltuielilor de regie și tolerează pierderi 
și scăzăminte ilegale.

Importante rezerve pentru reducerea 
cheltuielilor- de circulație vor fi puse în 
valoare prin lichidarea metodelor centra
liste și birocratice ale organelor Ministe
rului Comerțului Interior și Cooperației 
de aprovizionare și desfacere în ceea ce 
privește sistemul de aprovizionare a uni
tăților.

Comerțul de stat și cel Cooperatist n-a 
organizat așa cum se cuvine reception area 
mărfurilor, in scopul apărării intereselor 
consumatorilor, din care cauză în rețeaua 
comerțului socialist au pătruns uneori 
mărfuri cu defecte și de calitate necores
punzătoare. •

Pentru intensificarea schimbului de 
mărfuri între oraș și sat, este necesar da 
Centrocoopul să îmbunătățească aprovi
zionarea satelor cu produse industriale, 
ceea ce va permite obținerea, — prin con
tractări, achiziții, comerțul de întîmpinare 
—- de mai multe produse agricole marfă, 
asigurîndu-se astfel îmbunătățirea aprovi
zionării orașelor.

O sursă însemnată de economii o cons
tituie reducerea continuă a cheltuieli’or ad- 
ministrativ-gospodărești.

Din analiza datelor privind executarea 
bugetului pe anul 1953 rezultă că apara
tul administrativ al'unor ministere, insti
tuții centrale și sfaturi populare a cres
cut în mod ne justificat.

La unele întreprinderi se constată um
flarea numărului personalului administra
tiv, ceea ce influențează în mod negativ 
asupra prețului de cost și asupra benefi
ciilor întreprinderilor.

Risipă în cheltuirea mijloacelor bănești 
ale statului au făcut unele ministere, co
mitete executive ale sfaturilor populare și 
întreprinderj în ceea ce privește cheltuie
lile gospodărești, în special la capitolele 
privind deplasările, convorbirile telefonice, 
întreținerea autoturismelor și procurarea 
de mobilier și inventar gospodăresc.

Lupta pentru un regim sever de econo
mii trebuie considerată nu ca o campanie 
ci ca o sarcină permanentă.

Nici o îngăduință nu poate exista față 
de hoți, delapidatori, față de cei care 
jefuiesc sau risipesc averea statului, ave
rea cooperativelor, bunurile gospodăriilor 
agricole de stat. 2 
obștească — baza orînduirii noastre de- 
mocrat-populare — este nu numai datoria 
organelor de stat, ea este prima datorie 
a fiecărui muncitor, țăran muncitor, inte
lectual, este o datorie patriotică.

A apăra proprietatea

Tovarăși deputați.
Bugetul de Stat pe anul 1954 pe care 

Consiliul de Miniștri îl supune aprobării 
Marii Adunări Naționale, buget al cons
trucției pașnice, asigură îndeplinirea sar
cinilor trasate de Plenara C.C. al P.M.R. 
din august 1953. cu privire la o mai justă 
repartizare a mijloacelor materiale și bă
nești în vederea dezvoltării proporționale 
a tuturor ramurilor economiei naționale 
în scopul îmbunătățirii continue a condi
țiilor de trai ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Chezășia îndeplinirii cu succes a aces
tor sarcini o constituie hotărîrea și spiri
tul de răspundere de care dă dovadă mi
nunata noastră clasă muncitoare, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, încrederea cu care țărănimea munci
toare urmează pe aliatul și conducăto
rul său de nădejde, clasa muncitoare. în
suflețirea cu care intelectualitatea înain
tată participă la efortul comun pentru în
tărirea și înflorirea patriei noastre. Repu
blica Populară Romînă.

Mergînd pe drumul indicat de Lenin 
și Stalin, folosind ajutorul frățesc 
puternic al glorioasei Uniuni 2...'.___
poporul romîn luptă pentru o și mai pu
ternică dezvoltare a economiei iraționale, 
pentru creșterea bunăstării celor ce 
muncesc, pentru construirea socialismului 
în țara noastră.

si
Sovietice.



Viofa U. T. M.
Problemele creșterii animalelor 

în discuția plenarei comitetului regional
La Cluj a avut loc o plenară a comitetului 

regional U.T.M. Plenara a discutat — pe baza 
raportului prezentat de tovarășul Gheorghe 
Mărgineanu contribuția pe care organizațiile 
U.T.M. o aduc luptei pentru dezvoltarea șep- 
telului și întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective. In bună mă
sură raportul a scos în evidență succesele ob
ținute de utemiști și tineri in această direcție. 
Astfel, la comitetele raionale U.T.M. Turda, 
Gherla și altele și într-un număr de peste .560 
organizații de bază U.T.M. de la siate s-a pre
lucrat Legea privitoare la măsurile pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor pe anii 1954— 
1956 în R.P.R. Ca un rezultat al muncii po
litice desfășurate de activiștii utemiști și or
ganizațiile U.T.M., în sectorul zootehnic au 
luat ființă 19 brigăzi de tineret care obțin în
semnate realizări în muncă. Brigada de tineret 
de la gospodăria agricolă de stat Panic, de 
exemplu, și-a. depășit planul de producție cu 
27 la sută.

O contribuție însemnată în dezvoltarea creș
terii animalelor au adus-o și cele 33 posturi 
utemiste de control înființate în ultima vreme. 
Membrii postului utemist de control din gos
podăria agricolă colectivă Gherla au propus 
conducerii gospodăriei să lărgească boxele re
zervate tineretului porcin și să fie pavat spa
țiul dinaimea boxelor i'n vederea înlăturării 
murdăriei.

Raportul a evidențiat contribuția pe care au 
adus-o în dezvoltarea creșterii animalelor 
unele organizații U.T.M. din sectorul socialist 
al agriculturii, care au organizat vizite ale 
tinerilor țărani muncitori cu gospodării indi
viduale la Termele zootehnice ale sectorului so
cialist. In întreaga regiune au fost organizate 
70 de asemenea vizite, care i-au convins pe ti
nerii țărani muncitori cu gospodării indivi
duale asupra avantajelor creșterii animalelor, 
după norme științifice. Un rezultat pozitiv ai 
acestor vizite a fost acela că tinerii țărani 
muncitori, întorși la locurile lor de muncă, au 
organizat consfătuiri în oadrul cărora au po
vestit cele văzute la fermele zootehnice. Ase
menea consfătuiri s-au ținut în Satul Nou Hin 
raionul Bistrița, satul Uriu, raionul Beclean 
și altele.

O însemnată parte a raportului a fost con
sacrată problemei i idicării nivelului de cunoș
tințe agrotehnice și zootehnice ale activiștilor 
și tineretului care lucrează în agricultură. In 
acest sens s-a vorbit de participarea tinere
tului la cursurile celor 26 cercuri agrozooteh
nice înființate în gospodăriile agricole colec
tive, precum și despre consfătuirile organi
zate în gospodăriile agricole de stat și colec
tive. în cadrul cărora tehnicienii au vorbit ti
nerilor despre creșterea științifică a animalelor 

In munca de creștere a animalelor, tineretul 
din regiunea Cluj a dobîndit o experiență în
semnată. Cu toate acestea raportul prezentat 
aici n-a reușit să constituie o bază serioasă 
pentru discuții. Așa cum a arătat în cadrul 
discuțiilor tovarășul Pop Vasile, șeful secției 
agrare a comitetului regional P.M.R. Cluj, ra
portul a fost orientat în mod greșit. Din răs
punderea biroului regional U.T.M. raportul 
și-a propus să se ocupe de do:ă prob'— e
deodată. Ori, era firesc ca :-atarea în aceDș 
material a problemelor creșterii vitelor ș: ' - 
tăririi economice și organizatorice a gospodă
riilor agricole colective, să nu e e-a-
lizarea adîncă a fiecăreia și să dură la o pre
zentare superficială, mai mult statistică asupra 
situației de pe teren.

La această lipsă care a pornit de la biroul 
regional, s-au adăugat lipsurile proprii ele 
secției agrare a comitetului regional U.T M. 
Cluj.

Raportul a fost întocmit în grabă, pe baza 
cunoștințelor pe care le aveau doi-trei acti. 
viști din secție. Lipsind spiritul colectiv de 
muncă, de analiză a problemelor ivite pe te
ren, în raport au fost scăpate o serie de as 
pecte deosebit de importante ale creșterii ani. 
trialelor. Astfel, în raport nu s-a vorbit aproa
pe nimic de problema contractării de animale 
și s-a acordiat mult prea puțină atenție gos 
podăriilor individuale ale țăranilor muncitori 
Pe de altă parte, raportul s-ia ocupat în mare 
măsură numai de anumite organizații de bază, 
neglijînd activitatea altora. Așa, de pildă, în 
raport nu s-a vorbit de loc despre activitatea 
organizației U.T.M. de la stațiunea experi
mentală din Jucu raionul Cluj, deși la aceas
tă' stațiune, unde s-au obținut rezultate în
semnate în ceea ce privește îmbunătățirea ra
selor de animale și păsări, lucrează numeroși 
utemiști și tineri. Răspunzfnd unei întrebări 
cu privire la situația din această stațiune, 
tovarășul Măjgineanu a afirmat că în prezent 
nu cunoaște bine situația de acolo

Necunoașterea atentă, amănunțită a proble
melor de pe teren, de către activiștii secției 
agrare a comitetului regional U.T.M. a făcut 
ca în raport să se strecoare unele aprecieri 
greșite asupra muncii unor organizații U.T.M. 
din agricultură. Aceste aprecieri au fost com
bătute cu tărie de către participant la ple
nară.

La discuțiile pe marginea raportului s-au 
înscris un număr foarte mare de tovarăși, 
dintre care unii, ca tovarășul Costinaș Sidor, 
prim secretar al comitetului raional U.T.M. 
Bistrița care au făcut propuneri interesante 
— mobilizarea utemiștilor la acțiunile de cură
țire a pășunilor în vederea asigurării cu furaje 
a animalelor etc. In general însă nivelul dis
cuțiilor a fost scăzut, problemele discutîn- 
du-se mai mult la suprafață, fără a se intra 
în conținutul muncii organizațiilor U.T.M .

In plenară s-au manifestat o serie de atitu
dini de indiferență față de discutarea unei pro
bleme atît de importante. Astfel, tovarășul 
Hagău Dumitru, prim secretar al comitetului 
raional U.T.M. Luduș, raion cu un pronunțat 
caracter agrar, n-a luat cuvîntul la discuții 
pentru a împărtăși din experiența organizații
lor U.T.M. din acest raion. De asemenea tova
rășul Pop Ion, președintele gospodăriei agri
cole colective din Baica, raionul Jibou, membru 
în comitetul regional U.T.M. ar fi putut aduce o 
contribuție însemnată. împărtășind partici- 
panților la plenară observațiile, sezisările și 
propunerile lui, culese în decursul celor aproa
pe doi ani'de cînd este în fruntea gospodărie!. 
Tovarășul Pop n-a luat însă cuvîntul, prefe
rind să asculte mai bine laudele care i s'-au 
adus în raport.

La sfîrșit plenara comitetului regional 
U.T.M. a subliniat sarcinile principale care 
stau în fața organizațiilor U.T.M. în ceea ce 
privește creșterea animaletor. Printre altele, 
s-a arătat că trebuie întărită munca politică 
pentru ca organizațiile U.T_M. să sădească în 
inimile tinerilor dragostea pentru meseria de 
crescători de animale, ridicată azi la nreetul 
unei munci științifice și de mare răspundere. 
Este necesar de asemenea să se acorde o *a: 
■nare importanță creșterii asanatelor In sec
toral individual a! agriculturii și să se mă
rească cu r.r multă seriozitate însașeraa ca- 
rwștiațe'oe agrozootehnice de către rinele

Apoi pe baaa discuțnțor și a pcopcnerDor 
plenara a adoptai o serie die botâriri OMRr'C 
să îmbunătățească activitatea organiza".jor 
U.T.M. în domeniul creșterii animalelor.

ION DELEANU 
corespondentul „Scînteii tineretului* 

pentru regiunea Cluj.

O veriga 
a frontului agricol

PITEȘTI. — (De la trimisul nostru), 
încăperea pare deosebit de liniștită. Impre. 

siia aceasta se naște din prezența a mii de 
semințe — pe rafturi, pe mese, în farfurii, în 
farfurioare, Sămînta se leagă întotdeauna în 
imaginația noastră de calm, de liniște, de paș
nic.

Și totuși aci — în laboratorul regional Pi
tești pentru condiționarea semințelor — se 
desfășoară unul din cele mai încordate episoa
de ale marii lupte pentru recolte bogate. In 
această atmosferă tăcută, de clinică aș spune, 
(labonanții poartă chiar halate albe) se cerce
tează stăruitor probe din semințele folosite de 
gospodăriile agricole de stat și colective ale 
regiunii Pitești. încă din luna februarie
— în II ale lunii, pe vremea grelelor viscole
— laboratorul s-a îngrijit să le amintească
gospodăriilor cerința de a trimite din vreme 
la analiză probe din semințele necesare însă- 
mînțărilor de primăvară. Marea majoritate a 
gospodăriilor agricole de stat și multe gospo
dării colective au făcut acest lucru. Mai puțin 
operative s.au dovedit 19 gospodării colective 
din raioanele Slatina și Costești, care au în- 
tîrziat trimiterea probelor. *

Acum, în acesie zile, au cuvîntul analizatorii! 
Ei trebuie să răspundă repede (de altfel în pri
mul trimestru laboratorul a depășit numărul 
planificat de probe) și exact la două probleme 
principale : dacă sămînța e curată (puritatea) 
și dacă sămînța e puternică (forța germina
tivă).

Nici o gospodărie — de stat sau colectivă — 
nu poate însămința dacă laboratorul nu a a- 
probat proba respectivă de sămîr.ță. Labo- 
ranții poartă o răspundere întru nimic inferi
oară celorlalți oameni ai muncii de pe frontul 
agricol Semnalele lor de alarmă, sezisările 
lor sînt de foarte mare importanță. Asifel, ul
timele probe au relevat primejd'a cuscutei — 
parazit dăunător unor, plante furajere, cunos
cut și sub numele de tortei, kt măzărichea tri
misă de gospodării agricolă de stat din Cos
tești — Valea, în borceagul trimis de gospodă
ria colectivă „Ilie Pintilie" din comuna Valea 
Mare Podgoria, s-a constatat cuscu'.ă. Labora
torul a anunțat — prin buletinele de analiză 
trimise acestor gospodării — interzicerea semă
natului cu asemenea semințe și a recomandat 
decuscutarea lor.

întreaga activitate a laboratorului eviden
țiază sprijinul din ce în ce ma: temeinic pe 
care știința îl da agriculturi noastre.

Informații

Construcții de noi locuințe muncitorești în Copitolă

In activitatea Sfatului Popular a'. Cap.ta'ei 
un loc însemnat îl ocupă în acest an efectu
area unor importante lucră- ed rare men - 
te să îmbunătățească con4/ le de locuit ale 
populației, transportul în com/i și să se în
frumusețeze continuu orașul. Odată cu înce
perea lucrărilor de construcție la cele 1.000 
apartamente din raioanele 23 August și Gri- 
vița Roșie vor fi date in foA-mța oamenilor 
muncii în cursul acestui an încă 193 aparta
mente în cartierul muncito-esc Ferentari. La 
aceste apartamente au și fost terminate lu

crările de zidărie, iar în prezent se oecz'-ă 
finisarea și urmează a fi instalate aș.le și 
geamurile. Totodată vor fi executa'e hacrări 
la o serie de locuințe neterm:na-e sau a-- a- 
riate, din diferite puncte ale Capitalei. In 
urma acestor lucrări va fi dat în folos:—ță an 
spațiu de locuit de peste 3.000 m.p. De ase
menea se va acorda atenție întreținerii fon
dului existent de locuințe. Astfel, numai In 
iuna aceasta se execută diferite reparații ia 
aproape 400 imobile naționalizate.

Marți dimmeațe a plecat spre Moscova de
legării Consiliului Central al Sindicatelor din 
R.P R care va participa la sărbătorirea zilei 
de I Mai In U.R.S.S.

Din delegație iac parte tovarăș: : Ion Do- 
bre. secretar al C.C.S.. Stefan Paiz. președin
tele Consiliului sindical regional Oradea. 
Constantin Tănase. membru în Prezidiul C-C. 
al sindicatului muncitorilor agricoii. Constan
tin Stoica, președintele comitetului de între
prindere al uzinelor .,23 August" și Rooea 
Gheorghiu, activistă.

Ca același avion s părăs i Capitala și ttete- 
gzția Consiii-jiuî Central al Sadăcatelor care 
va participa la sărbătorirea zSe de I Mai In 
PP. Chineză. Deiega'ia eve a5că~—~ă dm 
tovarășa: Mircea Gtoermax tec re tar ai 
C-C_S^ Vara MAo-, fmtașă ta întrecerea so. 
ciaksz* de la Indasrria Ltaer-Trmî*oa*a 
Cnuitavrin Tador. secretar al C.C. al 5~dă~i 
tata* mancitortor dm rarasra energie, elec
trice Șt industriei rlriTrutftaiîrr

P» aeroportul Băreasa. la plecarea celor 
două deiegațâ se aflau tovarășii Constantin 
Butaru și ing. Minai Marin, secretar, a: 
C.C.S. și numeroși activiști sindicali

Au fost de asemenea de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice le Bucure»’; 
și ai Aztbasadei R.P. Chineze.

CAgerpres)
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La secția de stepuit 
a fabricii „Flacăra Ro
șie" din București lu
crează brigada de ti
neret din care face 
parte și tinărul Vasile 
Dragomir. El a reușit 
să-și îmbunătățească 
procentul de calitate 
cu 80—90 la sută.

In fotografie utemis- 
tul Vasile Dragomir lu- 
crînd la mașina sa.

★ ★

*

I UZINA INIȚIAT
Muncitorii tineri și vîrstnici de la uzinele 

metalurgice de utilaj agricol „7 Noiembrie" 
din Craiova, duc o luptă susținută pentru 
sporirea producției și productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea calității produse
lor și reducerea prețului de cost al produ
selor. In fruntea întrecerii ce se desfășoară 
in ritm viu sînt muncitorii sectorului III 
montaj, unde se găsesc ibrjeie. prese’e și 
montajul. Aici încă de Ia data de 25 mar
tie se lucrează In contul lunei apr e.

Pen tru a dotând: ftxcese e’ mai însem
nate în muncă, colectivul uzinei a chema* 
la întrecere socialistă în cinstei z d* 1 
Mai. toate fabricile și uzinele din țarâ- Ca 
această ocaz.e munca a luat un avîn* și 
mai mare. Contribuția fiecărei secri înce- 
pînd cu turnătoria și terminind cti 
juL pentru îndeplinirea angaja 
luat, este de mare însemnă’ate.

Pieseîe turnate, strunjîte și aju 
timp, ioc ca sectorul de mon’aj să 
aprovizionat și să luereze ma: re 

virstnici un aport den
aduc la aceasta și tioeriî, care 
me rea majoritate a arase:: orilor

A-

e bine presat, avea grijă ca la scoaterea 
modelelor să nu se strice formele. îi în.ăia 
pe tinerii din brigada sa cum trebuie tur
nat metalul în timp ce se aprind gazele 
pentru a nu se produce goluri în piese. 
N'-tz; în : mp de o lună procentajul rebu
turilor a scăzut cu 16,8 la sută fată de 
ce! din perioada cînd tinerii lucrau indivi
dual.

Așa se face că
semănători, 
’ante și me- 
na-» d' :aoa

M
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I.

latun de 
muncă îl 
formează 
din nzăn*.

In vederea sporiri: prod’ucțier. ocgart*za- 
ția de bază U T M_. prin ședr-țee saie. 
scoate sa rvoaiă unele care frf-

orsa'i-xa4 
za pe» de 
•r pilea

sec:

arunca și ia wă-zri 
a*»a loc. Urmîud SadrisBirfe oeșa- 

nizatxi de partid. coaaAetai orga-^aț-ei de 
oază U.T.M. a trecut la împărț-rea aare- 
aiior pe fieca-e stemăst.

Acest sAtem de mancă a taiem ier o co
titură de seamă In rea tzaraa wcmCiar de 
plaa. Dacă ta turnător» —urvea se r «e* j» 
destai de slab, ta mai pațin de • rivă *4- 
tuația s-a schiataat ta ma*e -zâse-ă

Malt tmp se.1 istai N.-ipeanu a iosl so- 
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Dia nrnneie zile de activitate, brigada a 
avut rebuturi ioarte puține, ior piesele lur- 
na:e de către membrii ei au fost de bună 
calitate Unii, așa cum era și controlorul 
Olani Alexandru. Iși spuneau că acestea se 
înttmplă la început. însă mai tîrziu calita
tea va scădea, iar procentajul rebuturilor 
va creste iarăși Aceste vederi nu i-au des- 
cu'aiat pe tinerii turnători, deoarece suc
cesele lor i-au convins definitiv că munca 
in brigadă e mai spornică. Ba. tinerii șu 
’iceput să lucreze și mai bine. Trecîad pe 
la fiecare. Nisipeanu încerca pămîatul d'ică
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ORI LOR —
Anghe! Constantin care zilnic dă produse 
de calitate depășindu-și și norma între 121 
—150 la sută, a fost urmat și de brigăzile 
conduse de Caravan Gheorghe, Vasile Con
stantin și Dumitru Gheorghe. Rămînerea 
în urmă a celei de a 5-a brigăzi a fost ana- 
lizată într-o consfătuire, unde responsabi
lul brigăzii a fost aspru criticat pentru 
propriile sa'.e absențe nemotivate. Marin 
Constantin și-a dat seama de greutățile în 
rr.uncă pe care le pricinuia tovarășilor săi 
și s-a anzajat să ducă brigada spre obți
nerea de succese însemnate.

Organizîndu-și bine munca și repartizînd 
just sarcinile pe fiecare membru. în luna 
martie brigada a reușit să obțină o depă
șire de normă de 80 la sută. Această depă
șire a contribuit din plin la ridicarea pro
ducției de mașini agricole. Rezultatele pe 
care le dobîndesc brigăzile din secția tine
retului sînt az> din ce în ce mai însemnate 
N'uma brigada lui Anghel Constantin a 
reușit să trimită agriculturii de la începutul 
anului pină acum 120 de greble mecanice. 
100 de subansamble pentru semănători si 
371 de grape cu colți.

Met 'St e s?>iet::e Voroțin. Bîcov'. Bori- 
chevici, Colesov și altele, care se folosesc 
în uzină, au contribuit și la creșterea pre
ocupării muncitorilor de a găsi și ei noi 
procedee de muncă.

Gîndindu-se la aceasta, tovarășii Pădu- 
reanu Florea și Knizel loan au aplicat 
două inovații importante în procesul de 
producție, care aduc o contribuție de seamă 
’a ridicarea productivității muncii. Prima 
inovație constă Intr-un dispozitiv oare înlo- 

e- e • ■- ul la s’.runjirea dinților1 de
grape. Datori a aplicării acestei inovații 
timpul de lucru a scăzut între 50—75 la 
?cta. A doua inovație este tot un dispo-

• u ajutorul căruia se pot executa două 
axe de semănători deodată. în acest fel 
timpul de lucru scade de la 17 la 5 minute. 

Cu toate aceste succese, pentru a putea 
obține rezultatele dorite tn întrecerea so
cialistă în cinstea lui .,1 Mai", colectivul 
uzinelor metalurgice „7 Noiembrie" trebuie 
să lichideze o serie de lipsuri. La turnă
torie și strungărie mai există încă goluri 
în producție, deoarece maiștrii nu se in
teresează de aducerea din timp a materia
lelor la locul de muncă. La turnătorie, pe 
lîngă cele mai sus arătate șe mai mani
festă și lipsa de scule mici lanțete, pen
sule. croșete și altele. Din cauza neglijenței 
conducerii, oamenii trebuie sS^se împru
mute cu scule unul pe alttil. p'ierzînd astfel 
timp prețios

Dacă conducerea uzinei vă țirie seamă de 
lipsurile care se manifestă, iar organizația 
de bază U.T.M. sprijinind organizația de. 
partid, va stimula mai mult tineretul pen
tru a se organiza în brigăzi, munca se va 
întări și mai mult. Așa va putea fi transpus 
în viață angajamentul uzinei inițiatoare a 
întrecerii in cinstea lui 1 Mai.

IOAN TEOHAR1DE
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de multe on mașinile ieșeau de aici mon
tate necorespunzâtor.

Odată înființată secția tineretului, lucru
rile au început să se schimbe. Astfel. într-o 
șed nță a organizației de secție U.T.M. s-a 
luat In discuție problema calității produse, 
lor finite. Această ședință a scos la iveală 
nu numai defecțiunile știute de toată lumea, 
dar și lipsurile care erau trecute cu vederea, 
fiind socotite „prea mici", 
a reieșit că înainte nimeni 
de faptul că o secerătoare 
nu mai poate fi socotită
colții de grape se rupea filetul în timpul 
montării, nimeni nu se gîndea că această 
grapă nu poate fi folosită cum trebuie nici 
la suprafața de un hectar, pentru că dinții 
cu filetul rupt se pierdeau pe drum.

Din toate acestea tinerii au învățat.
Exemplul brigăzii utemiste condusă de

Printre altele: 
nu se îngrijea 
cu axul strîmb 
bună. Dacă la

„Mielul turbat“ —
o izbîndă a dramaturgiei noastre satirice

Pdrnind la discutarea comediei „Mielul ••ur- 
bat", este cu totui firesc să ții seama de rtsul 
și aplauzele spectatorilor care însoțesc — ca 
o competentă recenzie și apreciere vie — fiecare 
reprezentație a piesei pe scena Teatrului Na
țional „1. L. Caragiale" (sala Comedia). Fe
lul in care publicul nostru, din ce In ce mai 
exigent, primește noua lucrare dramatică a 
lui Atirel Baranga. nu mărturisește doar inte
resul oamenilor muncii, al tineretului, pentru 
genul îndrăgit de mase al comediei sa: rice, 
ci mai ales faptul că în ;■ -<mblu. comedia 
„Mielul turbat" a nimerit la țintă.

Explicația succesului de care se bucură 
„Mielul turbat" stă tn primul rind în forța 
și ascuțimea conflictului comediei inspirat 
din miezul realităților noastre. Conflictul cons
tituie — ca să spunem așa — poarta prin care 
spectatorul pătrunde in lumea lăuntrică a 
personajelor și astfel i se fac cunoscute tră
săturile lor de caracter tipice, prind cheag 
ideile și simțămintele lor, promovate sau con
damnate de autor. In cazul de față, această 
poartă este conflictul comic plin de savoare, 
dintre „șefii" unui cabinei tehnic anchilozați 
și refractari la tot ce t nou. și muncitorii 
întreprinderii, întruchipați în figura inovato
rului Spiridon Biserică (artistul emerit Gr. 
Vasiliu Birlic) In vreme ce Biserică se zbate 
leritru nevoile obștești, pentru ușurarea mim- 
:ii oamenilor prin aplicarea inovației lui. de 
:ealaltă parte a baricadei îi pun bețe in roate 
ilde Cristescu, Cavafu. Toma Dumitrescu, 
lontaș, preocupați exclusiv de propriul lor 
uzur. mînați de interese meschine. Realita- 
ta zilelor noastre nu tolerează însă existența 
nor asemenea ticăloși. Ei nu se lovesc doar 
e Biserică, ci și de vigilența secretarului or. 
anizației de partid. Mitică lonescu, ca și de 
menințarea unui raid-anchetă care are ca 
op descoperirea lipsurilor și înlăturarea 
tlor vinovați. Conflictul dintre cele două 
rțe urmărit de-a lungul unei acțiuni conduse 

dibăcie de dramaturg, luminează profilu- 
e morale aie personajelor, dind prilej atît 
tefării figurilor negative satirizate, aflate 
îcentrul atenției, cîi și conturării unei reu- 
3 imagini a chipului omului simplu, demn, 
sșîn și constructor al vieții noi.

u încape îndoială că o calitate principală 
a tmediei „Mielul turbat" este vigoarea ei 
sa'ică. Făurind o adevărată galerie de spe- 
citne negative. Aurel Baranga și-a concen- 
trăcele n:ai bune resurse ale măestriei sale 
salice In. direcția înfierării ascuțite a clicii 
cara pus mina pe frînele cabinetului tehnic.

Liteme.ia contrastelor comice uline de haz 
din MiăLil turbat" stă prăpastia care des.

Cronica dramatici

pane aparența pe care o îmbracă activitatea 
celor din fruntea cabinetului: bună organi
zare, siguranță de sine, principialitate ne- 
zdronci.-.a’.ă etc. — de esența ei rutinieră.re
trogradă, birocratică. Aerele lor de stăplni — 
camufîaj al fricii febr. e In fata înoirilor și 
preiacerilor înfăptuite de oamenii muncii, ade- 
vărații stăpini ai țării —; pretinsa preocu
pare pentru o muncă bine pusă la punct — 
ascunzînd în fond închistarea într-o organi
zare de natură să împiedice înflorirea iniția
tivelor muncitorești —; surogatul de critică 
și autocritică — afișat de ei oricînd „famili- 
uța" riscă să fie dată peste cap —; sforăi
toarele lozinci așa-zis partinice — aduse în 
ajutor de fiece dată cînd trebuie să-și pună 
pielea Ia adăpost —; într-un cuvînt toate a- 
parențele cu care se înfășoară, ii fac să a. 
pară ridicoli în contrast cu adevărata lor 
față, dezvăluită în acțiune odată cu fiecare 
văl zmuls de scriitor.

Jalnică și caraghioasă e postura de spriji
nitori ai inovațiilor și invențiilor muncitorilor, 
în care sînt puși înveterații birocrați, atunci 
cînd de spaima raidului îl înconjoară subil 
cu toate atențiile pe inovatorul Spiridon Bise
rică. căruia abia îi „lămuriseră" inutilitatea 
propunerii sale Scena în care Cavafu — după 
ce respinsese fără drept de apel propunerea 
lui Biserică — îl recheamă pe acesta și îi prea
mărește inovația, negind tot ce a afirmat cu 
puțin înainte, prilejuiește o sclipitoare ridi
culizare a lichelei, silită să se autodemaște. 
Aci se remarcă jocul inspirat al artistului 
emerit Radu Beligan, care a știut să pună 
accentul pe lipsa de scrupule cu care Cavafu 
se avintâ în apărarea sau ponegrirea acelo
rași idei, potrivit cu ceea ce-i dictează intere
sele de. moment. Adevărul, cinstea, dreptatea, 
sînt pentru el ,,de gumă", niște „nimicuri" 
de care se servește de la caz la caz. Același 
procedeu: aducerea în astfel de situații tipice 
a personajelor satirizate, îneît ele să fie obli
gate să se autodemaște, l-a folosit scriitorul 
și în reliefarea celorlalte figuri negative — 
inginerul șef Cristescu, Toma Dumitrescu, 
Bontaș etc. In acest sens e grăitor întregul' 
episod al citirii corespondenței apărute în 
ziar cînd, simțindu-se cu musca pe căciulă 
și intenționind să se dezvinovățească, ei își 
dezvăluie de fapt pe rînd adevăratul chip, 
spre hazul spectatorilor.

E necesar de asemenea să fie menționată — 
fie chiar și în treacăt — inteligența cu care 
a utilizat Aurel Baranga încercatul procedeu 
realist al exagerării conștiente, al îngroșării 
trăsăturilor, în scopul mai deplinei reliefări 
a figurilor satirizate. Cu toate că n-a păstrat 

întotdeauna măsura, imprig’nd pe alocuri a- 
cest procedeu către șarjă (obsesia lui Bontaș : 
ventilatorul, sau continua confundare a nu
melui lui Biserică de către Cavafu), scriitorul a 
reușit să creeze tipuri expresive tocmai pen
tru că a adus personajele le dimensiuni „mă
rite", permițind spectatorilor să pătrundă mai 
bine esența lor, pe care o pot privi ca printr-o 
lupă puternică. Așa de pildă, în cazul lui Ca
vafu și Toma Dumitrescu se evidențiază tn 
acțiune cîte o trăsătură dominantă a fiecăruia, 
punîndu-și pecetea pe tot ce fac și spun per
sonajele respective. Pentru Cavafu această 
trăsătură e cameleonismul, adaptarea sa 
suplă, surprinzătoare, fără a clipi măcar, la 
fiecare nouă împrejurare astfel incit persoana 
lui să scape nevătămată, ceea ce lămurește 
cum de a putut să se mențină atîta timp. Pen
tru Toma Dumitrescu trăsătura dominantă 
este spiritul obtuz. birocratic și potrivnic 
oricărei înoiri, incapacitatea de a deschide larg 
ochii și de a înțelege realitățile înconju
rătoare, ceea ce se manifestă în slugărnicia 
dusă pînă la extrem. în zelul cu care îndepli
nește orice măsuri birocratice, și chiar tn 
“omDătimirea sinceră pentru Biserică cînd îl 
socotește nebun: „S-a scrîntit bietul Biserică, 
s-a zis cu el !” Aceleași căi au dus la creiona, 
rea cu succes a unui personaj episodic ca 
Tache Imțreanu (artistul Niki Atanasiu) ade
vărat tip de ședințoman în continuă agitație, 
care trece „în zbor" peste tot unde e chemat, 
dar nicăieri nu aduce vreun aport ; ba mai 
mult, încurcă lucrurile, închide ochii cînd dă 
de lipsuri și... cu ochii Închiși semnează pro
cesele verbale ale consfătuirilor la care n-a 
participat.

In deosebi prin zugrăvirea profund veridică 
a acestor trei personaje, Aurel Baranga și-a 
cîștigat meritul de a fi prins în vîrful peniței 
și de a fi stigmatizat artistic niște lamentabile 
încarnări ale trecutului, tipuri negative de 
care ne ciocnim nu doar odată în munca și 
lupta noastră .

Faptul că de toți acești exponenți ai vechiu
lui se ride copios, nu înseamnă cîtuși de pu
țin că ei nu sînt odioși și primejdioși. Punlnd 
pe primul plan al comediei înfruntarea 
acerbă dintre reprezentanții vieții noi și indi
vizii de speța celor cuibăriți „la căldurică" 
tn fruntea cabinetului tehnic scriitorul atra"ge 
luarea aminte că pentru a-i izgoni pe aceștia 
din urmă se cere să te angajezi în focul unei 
bătălii aprige, dramatice.

Prin țesătura meșteșugită de minciuni de
bitate de Cavafu, eroii pozitivi ai piesei nu 
pot dibui cu unâ cu două firul ce duce la de. 
plina demascare a acestui dușman înrăit' al 

celor ce muncesc, fals inginer, care — 
cu insolența și lipsa de conștiință proprii ex- 
erocului experimentat — s-a strecurat pînă în 
posturi grase, bine plătite, de unde încearcă 
să-și ducă la îndeplinire urzelile dușmănoase, 
pentru a lovi în puterea populară. Iar dispre
țul față de mase și visurile carieriste ale in- 
g;:erului șei Cristescu. indolența și îngusti
mea orizontului lui Toma Dumitrescu, stearpa 
pretenție de superioritate a ratatului referent 
tehnic Bontaș, merg mînă în mînă cu mașina
țiile lui Cavafu, formînd un lanț de loc lesne 
de destrămat. Pe bună dreptate spune despre 
ci Spipidon Biserică : „Or fi ei proști nene Mi
tică, dar sînt organizați. Nici nu știi ce bine 
se înțelegeau intre ei". In această lumină 
acțiunile țintind către extirparea cangrenei 
care paralizează activitatea cabinetului, apar 
mai vii și mai pasionante iar tensiunea demas
catoare a satirei sporește.

Tipurile negative din comedia „Mielul tur
bat" au căpătat la Teatrul Național (Come
dia) o întruchipare scenică inegală, nu toate 
rolurile fiind la fel de bine realizate. Cosmo
politismul lui Cristescu, setea de mărire care-1 
face să rîvnească un post „la centru", dis
prețul lui pentru muncitori, «le căror invenții nu 
le cunoaște și nici nu vrea să le cunoască, 
„sensibilitatea" la orice lămîieri strecurate cu 
discreție de subalterni — toate elementele 
care-1 fac pe inginerul șef să joace așa cum 
îi cîntă Cavafu. au fost exprimate nuanțai de 
artistul emerit Ion Talianu, care a înfățișat 
cu pătrundere liniile esențiale de caracter 
ale unui reprezentativ gură-cască. Artistul eme
rit Al. Giugaru (Toma Dumitrescu), răspun- 
zînd cu prisosință intențiilor dramaturgului, 
a realizat un chip respingător de birocrat an
chilozat și obtuz, respectuos și slugarnic 
față de „cei mari", brutal și grosolan cu „cei 
mici", in cazul acestor două personaje se 
simte îndrumarea inventivă a regiei (Sică 
Aiexandrescu, maestru emerit al artei din 
R.P.R.), care dînd depline posibilități de afir
mare personalității creatoare a celor doi ar
tiști, particularităților distinctive ale talentu
lui lor a integrat cu succes jocul lor în an
samblul punerii în scenă.

Chipul lui Cavafu se însuflețește pe scenă 
numai atunci cînd talentatul artist Radu Beli
gan își trăiește cu adevărat rolul, punînd în 
slujba demascării personajului autentice mij
loace de expresie artistică. Din păcate, inter
pretul n-a mers mai adînc, s-a mulțumit cu 
sublinierea anumitor replici-cîrlig care 
„prind", dar nu a adus în interpretarea lui 
Cavafu noi elemente vii, colorate, deosebite de 
ceea ce ne era cunoscut din alte apariții ale 
sale pe scenă. In prea mică măsură a reușii 
actorul să ne facă să urîm esența dușmănoa 
să a personajului. In ce privește chipul lui Bon
taș, așa cum apare pe scenă, el este departe 
de a semăna cu portretul pe care ni l-a zu
grăvit scriitorul. In locul unui ratat care piz- 
intuiește fiecare talent ce se ivește din rîndul 
oamenilor muncii și car6-și închipuie că pen 

tru a se impune îi ajunge să se împăuneze 
cu o superioritate pe care n-o are și să se 
ploconească în fața șefilor — tinărul actor 
N. Enache ni-1 prezintă pe Bontaș cu totul 
dezumanizat ca pe un maniac, cu apucături 
ciudate și gesturi mecanice. Fără doar și 
poate că aceste două.roluri ar pptea îi îmbu
nătățite de către regie, și de către interpreți, 
astfel incit în ansamblul bine închegat al 
spectacolului, ele să nu se detașeze strident.

In acțiunea de demascare a clicii din frun
tea cabinetului, scriitorul a rezervat un rol 
hotărîtor eroilor pozitivi și cu deosebire ino
vatorului Biserică.

Conceput cu îndrăzneală și fantezie creatoa
re, Spiridon .Biserică întrunește însușiri carac
teristice ale omului simplu și cinstit, din popor. 
Muncitor modest, cu bun simț, căruia puterea 
populară i-a dat largi posibilități de a se a- 
firma, de a-și valorifica priceperea și aptitu
dinile, principalul erou pozitiv al comediei re
prezintă în dramaturgia noastră o apariție 
plină de prospețime, mareînd un înseninat 
pas înainte ai scriitorului. Biserică nu este 
nicidecum un așa-zis „erou pozitiv", din cei 
confecționabili în serie după rețeta „știe tot, 
învinge tot, nimic nu-1 clintește". El e un om 
viu. nu un manechin ..perfect"... schematic 
purtînd felurite etichete. Pentru Biserică pro
blemele pe care i le pune viața nu sînt dina
inte rezolvate, după „ordinea de zi" stabilită 
de scriitor la masa de lucru El muncește, 
luptă și biruie ; se necăjește și e descumpănit 
în fața dibăciei cu oare acționează și se ca
muflează Gavafu și ai săi ; iar pe măsură 
ce-și limpezește lucrurile și înțelege toate fal
surile și excrocheriile puse la oale de „șefii" 
de la cabinet, nu pregetă să-i scuture zdra
văn eu ironie plină de duh și cu vehementa 
ntînie. Tocmai pentru că e viu. pentru că nu 
urmează o oale liniară, stereotipă, ci se fră- 
mîntă și se luptă cu adevărat pentru a învin
ge — conștient că dreptatea e de partea sa, 
— Spiridon Biserică face să vibreze coardele 
noastre sufletești cîștigîndu-ne pe drept cu
vînt simpatia.

Aparenta lui blîndețe și lipsă de perspi
cacitate, aerul lui naiv — redate cu subtili
tate pe scenă de Vasiliu Birlic — înșală pe 
Cristescu, Gavafu, Bontaș, oare îl socotesc 
„mielul lui dumnezeu", bun să joace rolul 
de paravan al isprăvilor lor. Această părere 
despre „pricăjitu", „nefericitu", „ăsta, cum îi 
zice...", este în deplină concordanță cu dis
prețul lor pentru cei mulți, cu neîncrederea 
lor în capacitatea creatoare a clasei munci
toare. Dar Spiridon Biserică își iubește mun
ca și tovarășii, e sensibil la tot ce e nou și 
înaintat, dușmănește rutina și nu poate ră- 
mîne indiferent în fața situației tulburi exis
tente la cabinetul tehnic ; cu insistențele sale 
ei le provoacă „dureri de cap" lichelelor nu 
le lasă să-și vadă de ale lor, să ducă o exis
tență „liniștită" în mijlocul maldărelor de 
dosare înregistrate, parafate și clasate de 
meticulosul Toma Dumitrescu. De aci se și 

tnag încurcăturile în care intră inovatorul — 
cînd dai afară, batjocorit cu nerușinare, de
clarat impostor și chiar dement, cînd luat în 
brațe, cooptat membru în comisia de inovații 
și lăudat că ar fi un inventator genial. Nu e 
de mirare • că toate peripețiile acestea duc 
„mielul" la ..turbare", spre surpriza și de
zamăgirea celor care mizînd pe blîndețea și 
cumințenia lui, voiau să-l utilizeze ca pe o 
marionetă.

Izbucnirea plină de revoltă și patos a lui 
Biserică în scena cînd inginerul Cristescu, 
vrea să-l scoată afară din uzină, indică ade
vărata măsură a tăriei lui morale, întemeiată 
pe conștiința forței clasei muncitoare, pe 
justețea cauzei Dentru care luptă : „Eu să nu 
mai intru în uzină ? Cine o să mă oprească? 
Voi ? Mă dați afară din casa mea?".

Acest moment, trăit intens de interpret, 
vine să încununeze întregul joc al lui Gr. Va
siliu Birlic, oare dohîndește în rolul „mielu
lui turbat" o însemnată izbîndă artistică, 
descoperindu-ne noi trăsături de preț ale ta
lentului său. Artistul a pătruns sufletul și 
semnificația personajului, a priceput rolul său 
activ în demascarea putregaiului birocratic 
de 1a cabinet, in adîncirea comicului situații
lor și — lăsînd în mare măsură la o parte 
șarja caricaturală, artificiile comice căutate 
cu tot dinadinsul — a dat viață pe scenă unei 
figuri autentice de muncitor simplu, mucalit 
și cu un nesecat spirit inventiv. în care spec
tatorii, oameni ai muncii, se recunosc cu 
bucurie.

Se distinge în deosebi finețea cu oare acto
rul scoate ta iveală omenia și căldura sufle
tească a personajului Emoția trăită de inter
pret de pildă în .clipa cînd Biserică află că 
proiectul dactilografiat și desenat impecabil 
oare a sosit de la minister, este proiectul pro
priei sale inovații, se transmite puternic în 
sală. Cu duioșie și bucurie abia stăpînită el 
se apropie de proiect, necrezîndu-și ochilor : 
„Al meu ești puiule ? Ai meu ești suflete ? 
Păi de ce nu spui, ce taci ca prostul? Ai venit 
acasă la tata? la uită-te la el ! A venit in hai
ne noi".

Este semnificativ faptul că spectatorii care, 
din atîtea alte întîlniri cu artistul Gr. Va
siliu Birlic au prins obișnuința de a rîde la 
simpla sa apariție De scenă, sînt de astă dată 
în aș.a fel cuceriți de sinceritatea și simpli
tatea interpretării acestuia, incit îl privesc 
treptat cu alți ochi și pe măsură ce se desfă
șoară acțiunea, participă fără rezerve la pe
ripețiile personajului. Urmărind jocul artistu
lui ei rîd caustic de cei oare ar vrea să-l îm
brobodească pe Biserică; înțeleg din tot

(Continuare în pag. 4-a)
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Deschiderea sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.
' MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS trans- 
fnite:

La 20 aprilie s-a deschis la Moscova prima 
sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
al celei de a 4-a legislaturi. La ora 14.00 
a avut loc în marele palat al Kremlinului șe
dința Sovietului Uniunii. In sala de ședință 
s-au întrunit deputați sosiți din toate colțu
rile țării. Printre ei se află activiști de seamă 
pe tărîm obștesc, muncitori și colhoznici 
fruntași, cunoscuți oameni de știință, scrii
tori, învățători și alți reprezentanți ai inte
lectualității. In sală se aflau numeroși oas
peți. Lojile corpului diplomatic, ale presei 
străine și sovietice erau complet ocupate.

In lojile guvernului au luat loc G, M. Ma
lenkov, V. M, Molotov, K. E. Voroșilov, N. S. 
Hrusciov, L. M. Kaganovici, M. Z. Saburov, 
M. G. Pervuhin, M. A, Suslov, N. N. Șatalin 
întîmpinați cu aplauze prelungite.

Ședința Sovietului Uniunii a fost deschisă 
de Alexandr Kiziurin, doctor în științe agri
cole, renumit selectionist sovietic, unul din 
cei mai în vîrstă deputați în Sovietul Suprem.

Prima sesiune a Sovietului Suprem al Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste, a spus 
deputatul Kiziurin, s-a întrunit într-un mo
ment important. Marea Țară Sovietică se află 
în deplină înflorire a forțelor sale puternice. 
Poporul sovietic, strîns unit în jurul Partidu
lui Comunist și al Guvernului Sovietic în
făptuiește cu succes hotărîrile Partidului și 
Guvernului cu privire la puternicul avînt 
continuu al economiei naționale. A crescut șl 
mai mult prestigiul internațional al Statului

Moscova 20 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 20 aprilie, la ora 16, a avut loc la 

Moscova, în marele palat al Kremlinului prima 
ședință a Sovietului Naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. al celei de a 4-a 
legislaturi. In sală s-au adunat deputați sosiți 
din toate republicile unionale și autonome, 
districtele naționale și regiunile autonome ale 
Uniunii Sovietice. La sesiune participă 
numeroși oaspeți — reprezentanți ai vieții 
publice din Moscova, membri ai corpului diplo
matic, ziariști sovietici și străini.

Asistența a întîmpinat cu aplauze călduroase 
apariția în prezidium al lui K. E. Voroșilov, 
N. A. Bulganin, A. 1. Mikoian și N. M. 
Șvernik.

Ședința a fost deschisă de prof. August Kir- 
chenstein, Vicepreședinte al Academiei de 
Științe al R.S.S. Letone, deputatul cel mai 
în vîrstă din Sovietul Naționalităților.

Deputatul Kirchenstein a declarat deschisă

Cel de al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie 
și-a încheiat lucrăriie

LONDRA 20 (Agerpres). — TASS transmite:
La 19 aprilie și-a încheiat lucrările Congre

sul al XXIII-lea al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. In ședința de dimineață au 
fost discutate rezoluțiile prezentate de orga
nizațiile locale ale partidului.

Au fost adoptate în unanimitate rezoluțiile 
cu privire la industria textilă, la cultură, a- 
gricultură. situația pensionarilor și altele.

Partidul Comunist propune întregii mișcări 
muncitorești să examineze următorul program:

1. — Sporirea salariilor pentru toți munci
torii și sporirea imediată a salariilor muncito
rilor textiliști cu 15 la sută ;

2. — încetarea politicii guvernului în ceea 
ce privește creșterea prețurilor la alimente;

3. — Desființarea impozitului la cumpără
turi și reducerea profiturilor patronilor, în 
scopul reducerii prețurilor pe piețele internă 
și externă ;

4. Dezvoltarea comerțului între Răsărit și 
Apus, anularea restricțiilor americane în co
merț și tratative comerciale cu țările care nu 
fac parte din zona dolarului ;

5. Recunoașterea deplină a Republicii Popu
lare Chineze și admiterea ei în O.N.U., ceea 
ce va contribui la stabilirea de relații comer
ciale normale între Republica Populară Chine
ză și celelalte țări;

„Mielul turbat"—o izbîndă a dramaturgiei noastre satirice ------O
(Urmare din pag. 3-a) 

sufletul, amarul șl necazurile ,prin care trece 
acesta cînd Cavafu vrea să-l bage la apă. se 
amuză și îl învăluie într-un suris de simpa
tie atunci cînd — acuzat de plagiat și ajuns 
la disperare — Inovatorului 1 se pare că pînă 
și nea Mitică îl ia peste picior.

Purtindu-și erou! pe un drum întortochiat, 
presărat cu neașteptate întorsături oare țin 
încordată aproape neîntrerupt atenția specta- 
torilor. reușind să arunce o lumină vie asu
pra trăsăturilor sale de caracter. Aurel Ba- 
ranga n-a mers totuși pînă la capăt. Sînt 
părți ale comediei în oare Spiridon Biserică 
apare inconsecvent față de el însuși, față de 
propria sa ținută morală manifestată în alte 
împrejurări. Așa de pildă, sînt cu totul ciu
date relațiile sale cu Margareta, dactilografa 
cabinetului, căreia fără temei el îi face tot 
timpul pe plac. îndeplinindu-i cerințele.

De asemenea, spectatorul regretă că în 
anumite momente tn foc să aprindă mai stră
lucitor flacăra dogoritoare a patosului de
mascării. Biserică o domolește cu cîte o gfo- 
triă ieftină (vezi unele replici din scena cînd 
e declarat dement), sau o lasă să se stingă 
de la sine in finalul piesei, cînd se mărgi
nește să rldă în hohote de situația în care se 
găsesc Cristescu, Toma Dumitrescu, Bontaș.

Aceste neajunsuri în structura personajului 
sînt uneori amplificate de jocul actorului Va- 
siliu Birlic.

Reușita plasare ș! conturare în intriga co
mediei a elementelor pozitive rămîne un me
rit important al scriitorului. Aceasta se vă
dește în bună parte și în cazul lui „nea Mi
tică”, secretarul organizației de partid Di- 
ferențiindu-se de Biserică prin felul său de a 
fi calm și imperturbabil, activist tncercat — 
care își dă seama primul de toate combina
țiile lui Cavafu și compania — Mitică Iones- 
cu (artistul emerit Marcel Anghelescu) îi lasă 
pe aceștia „să fiarbă în zeama lor”, urmă- 
rindu-le mișcările îndeaproape, fără să-i sca
pe din ochi. împreună cu Biserică, Mitică Io- 
nescu contribuie tn felul lui propriu la de
mascarea și ridiculizarea birocraților și excro- 
cilor.

Păcat că spectatorul nu-1 poate cunoaște 
însă mat adine pe nea Mitică, deoarece aces
ta nu acționează aproape de loc pe scenă, nu 
se ciocnește fățiș cu cei pe care îi va înfun
da. Artistul Marcel Anghelescu, deși nu a 
putut suplini acest neajuns, a reușit să cre
ioneze o figură apropiată a cărei prezență 
se face totuși simțită pe măsură ce se desfă
șoară firul acțiunii.

Personaj de al doilea plan, ținut de scriitor 
departe de clocotul acțiunii și astfel împie
dicat să se manifeste cu un relief propriu, 
desenatoareia tehnică Maria, care dă și ea 
semne de „turbare” împotriva mai marilor ei 
de la cabinet ,nu capătă consistență pe scenă, 
rămînînd — cu toate strădaniile tinerei ar
tiste Didona Popescu — o schemă artificială. 
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Sovietic. In jurul U.R.S.S. se unesc mai 
strîns forțele păcii, democrației și socialismu
lui.

Alegerile pentru Sovietul Suprem, care au 
avut loc la 14 martie, a declarat deputatul 
Kiziurin, au constituit o nouă demonstrație 
grăitoare a marei unități a Partidului Comu
nist, guvernului și poporului sovietic. Peste 
120 milioane de persoane, adică aproape întrea
ga populație adultă a Uniunii Sovietice, au 
votat în unanimitate pentru candidații blocu
lui popular al comuniștilor și celor fără par
tid. Prin aceasta poporul sovietic a aprobat 
politica Partidului Comunist, a aprobat acti
vitatea lui, planurile -de viitor și șna expri
mat voința fermă și hotărîrea de a-și con- 

. sacra și pe viitor toate forțele creatoare cau
zei mărețe a construirii comunismului în 
Țara Sovietică.

Aceste cuvinte ale deputatului Kiziurin au 
fost primite de cei prezenți cu aplauze pre
lungite.

Poporul sovietic, — a spus în încheiere 
deputatul Kiziurin, — are tncredere în forțele 
sale și privește cu curaj spre viitor. Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. va sluji fără preget 
statul său socialist, va întări puterea m.arei 
sale patrii, va apăra cu sfințenie și va dez
volta prietenia dintre popoarele Țării Sovie
tice, care construiesc comunismul.

Deputatul Kiziurin a declarat deschisă pri
ma sesiune a Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Deputății în Sovietul Uniunii l-au ales pe 
deputatul Alexandr Volkov președinte al Sovie
tului Uniunii. Ca locțiitori ai președintelui au 

In Sovietul Naționalităților
prima sesiune a Sovietului Naționalităților.

Deputatul Vilis Lațis, a fost ales în una
nimitate președinte al Sovietului Naționalită
ților: ca vice președinți au fost aleși depu
tății Nikolai Avrimovici. Pavel Komarov. Ma- 
suda Suldanova și, Pavlo Tîcina. Cei aleși 
iau loc în Prezidtum.

La propunerea deputatului Raghimov care 
a luat cuvîntul din însărcinarea Consiliului 
Imputerniciților, Sovietul Naționalităților in
clude în ordinea de zi a lucrărilor sesiunii 
următoarele probleme :

1. Alegerea Comisiei de validare a Sovietu
lui Naționalităților.

2. Alegerea comisiilor permanente ale So
vietului Naționalităților.

3. Ratificarea decretelor Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

4. Alegerea Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

6. încetarea politicii de război și de repri
mare a popoarelor coloniale, ceea ce va pune 
bazele penttu stabilirea unor relații prietenești 
și pentru lărgirea comerțului dintre Anglia și 
toate celelalte popoare.

Rezoluția cu privire la problema colanială 
condamnă cu hotărîre războaiele imperialis
mului englez în Kenya și Malaya și alianța 
reacționară dintre imperialismul englez și a- 
merican în scopul intensificării exploatării co
loniilor, alianță care transformă Anglia însăși 
tntr-o semicolonie a imperialismului american

Rezoluția cere:
1. încetarea imediată a războiului din Ma

laya :
2. încheierea imediată a armistițiului tn 

Kenya, amnistierea deținuților politici șt în
ceperea de tratative cu conducătorii mișcării 
de rezistență ;

3. Acordarea de drepturi democratice popo
rului din Guyana britanică și eliberarea lide
rilor Partidului Popular progresist ;

4. Retragerea tuturor trupelor engleze din 
toate țările ocupate de imperialismul englez ;

5. Retragerea trupelor din Irlanda de nord 
tn scopul restabilirii unității țării.

La propunerea Comitetului Executiv a fost 
adoptată în unanimitate o rezoluție extraor

înainte de a încheia, se cuvine să ne oprim 
la o problemă interesantă, ridicată de come
dia „Mielul turbat”, problemă oare ar merita 
dealtfel o mai amplă dezbatere, pe întreg 
frontul literaturii noastre satirice. Dacă ar fi 
să-i dăm un titlu, am putea-o numi „nuanțele 
rîsului". După cum alternanța monotonă de 
alb-negru face să dispară seva autentică a 
artei realiste, — complexă, bogată tn genuri 
și tonuri dintre cele mai diferite — și lasă 
loc schematismului, tot astfel uniformizarea 
rîsului într-o lucrare satirică, menținerea lui 
doar la un singur registru, nu poate să nu 
dăuneze simțitor umorului ei. De aceea, bo
găția de nuanțe a rîsului sporește neîndoiel
nic calitățile comediei „Alielul turbat”, cali
tăți oare se verifică nemijlocit atît în hoho
tele de rîs nimicitor la adresa lichelelor, cit 
și în zîmbetul luminos cu care spectatorii ur
măresc soarta lui Spiridon Biserică.

in cronica piesei apărută în „Gazeta lite
rară” Nr. 3 din 1 aprilie 1954, autorul artico
lului V. Mîndna, comentînd în general cu ju
diciozitate calitățile satirei și reușita contu
rare a personajelor negative, nu ia în consi
derație existența acestor nuanțe ale rîsului. 
Fără vreo argumentare sau precizare din 
oare să reiasă că s-ar referi la interpretare, 
ei emite părerea că „Biserică ajunge la un 
moment dat să stîrnească rîsul prii simpla 
sa apariție pe scenă”, iar mica sa tiradă din 
actul III, cînd este amenințat cu izgonirea 
din fabrică, „In loc să emoționeze prin pa
tosul ei real, provoacă în continuarea repli
cilor precedente, hazul”.

Sînt într-adevăr scene cînd Biserică se 
găsește în situații comice și e firesc ca spec
tatorii să facă haz Dornici să-l vedem ieșit 
din încurcătură pe erou, convinși că acesta 
are puterea să învingă împrejurarea nefavo
rabilă în care se află, noi nu-1 ridiculizăm 
însă ; rîsul nostru e prietenesc, lipsit de 
sarcasm, vesel și optimist.

Pe de o parte deci, se vădește tonul plin de 
căldură și simpatie al hazului stîrnit de pe
ripețiile inovatorului. Acest ton implică o ati
tudine pozitivă față de personalul respectiv, 
atitudine izvorînd din însăși esența socială 
pe oare o întruchipează Biserică. Pe de altă 
parte. în momentul la care se referă criticul 
— oa și în alte momente cînd Biserică îi în
fruntă pe nechemații de la cabinet — spec
tatorii nu rîd de el, ci împreună cu el. îm
preună cu eroul comediei noi ti ridiculizăm 
cu indignare pe toți birocrații, gură-cască și 
excrocii de teapa celor strînși la un loc în 
comisia de inovații. Criticului i-a scăpat toc
mai acest element-cheie pentru înțelegerea 
comediei : faptul că în satirizarea figurilor ne
gative, Biserică vine să se alăture șuvoiului 
nestăvilit al rîsului publicului, canalizîndu-1 
pe făgașul demascării racilelor. De la umorul 
cald cu care e învăluit Spiridon Biserică și 
pînă la satira sarcastică, usturătoare, care 
îi țintuiește pe Cavafu, Cristescu. Toma Du

fost aleși deputății Nikifor Kalcenko, Alexandr 
Lebedev, Vasili Mjavanadze și Zaure Orna 
rova.

Deputatul Patolicev a propus în numele Con
siliului imputerniciților să se includă pe ordi
nea de zi a lucrărilor seaiunii următoarele pro
bleme ;

1. — Alegerea Comisiei de validare a Sovie
tului Uniunii.

2. — Alegerea comisiilor permanente ale So
vietului Uniunii.

3. — Ratificarea decretelor Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

4. — Alegerea Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

5. — Formarea Guvernului U.R.S.S, — Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.

ti. — Bugetul de Stal al U.R.S.S. pe anul 
1954.

Această ordine de zi,a fost adoptată în una 
nimitate.

La ședință au fost alese Comisia de validare 
a Sovietului Uniunii, Comisia de propune.-, 
legislative, Comisia bugetară și Comisia pen
tru problemele externe.

In conformitate cu regulamentul adoptat, 
raportul cu privire la Bugetul de Stat al 
U.R.S.S. pe anul 1954 se va asculta la o șe
dință comună a Sovietului Uniunii și Sovie
tului Naționalităților

Dezbaterile pe marginea acestui raport se 
vor desfășura separat — în Sovietul Uniuni: 
și în Sovietul Naționalităților.

Alegerea Prezidiului Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S. și formarea Guvernului U.R.S.S. se 
vor face întp-o ședință comună a celor două 
camere.

5. Formarea Guvernului U.R.S.S. — Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.

6. Bugetul de Stat al U.R.S.S. pe anul 
1954.

Apoi în ședința Sovietului Naționalităților 
au fost alese Comisia de validare. Comisia 
de propuneri legislative. Comisia bugetară și 
Comisia pentru problemele externe ale So
vietului Naționalităților.

Ca și în, ședința Sovietului Uniunii s-a ho 
tărît ca prezentarea raportului cu privire ta 
Bugetul de Stat al U.R.S.S., alegerea Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și for
marea guvernului U.R.S.S. să aibe loc în 
cadrul une: ședințe comune a Sovietului Na
ționalităților și Sovietului Uniunii. Dezba’e 
rile pe marginea raportului cu privire la 
buget se vor desfășura separat pe camere.

La 21 aprilie ora 10 va avea loc ședința co
mună a Sovietului Uniunii și Sovietului Na
ționalități for.

dinară de protest împotriva refuzului minis 
Irului afacerilor interne de a autoriza pe 
reprezentanții partidelor comuniste din ți- le 
care nu fac parte din Commonwealth să râ- 
mînă la conferința partidelor comuniste y 
muncitorești din țările care fac parte din sfe
ra imperialismului britanic, conferință care va 
avea loc Intre 21 și 24 aprilie.

Lauchlan. președintele Comitetului organi
zatoric, a comunicat Congresului că In urma 
alegerilor care au avut loc la 18 aprilie intr-o 
ședință tn cadru închis, a fost ales noul Co
mitet Executiv, alcătuit din 40 de perso.vne.

Din noul Ccfmitet Executiv fac parte Pol :. 
Dutt. Galacher. Campbell. Gollan. Matthews. 
Kerrigan, Moffat. Benne'. Pirați-: y a.; :

Apoi Congresul a ascultat și a aprobat ra
portul Comisiei de validare.

Tn total, la lucrările Congresolu: au partici
pat 617 delegați cu vot de aerat v j 41 dele
gați cu vot consultativ Dintre ei stor fe
mei. 138 au o vechime tn par d de peste 15 
ani, 303 delegați, sînt muncitor d - industria 
grea, 52 delegați sînt mundtor; d -. :.-;ustr:a 
ușoară.

După cuvîntul de închidere rostit de Camp
bell. Congresul și-a înebetat lucrările.

mitrescu și Bontaș. se găsește o tnîreegă 
gamă de intensități diferite ale rtsulul. de 
nuanțe variate, care au lost utilizate cu ta
lent de autor, după cura era vorba de o îm
prejurare sau alta, de un personaj sau altul.

Trebuie spus totuși că dericăen^ cea mai 
serioasă a comediei _M e ui tnrkat" stă In 
aceea că scriitorul s-a lăsat tn mai multe rin. 
duri furat de o anume — să-i zicem nuanță 

a risului. de care n-are nevoie nimeni: rîsul 
In sine, comicul ieftin. G urnele mediocre, 
nesărate Ide genul: „Cam toantă lemeia 
d-voastră de serviciu.— „Nu, că n am 
femeie de serviciu — Era nevastă-mea”). 
abundenta caiambuniriio* dintre care unele 
nu reliefează nimic, aducerea In ultimul act 
a unui al doilea excroc — falsul Ionescu-Pcr- 
joiu. înalt și cu barbă întocmai cum l-a 
visat Biserică, și alte asemenea efecte co
mice minore sînt un balast al comediei. Toi 
ceea ce e searbăd, l.psit de gust și de fante
zie. umorul anemic; luat ca un scop tn sine, 
nu pot capta interesa1 și emoția publicului 
iubitor de frumos, redudnd forța demascării, 
îndepărtind de la înțelegerea adincă a esen
ței fenomenelor satirizate. La aceasta se a- 
daugă »oată seria de încurcături și neînțele
geri din finalul piesei, care fac să 
se dilueze patosul satiric al comediei 
tn loc ca el să crească în momentele culmi
nante ale acțiunii. Scriitorul a înodat cu iscu
sință firele intrigii, dar Ln final s-a găsit în 
fața unui ghem tnd’cit, pe care n-e știut 
să-l deslege Lntr-un chip satisfăcător, la înăl
țimea întregii comedii. Aceste deficiențe im
pun scriitorului exigent față de sine însuși, 
aflat în neîntreruptă frămfntare pentru îmbu
nătățirea creației sale, noi eforturi creatoare 
spre tot mai deplina cucerire a măestriei ar
tistice.

♦
Pornit să desțelenească terenul prea puțin 

valorificat la noi al comediei satirice. Aurel 
Baranga a dobîndit un succes important 
oare-i cere să nu se oprească aci. să pășească 
și mai departe.

Despre prima comedie satirică din anii 
construcției noastre socialiste s-ar mai putea 
scrie multe. Unii sînt de părere că se cu
vine să fie apreciată pentrucă este,, prima. 
După cum am înceroat să arătăm, „Mielul 
turbat" merită prețuirea noastră nu pentru 
cine știe ce temeiuri statistice sau contabili
cești. ci pentru că este o comedie valoroasă, 
plină de optimism și încredere în posibilita

tea lichidării racilelor pe care le biciuiește, 
transmițînd convingetca fermă în superiorita
tea frontului unit al oamenilor simpli și cins
tiți asupra elementelor retrograde. Rîsul bi
ruitor al spectatorilor dă o adevărată sen
tință de condamnare împotriva excrocilor și 
birocraților. a nataților și a tot soiul de gură- 
cască și Incurcă-lume, care zadarnic încearcă 
să se pună de-a curmezișul drumului nostru 
spre socialism.

MIHAIL LUPU

Delegația guvernului
R. P, D, Coreene 

a plecat spre Geneva
PEKIN 20 (Agerpres). -
La 19 aprilie. Agenția Telegrafică Centrală 

Coreeană a anunțat în mod oficial că delega
ția guvernului Republicii Populare Democrate 
Coreene la conferința de la Geneva a părăsit 
la 19 aprilie Phenianul plecind spre Geneva. 
Delegația este condusă de Nam Ir. ministrul 
afacerilor externe al R.P.D. Coreene.

-----------•------------

Conferința partidului 
cooperatist englez a condamnat 

reînarmarea 
Germaniei occidentale

LONDRA 20 (Agerpres). — TASS transmite:
La 19 aprilie s-a încheiat conferința anuală 

a partidului cooperatist englez care s-a desfă
șurat la Blackpool. La lucrările conferinței au 
luat parte peste 700 de delegații din partea or
ganizațiilor care cuprind aproximativ 10.000.000 
de membri. Conferința a discutat raportul 
Comitetului executiv național al partidului și 
a adoptat o serie de hotărîri. In centrul aten
ției conferinței au fost problemele privind si
tuația internațională.
Conducerea partidului a insistat asupra 

adoptării unei rezoluții propusă de ea cu pri
vire la politica externă și care aproba înar
marea Germaniei occidentale și includerea ei 
in „comunitatea defensivă europeană". To
tuși, reprezentanții secțiilor din Liverpool și 
Birmingham ai partidului cooperatist au pro
testat împotriva rcinarmării Germaniei occi
dentale și au prezentat un amendament care 
condamnă linia politică a Comitetului exe
cutiv în problema germană.

Pentru amendamentul la rezoluție au vo
ta: 5.092.000 de persoane, contra 2.410.000. 
Acest fapt, precum și ovațiile furtunoase cu 
care participanții la conferință au întîmpinat 
rezultatele votului, constituie un grav eșec 
pentru conducerea partidului, și oglindesc ho
tărîrea poporului englez de a se opune cu e- 
nergie planurilor de reînviere a militarismu- 
lui german.

Diplomația brutală a S.U.A. 
privită cu suspiciune 

in țările Asiei (le sud-est
DELHI 20 (Agerpres). — TASS transmite: 
Știri sosite din diferite țări ale Asiei de 

sud-est arată că majoritatea acestor țări pri-
• esc cu mare neliniște și cu suspiciune planu-
* le americane de creare a unui bloc militar 

In această regiune.
După cum anunță presa, cercurile cu auto- 

r tate din Delhi urmăresc cu o îngrijorare 
cresclndă planul de creare a unul sistem mili. 
ir în Asia de sud-est, propus de secretarul 

ce stat al S.U.A. Dulles.
Presa indiană critică vehement planul lui 

Dulles, subliniind că acest proiect periclitează 
conferința de la Geneva. Ziarul „Hindustan 
i nes" scrie că pacea Asiei este amenințată 
ie o primejdie gravă tn urma „încercărilor 
peterilor occidentale de a crea o așa-zisă apă- 
rare colectivă și a noilor acțiuni îndreptate 
-pre dezbinarea țărilor asiatice și spre pro

vocarea unor conflicte și mai mari”. Ziarul 
.Statesman" a caracterizat planul lui Dulles 
drept „o nouă intervenție monstruoasă în tre
burile asiatice".

Potrivii știrilor transmise din Birmania de 
agențiile de presă străine, cercuri din antu
rajul guvernului birmanez au primit cu ră- 
cea'l și s_-piciu_e pliurile americane de 
creare a unei alianțe millfare In Asia ce sud- 

jest. Ia aceste cercuri s-a arătat că partici
parea Ia o asemenea alianță este contrarie 

'pol'xii de neutralitate dusă de Birmania. 
Presa birmaneză publică articole tn care con- 
damnă energic planurile agresive americane 
în As a de sud-est. Presa din Indonezia reac. 
; o- ează tn același mod față de planurile a- 
nerica.-.e îndreptate spre lărgirea conflictelor 
militare tn Asia.

Ziarul „Duta Mașarakt”, organ al partidu- 
musulman „Nahdatul Ulama”, scrie că 

Indonezia trebuie să fie vigilentă și să nu 
se lase atrasă într-un bloc agresiv.

După cum anunță un corespondent al agen
ției Reuter, ziarele din Ceylon critică și ele 
propunerea S.U.A. cu privire la crearea unei 
i’.lanțe militare tn Asia de sud-est.

Pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale intre U.R.S.S. și Tailanda

BANGKOK 20 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Ziarele „Liberty1' și „Bangkok Post" au pu
blicat textul declarației misiunii diplomatice a 
U.R.S.S. în Tailanda în care se spune că or
ganizațiile comerțului exterio* ale U.R.S.S. sînt 
gata să extindă comerțul între Uniunea Sovie
tică și Tailanda. Numeroase ziare locale au pu
blicat știri cu privire la această declarație. 
Ziarele subliniază acele pasaje din declarație 
ln care se spune că „organizațiile comerțului 
exterior ale U.R.S.S. ar putea lua din nou în 
discuție problema cu privire la încheierea cu 
firmele și organizațiile tailandeze a unor con
tracte pe termen lung In legătură cu importul 
de mărfuri tailandeze în schimbul mărfurilor 
sovietice, avînd totodată în vedere posibilita
tea ca plățile să se facă în moneda tailandeză

Subliniind faptul că interzicerea comerțului 
liber exercită o influență nefastă asupra eco
nomiei tailandeze, ziarul „Prachalipatthai" 
scrie că „dacă Tailanda ar obține încă o pia
ță — piața rusă — noi am putea realiza mari 
progrese”.

Libanul refuză 
„ajutor" american

BEIRUT 20 (Agerpres). —
Ziarul „Telegraph" anunță că, după cum a 

devenit cunoscut, guvernul libanez a refuzat 
.ajutorul” economic american pus ia dispo

ziție sub formă de mărfuri rămase nedes
făcute, întrucît el consideră că un asemenea 
.ajutor” ar dăuna economiei naționale libane

ze.

Greva elevilor 
din Rio de Janeiro

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). - TASS 
transmite :

După cum anunță ziarul „Imprensa Popu
lar", zilele trecute a avut loc la Rio de 
Janeiro o grevă de o zi declarată de 10.000 de 
elevi din școlile medii tn semn de protest îm
potriva urcării taxelor școlare și a scumpirii 
manualelor-

O delegație a participanților la grevă s-a 
prezentat ministrului învățămîntului din Bra
zilia cerînd reducerea taxelor școlare. Partici
panții la grevă au organizat o demonstrație 
pe străzile orașului.

De ce Marius Apoși ol o 
trebuie să siringă cureaua...
Marius Apostolo nu este economist și nici nu se pricepe tn mod deosebit in tainele 

științelor economice. înșiruirea de cifre pe care o constituie bugetul anual al Franței nu-i 
este totdeauna clară. Dar aceasta nu-l împiedică să constate urmările bugetelor mizeriei 
și războiului ale căror pove'i, de ani de zile, oamenii simpli din F ran fa le poartă pe 
umerii lor.

Marius Apostolo este un simplu muncitor. Lucrează într-una din cele mai mari 
uzine din Paris — uzina de automobile Renault. Are o calificare profesională, are price
pere in meserie, dar totuși trăiește tn mizerie. Să-l dăm insă cuvintul: „Seara, cînd 
muncitorul de la uzina Renault după ce a cîștigat intr-o zi de muncă grea ctțiva cenți 
jalnici, se întoarce obosit acasă și intră tn cotețul său întunecos, simte deosebii de acut 
cit de greu trăiește omul muncii înlr-o țară capitalistă. Copiii lui sînt flămlnzl, iar cînd 
sfnt bolnavi el nu este întotdeauna tn stare să cheme medicul și să cumpere medica
mente. Soția lui nu o poate duce la capăt in nici un fel și nu poate cumpăra strictul 
necesar. Șt cu ații mai puțin poate fi vorba de a merge cîndva la un teatru, sau de a 
cumpăra o carte".

Cureaua a devenit pentru mu Iți dintre muncitorii francezi un 
barometru al costului vieții. Cu cit cureaua se strînge, cu atit 
viața este mai grea, mai apăsătoare pentru cei ce muncesc. Ci
frele din graficul de mai jos (reprodus după ziarul „l'Humanîti 
Dimanche") arată că. după datele Centrului de studii și de cer
cetări economice și sociale, costul vieții la Paris, lulndu-se ca 
indice 100 anul 1938. a crescut de peste 36 de ori. Cureaua s-a 
strîns mereu, lună de lună, an de an. Și oamenii simpli, aseme
nea lui Marius Apostolo, au constatat cum traiul lor devine din 
ce în ce mai mizer, cum greutățile se înmulțesc, cum pot rezolva 
din ce în ce mai dificil problemele existenței cotidiene.

Dar Marius Apostolo și asemenea lui din ce în ce mai mulți 
muncitori francezi, încep să priceapă cauzele situației lor grele, 
Din mulțimea de cifre care formează bugetul ei desprind tot mai 
bine adevărul: finanțele Franței, banii strînși de la milioanele de 
contribuabili, in loc să 'îmbunătățească traiul celor mulți, sînt 
irosiți în nebuneasca cursă a înarmărilor.

In bugetul Franței sînt prevăzute cheltuieli de miliarde. Mili
ardele acestea îngroașă însă buzunarele fabricanților de arme de 
peste ocean și ale marii burghezii franceze. Alocațiile militare în
ghit cea mai mare parte a bugetului francez. In 1947 ele repre
zentau 231 de miliarde de franci, iar în 1954 au ajuns la 1.700 de 
miliarde de franci. (După cum se poate vedea in graficul alătu
rat). Distanța dintre cele două cifre constituie un veritabil act 
de acuzare la adresa guvernanților străini de interesele poporului, 
care rup de Ia gura muncitorului pînă și ultima bucățică de pline 
pentru a umple sacii de aur ai morganilor și duponților, pentru a 
îndeplini ordinele Departamentului de stat al S.U.A. ale cărui 
calcule meschine cer continuarea și 
dar" din Indochina.

Cresc alocațiile militare, crește mi
zeria populației. Muncitorii francezi 
s-au obișnuit să siringă mereu cu
reaua. Dar obișnuința aceasta nu 
Înseamnă resemnare. Clasa munci
toare din Franța își apără dreptul 
la o viață omenească. Ea năzuiește 
la zilele cînd copiii muncitorilor vor 
înceta să mal fie flămînzi. cirul 
tinerii nu-și vor mai curma firul 
vieții din pricina mizeriei, cînd traiul 
celor ce muncesc nu va mai fi un 
nesfirșit cortegiu al suferințelor. Iar 
tn acele zile și bugetul Franței va 
trebui să aibă o altă înfățișare.

32*9

o..

Scurte
• La 20 aprilie, în Palatul Națiunilor de la 

Geneva încep consultările experțifor în pro
blema intensificării comerțului între Est și 
Vest. Secretariatul Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa sub auspiciile căreia se vor des
fășura lucrările a anunțat că lucrările conferin
ței vor dura 12 zile, la ele participind 20 de 
delegații.
• Agenția argentiniană de Informații anunță 

semnarea unui acord comercial între Argentina 
și R. P. Ungară în valoare de 8.250.000 dolari.
• Potrivit relatărilor presei, în prima decadă 

a lunii aprilie Belgia număra 230.920 de 
șomeri. Deosebit de mare este șomajul în in
dustria ușoară : textilă, de tricotaje și de con
fecții. Crește numărul șomerilor în industria 
metalurgică.

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi după amiază cu începere de la 

ora 16,30 pe stadionul „Republicii" echipa 
belgiană La Gantoise susține al doilea joc 
în țara noastră, întîlnind echipa C.C.A.

Biletele vîndute penttu stadionul „23 Au
gust" sînt valabile pe stadionul Republicii la 
tribunele indicate pe bilete.

A doua repriză a acestei tntîlnlri va fi trans
misă de posturile noastre de radio cu înce
pere de la ora 17,25 pe lungimile de undă 
de 1935, 202 și 206 m.

★
• La 19 aprilie s-a disputat ultimul tur din 

cadrul turneului internațional studențesc de 
șah. In centrul atenției generale a stat întîl- 
nirea dintre echipele Uniunii Sovietice șl R. 
Cehoslovace, care după disputarea a opt ture 
aveau fiecare cîte 27 puncte. Intîlnirea a pri
lejuit o luptă dîrză și a luat sfîrșit cu rezulta

♦ ■

Spectacole
MIERCURI 21 APRILIE 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R : Tnaviata; Național „1. L. Caragiale” 
(sala Comedia): Mielul turbat; Național „I. 
L. CaragLiale” (sala Studio): Pulberea argin
tie; Teatrul de Stat de operetă: Gasa cu trei 
fete; Municipal: Lumina de la Ulmi; Munci
toresc C.F.R. (Giulești): Sfîrșitul escadrei; 
Armatei (B-dul Magheru): De partea cealaltă; 
Armatei (13 Septembrie): Vlaicu Vodă (B.) 
Studioul actorului de film „C. Nottara": Micii 
burghezi; Tineretului: Neisprăvitul; Ansam
blul de estradă: ...Și Ilie face sportl,

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frlmu:
Povestea orcului cocoșat; Republica: Maeștrii 
baletului rus; București: Pulberea argintie; 
înfrățirea intre popoare, Libertății: Nicholas 
Nickleby; Alaxim Gorki: Filme pentru cei mici 
(matineu) Solii teatrului sovietic, cîntece na
tale (după amiază) Lumina : Viața în Cita
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știri
O La 18 aprilie, s-a deschis, la Tokio o con

ferință pentru apărarea păcii convocată din 
inițiativa lui Ikuo Oiama, președintele Comi
tetului Japonez pentru apărarea păcii și a 
altor reprezentanți ai vieții publice. La con
ferință participă 200 de delegați ai sindicatelor, 
ai organizațiilor de femei și ai diferitelor 
pături ale poporului japonez.

e Agenția France Presse anunță că impor
tantul post Pailinii a fost încercuit de forțele 
populare din statul Khmer.

e Achille Van Acker a fost însărcinat cu 
formapea noului guvern belgian. El este depu
tat din partea partidului socialist și a fost de 

două ori prim ministru In ultimii zece ani.

tul de 2 1/2—1>/2 tn favoarea șahiștilor ce. 
hoslovaci.

Jucînd la prima masă, Filip și Korcinoi au 
terminat remiză. La masa a doua, Moiseev 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Cozma (R. Ceho
slovacă). La celelalte două mese șahiștii so
vietici Krogius și Nikitin au pierdut în fața lui 
Vesely și respectiv Marsalek.

In urma acestor rezultate, turneul a fost 
cîștigat de echipa de șah a R. Cehoslovace 
care a obținut 29>/2 puncte. Pe locul doi s-a 

clasat echipa U.R.S.S. cu 28t/2 puncte, iar pe 
locul trei echipa R.P. Bulgaria cu 26 puncte. 
In continuare urmează Anglia 23 puncte, îs. 
landa — 19 puncte, Suedia. — 17 puncte. Nor
vegia — (cîștigătoarea celui de al doilea tur
neu international studențesc de șah desfășu
rat anul trecut la Bruxelles) — 14 puncte.
Finlanda — 13 puncte, combinata Italia, Sco

ția 8l/2 puncte și Franța __ 1 1/2 puncte.

delă; Al. Popov: Preludiul gloriei; Timpuri 
Noi: Patinatorii sovietici, campionii mondiali, 
pomul de iarnă la Kremlin jurnal sovietic, 
jurnal rotnînesc, pioniera nr. 12, Circul vesel; 
Victoria, Miorița: Un pichet ln muriți; Gh. 
Doja: Boier cu orice preț; Vasile Roaită: Tata 
tn vacanță; 8 Martie: Răpirea; C. David: Pav- 
linoa; Cultural: Spre cer; Grivița: Inimi de 
oțel; Al. Sahia: Lupta pentru viață; Flacăra: 
Republica Populară Romînă, Marinlcă; Ilie 
Pintilie: Cîntărețul Stepelor; 8 Mai: Căpiian 
la 15 ani; Volga: Schubert; N. Bălcescu: Ma- 
ximoa; 1 Mai; Apărătorii patriei; Rahova: 
Nunta cu zestre; Olga Bancic; Corăbiile ataci 
fortărețele (seria a II-a); T. Vladimirescu 
Sadco; Arta, Donca Simo: O scrisoare pierdu 
tă; Popular: Partizana; M. Eminescu: Nu 
pace sub măslini; Moșilor; Arena celor curt 
joși; 23 August; Inimă tînără; Unirea: Mart 
aventură.


