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Proletari din toate tarile, ttniți-vd ! Studenți și studente!
Sintem în perioada examenelor. Nu pierdeți 

niciun minut din timpul prețios care a mai ră
mas. Trebuie să dovediți prin fiecare răspuns dat 
tovarășilor profesori că v-ați însușit temeinic 
materia, că veți deveni specialiști cu o înaltă ca
lificare.

Pentru aceasta, intensificați-vâ eforturile în 
munca de recapitulare a materiei, participați la 
consultații!

Luptați pentru obținerea unor calificative ridi-

AMENAJAREA 
IAZURILOR 

sat sau comună Patria noastră

Pentru ridicarea eent'nuS A 
nivelului ie trai al celor ce mun
cesc, este necesar să se desco
pere și să se pună in valoare 
rezervele interne existente ia 
fiecare întreprindere, în fiecare 

este foarte bogată în asemenea re
zerve care, folosite cu chibzuință, pot contribui din plin la îmbună
tățirea vieții poporului muncitor. ,

Sa ne oprim, din toate aceste rezerve, asupra apcler. Nu vom 
vorbi de acele rîurî cu un debit mare, capabile să furnizeze canti
tăți uriașe de energie, ci de apele mai ..neînsemnate", mai mici, 
care nu sînt îndeajuns de bine folosite. In țara noastră există ne
numărate lacuri și iazuri care pot fi folosite pentru creșterea pește
lui. In afară de aceasta insă mai există nenumărate posibilități de a 
se amenaja asemenea iazuri pentru creș erea peștelui și anume pe 
terenurile neproductive sau slab productive, văi degradate, foste 
vetre de iazuri etc. Zeci de mii de hectare de terenuri care actual- 
n ente nu produc nimic ori au o producție neînsemnată pot fi puse
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cate, pentru a face din sesiunea de examene un 
prilej de adevărata sărbătoare

Concursul cîntecului și dansului

maltrimite reprezentanții cei
care duc faima folclorului nos- 
departe peste hotare. Oare ar fi 
ajungă elevi ai vreunei școli de

S-A ÎNCETĂȚENIT în satele noastre, 
obiceiul, ca mai în fiecare an, echi
pele artistice ale căminelor culturale 

să se întreacă între ele, să-și dovedească 
măestria dobîndită. Cu acest prilej, sînt 
scoase la iveală noi producții ale minu
natului nostru folclor, noi talente remar
cabile, ieșite din rindul poporului.

Pe scenele teatrelor din tara noastră 
se ivesc mereu, mereu noi talente. In șco
lile de muzică, de dans, țărănimea munci
toare își 
talentati, 
tru pîi.ă 
putut să
muzică fii de țărani muncitori ca de pil
dă Elena Constantinescu, Bop Stănescu 
etc. în timpul regimului burghezo-moșie- 
resc? Pentru talentele din popor nu erau 
locuri în școlile de muzică. Astăzi însă 
înflorește mereu mai mult viata culturală 
a satelor noastre. O dovadă grăitoare în 
acest sens o constituie cel de al treilea 
concurs artistic al căminelor culturale.

Cel de al IlI-lea concurs al căminelor 
culturale, este, din punct de vedere al 
participării largi ale maselor de artiști a- 
matori, cel mai mare concurs de pînă a- 
cum, antrenînd mii și zeci de mii de par
ticipant!. Legat fiind de munca și viața 
poporului, concursul contribuie la mobili
zarea maselor pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid și guvern. In mai 
toate satele patriei noastre există echipe 
artistice care se pregătesc necontenit pen
tru concurs.

In zilele de odihnă țăranilor muncitori 
li se oferă adevărate clipe de desfătare. 
EI își văd astăzi pe scena căminului cul
tural copiii jucînd teatru, recitind poezii 
ale clasicilor noștri, interpretînd cu măes- 
trie frumoasele noastre cîntece populare 
sau muzică clasică.

Bătrînii ascultă cu drag cîntecele ve
chi care le amintesc de anii copilăriei.

Îmbogățirea vieții culturale la sate în
seamnă și crearea unui țăran cult care 
își perfecționează din ce în ce mai mult 
cunoștințele sale, folosește cele mai înain
tate metode de muncă.

Cu prilejul concursurilor de artiști a- 
matori se scot la iveală noi talente din 
popor, se ridică nivelul de interpretare al 
echipelor artistice existente, se ridică pe 
o freaptă mai înaltă activitatea artiștilor 
amatori. Programul acestor echipe s-a 
îmbogățit, ctiprinzînd alături de coruri 
(„Cîntecul prieteniei", „Sub al păcii stin
dard") dansuri și piese de teatru („Zes
trea Uenuței" de M. Ștefănescu, „Scri
soarea" de Lucia Demetrius), prezenta
tori de programe etc. In repertoriul mul
tor echipe întîlnești noj creații ale genu
lui popular legate de viața țărănimii mun-

citoare. Au fost create noi dansuri 
sînt de pildă, culesul bumbacului, 
colectiviștilor, dansul spicelor etc.

Grija pentru un repertoriu cu un 
tinut educativ legat de viața satului 
tru, este sarcina de seamă a concursului- 
Sint însă unele coruri pe ai căror soliști 
îi auzi interpretând cintece de jale sau 
chiar cuplete de muzică decadentă cind 
de fapt ai vrea să asculți un cîntec vesel 
care să cînte frumusețea zilelor noastre. 
In această privință un rol important re
vine organizațiilor U.T.M. care au datoria 
să sprijine concursul, să lupte pentru al
cătuirea cît mai justă a repertoriului.

Concursul atrage mase de tineri care 
participă cu multă însuflețire la activita
tea echipelor artistice de amatori. De pildă 
în satele și comunele orașului Lugoj ma
joritatea echipelor artistice sînt formate 
din tineri.

Organizațiile de U.T.M. trebuie să spri
jine în mod concret participarea tinerilor 
la concurs, sprijin care nu s-a făcut sim
țit pretutindeni.

Iată că în comuna Sălcloara din raio
nul Rîmnicu Sărat din lipsa organizației 
de U.T.M. care nu a dat sprijinul cuvenit, 
pentru ca activitatea echipelor artistice să 
fie mai interesantă, o parte din tineri 
participă la corul bisericesc neputîndu-se 
astfel închega o bună echipă artistică.

Există însă echipe artistice for
mate din tineri cu care, pe drept 
te poți mindri.

E cunoscută în satul Văleni de 
în raionul Turda brigada celor 
condusă de Biro Luiza care prezintă să
tenilor bogate și plăcute programe artis
tice legate de munca și frămîntările sa
tului. Această echipă artistică este și frun 
tașă în muncile agricole. Fetele se mîn- 
drese pe bună dreptate cu tovarășe ca 
Uszkoi Elisabeta, care aplică cele mai 
înaintate metode de muncă.

Ne aflăm în perioada unei noi faze de 
desfășurare a concursului, cea mai im
portantă, faza raională. Pentru partici
parea la această fază, echipele artistice 
își perfecționează necontenit măestria, își 
îmbogățesc repertoriul cu cele mai valo
roase lucrări ale compozitorilor noștri: 
Ion Vidu, Gh. Chiriac, Ciprian Porum- 
bescu etc. Tinerii participant Ia concurs 
se pregătesc cu atenție pentru reușita e- 
chipelor din care fac parte, dorind să se 
întreacă în etapa finală a concursului cu 
cele mai bune echipe artistice de amatori.

Este datoria de cinste a organizațiilor 
U.T.M. de a sprijini participarea cît mai 
largă și la un nivel artistic înalt a echi
pelor artistice sătești Ia această fază a 
concursului căminelor culturale, pentru 
continua înflorire a artei noastre popu
lare.
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Din experiența acumulată 

de-a lungul veacurilor, ome
nirea s-a putut convinge cu 
precizie de un lucru : că gu
lerul este mai mic decît că
mașa. Este drept că Henric 
al ÎV-lea, regele Franței, 
purta un guler de dantelă 
care-j înconjura gîtul și-i a- 
junges pînă la piept. Dar 
ori cît de mare ar fi fost gu
lerul, tot era mai mic decît 
cămașa. Același lucru este 
valabil și pen'ru vremea gu. 
lerelor ștaif, care se 
mai ales înainte de 
război mondial.

Această constatare 
nirii a avut, așa cum 
o aplicare practică la 
tură răcoritoare atît de mult 
apreciată vara, cum este be
rea. Oamenii au 
spuma ce se strînge deasupra 
berii : „guler". Să fim înțe
leși. Această poreclă nu a fost 
dată întîmplător, ci pentru a 
se preciza că spuma berii tre
buie să fie mai mică decît be
rea. Despre axioma după care 
„gulerul" este mai mic decît 
berea știu pînă și copii. M-am 
convins, însă, că sînt unii os
pătari de la diferite restaurau, 
te și bufete care n-au auzit 
nimic despre ea. Iată pe scurl 
ce mi s-a întîmplat :

M-am oprit 
„Caraiman" din 
riei-și am cerut 
plătit și peste 
m-am pomenit în față cu un 
țap spumos. Mi-a fost de a- 
juns să arunc o privire spre 
țap ca să-mi dau seama că la

purtau 
primul

a ome- 
se știe, 
o bău-

poreclit

la patiseria 
Piața Victo- 

un țap. Am 
cîteva clipe.

Guler“ cu bere
punerea berii în pahar 
fusese respectată axioma 
care vorbeam mai sus.

— Tovarășe ospătar. Vezi, 
eu am cerut bere, nu spu. 
mă.

— AI și dumneata răbdare, 
că se lasă spuma, mi-a răs
puns el sigur de sine.

— Bine, bine, dar dacă 
lasă spuma înseamnă 
rămîne
- Ei 

știi că 
guler ?

Cînd 
„guler" 
ospătar, 
spatele tejghelei, și am în
ceput să-i explic: — Dum
neata nu știi că „gulerul" 
trebuie

— Ia 
șe cu 
Ce, de 
eu bere ? Nu știu eu cît tre
buie să fie un „guler"?

Norocul meu că lîngă mi . 
ne era un cetățean însetat și 
care tocmai voia să comande 
și el o bere.

— Ia mai las-o tovarășe 
Ce tot faci atîta gălăgie pen
tru un guler de bere. Nu 
vezi că ții omul de vorbă și 
eu mor de sete ?

Intr-adevăr mare noroc am 
avut. Aș fi avut remușcări 
dacă aș fi continuat să-l a- 
cuz pe ospătar pentru mici
le lui găinării. Este oare 
el mai vinovat, decît „cetă
țenii însetați" ca cel pe care 
l-am întîlnit eu ?

Am plecat din plăcintărie

nu 
de

se 
spuma înseamnă că 

m.ai puțin în pahir. 
asta-i. Dumneata nu 
berea se servește cu

am auzit cuvîntul 
m-am repezit după 
care se postase în

să fie...
mal lasă-mă tovară- 
principiile dumirale 
azi, de ieri, servesc

sub privirea friumfătoa-e a 
ospătarului care se simțea în
curajat de cetățeanul în ches
tiune.

Și, vă mărturisesc 
pînă aoasă numai un singur 
gînd 
s-a schimbat moda „gulerelor" 
apoi de ~ 
mentație 
comunicat 
lumea ?

drep’.

m-a frămîntal : dacă

ce Trustul de Ali- 
Publică

ca să
nu dă un 
știe toată

S. POPPER

F

reamenajarea celor existente 
pește. Odată cu piscicultura, 
creșterea păsărilor de apă. 

iazurile și eleșteele constituie rezervoare de apă pen-
culturilor irigate. Un avantaj foarte important este 
crearea iazurilor și eleșteclor se asanează mlaștinile, 
cuiburile de țințari purtători de microbi ai frigurilor

sau reamenajarca iazurilor presupune, bine înțeles, 
recu- 

Mai mult,

Pregătiri 
pentru închiderea anului 

de învăjămînt politic
raionul 23 august se de-fășoară o mun

ci intensă pentru pregătirea închideri: anul;:: 
de învâțămint pol'tic el U.T.M. Comitetul 
raional U.T.M. a luat din timp o serie de 
măsuri menite să ajute organizațiile de bază 
U.T.M. să asigure succesul închiderii cercuri
lor și cursurilor politice. Astfel în luna mai 
a avut loc la comitetul raional o ședință cu 
secretarii și adjuncții cu învâțămîntul politic 
din organizațiile de bază, unde s-a prelu
crat planul de măsuri pentru închiderea a- 
nului de învățămînt politic.

De atunci în organizațiile de bază există o 
preocupare deosebită pentru aceas’ă proble
mă. Comitetele organizațiilor de bază și-au 
întocmit planuri speciale de acțiune pentru 
pregătirea închiderii învățămîntului politic.

Întrunirea propagandiștilor în vederea pre
gătirilor pentru convorbirile recapitulative 
s-a făcut în trei eiape. Ultimul seminar de 
instruire a avut loc în luna iunie. La aceste 
seminarii s-au dezbătut . în medie cîte cinei 
teme, ceea ce « dat posibilitatea unei dezba
teri temeinice a problemelor. In plus comi
tetul raional a venit în ajutorul propagandiș
tilor prin organizarea unor consultații colec
ție de tieî ori pe săptămîhă.

Astfel la consultația din ziua de 1 iunie ati 
luat parte 33 de propagandiști. Lia com'tetul 
raional se dau și consultații individuale pen
tru propagandiștii cercurilor politice pentru 
începăfori, iar propagandiștii de la cursuri- 
le serale și cercurile de istorie a P.C.U.S. fo
losesc ajutorul cabinetului de partid.

în această perioadă organizațiile U.T.M. au 
nevoie de mult ajutor practic. De aceea în
tregul aparat al comitetului raional și acti
vul extrabugetar a fost împărțit pe una sau 
cel mult două organizații de bază U.T.M. 
pentru a controla și a da ajutor la pregătirea 
închiderii învățămîntului politic.

★
Pregătirea închiderii anului de învățămînt 

politic în organizația de bază U.T.M. de la 
fabrica I.O.R. din Capitală a început' printr-o 
ședință la care au participat toți cursanții și 
propagandiștii utemiști. Aici au fost discutate 
numeroase probleme legate de buna desfășu. 
rare a convorbirilor de sfîrșit de an.

O mare atenție acordă propagandiștii pre
gătirii cursanților. Astfel au fost luate măsuri 
ca la standul de cărți din uzină să fie adus 
materialul bibliografic necesar cursanților, 
cum ar fi : manuale, broșuri cu hotărîrile 
partidului și guvernului din ultimul timp etc. 
Un accent deosebit s-a dat de asemenea or
ganizării consultațiilor pentru cursanți. E- 
levii care au anumite nelămuriri dau întrebă
rile în scris propagandistului. Pentru răspun
suri propagandiștii utemișfi se consultă cu 
propagandiștii de partid sau merg la cabine
tul de partid.

La stația de amplificare, de asemenea sînt 
popularizate cărțiie ce se găsesc la stand și 
de care «'J nevoie cursanți', se anunță 
pentru consultații etc.

Propagandiștii participă de asemenea 
lat la seminariile și consultațiile ce se
comitetul raional U.T.M. Aceste pregătiri ne 
întăresc încrederea că la fabrica I.O.R. din 
București anul de învățămînt politic U.T.M. 
se va încheia cu succes.

Mecanizatorii de la S.M.T. Miercurea Sibiului Hunedoara, au ob
ținut mari realizări in executarea lucrărilor agricole de primăvara.

Brigada condusă de tinărul Cițhat Andrei a reușit să-și îndepli
nească planul de producție in proporție de Î47 la suta. Ei se pre
gătesc acum pentru lucrările de rară.

lată In fotografie pe tinerii mecanizatori din brigada lui Cițhat 
Andrei discutind problemele ridicate de Hotărirea Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. și a C.C. al P.M.R cu privire la executarea lucră
rilor de îngrijire a culturilor, recoltare, deșmiriștit, treerat. insă- 
mînțări și araturi adinei de toamnă, precum ți cu privire la reali
zarea planului de colectare pe 1954. I

in valoare, pot aduce venituri mari. 
Amenajarea de iazuri și eleștee sau 

n-are ca avantaj numai producția de 
aceste iazuri pot fi folosite și pentru 
De asemenea, 
tru extinderea 
acela că. prin 
distrugindu-se 
de baltă.

Amenajarea
unele cheltuieli. Aceste cheltuieli insa nu sînt tnari și pot fi 
perate in scurt timp prin producția de pește obținută, 
ckeltuielie pot fi reduse simțitor. în cazul cind lucrările vor fi exe
cutate prin muncă voluntară. De aceea, organizațiile U.T.M. din 
:oată țara trebuie să considere ca o îndatorire foarte importantă 
aceea de a ajuta la executarea lucrărilor de amenajare sau reame- 
najare a iazurilor.

Lucrările pot fi întreprinse fie de sfaturile populare, fie de gos
podarii colective, gospodarii de stat sau alle întreprinderi pe ale 
căror teritorii există posibilități de amenajare de iazuri. In orice 
caz însă, aceste lucrări nu trebuiesc privite îngust, ca o problemă 
de interes local, ci ca o problemă a țării întregi. Utemiștii trebuie 
să fie primii care vor dovedi că înțeleg acest lucru și să aducă o 
contribuție cit mai mare la executarea lucrărilor.

Posibilități de amenajare a iazurilor se găsesc în toate regiunile 
țării- De aceea toate comitetele regionale U.T.M. trebuie să tină 
legătura cu sfaturile populare regionale, să studieze în ce măsură 
utemiștii pot ajuta această importantă acțiune, să ia măsurile ne
cesare pentru popularizarea în rindurile tineretului a importanței 
acestei acțiuni și pentru mobilizarea tineretului la executarea lu
crărilor. Această problemă se pune cu deosebită ascuțime mai ales 
In ceea ce privește regiunile București, Suceava, Iași, Cluj, unde 
există cele mai mari suprafețe potrivite pentru amenajarea iazu
rilor.

Participînd la munca pentru amenajarea iazurilor, utemiștii vor 
aduce un însemnat ajutor luptei pentru ridicarea economiei națio
nale, pentru imbunătățirea continuă a vieții oamenilor muncii.
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Să folosim din plin capacitatea
In căutarea unor noi căi 

spre succese
Ca urmare a măsurilor economice elabo

rate de plenara lărgită a C.C. al Partidului 
«Muncitoresc Romîn, din august 1953, noi sar
cini au revenit și colectivului de muncitori de 
la țesătoria meeaițkă „Constantin IvătiuJ"- 
Brăneștî, reg%H)c>-\Mo&fti, 
în d ep I i n ir L

iti, Pențrir^ducerea-la 
a da oa- 

Săwirl.mai -fru

z'lele

regu- 
țin la

îndepl i iiif 
menilor muncii’-'mât idu 
moașe, ieftine și de calita-te superioară a fost 
necesară organizarea mai bună a 
de producție.

Din primele luni ale acestui an, 
multe din greutățile din trecut, 
de aici — în majoritatea lor tineri 
sit noi căi, care au dus la obținerea 
cese importante în producție. Astfel, valoarea 
producției globale a întreprinderii a fost mai 
mare în luna aprilie a anului acesta cu 10,3 
la sută, față de întreg trimestrul IV al anu
lui trecut. Calitatea țesăturilor s-a îmbunătă
țit cu 6,5 la sută față de aceeași perioadă, iar 
cei peste un milion de metri țesături de cali
tate slabă obținuți în ultimele 3 luni ale a- 
nului 1953, au rămas doar o tristă amintire.

Pe lîngă acestea au fost introduse în ulti
mul timp alte 26 desene noi de țesături.

Aceste succese, se datoresc într-o măsură 
însemnată unei mai bune funcționări a uti
lajului .și folosirii capacității lui, aproape în 
întregime.

Neglijențele din anii trecuți eu privire la 
îngrijirea mașinilor în luna decembrie a anu
lui trecut au impus luarea unor măsuri me
nite să ducă imediat la buna funcționare a 
întregului utilaj.

In acest sens, atenția a fost îndreptată mai 
ales spre elaborarea și aplicarea unor noi 
măsuri tehnico-organizatorice. Au fost reor
ganizate atelierele auxiliare pe întreprindere 
au fost organizate echipe de mecanici și lă
cătuși de întreținere pe secții. S-a 
atenție mai mare întăririi acestor 
oameni de specialitate mai ales 
principale ca : preparat, țesătorie, 
organizării muncii 
crească spiritul de 
tea reparațiilor. In 
sistemul muncii în 
făcut ca mecanicii 
chipelor — in a căror componență sînt deopo
trivă tineri și vîrstnici — să fie cointeresați 
în repararea în bune condițiuni 'a mașinilor. 
Utemistul Muscalu Gheorghe mecanic princi
pal al țesătoriei și maistrul Kotschik Karol, 
și-au adus și ei din plin contribuția la înlătu
rarea unor deficiențe cu origină veche în sis
temul de întreținere a mașinilor și și-au 
îndreptat atenția mai ales către centrala de 
forță a întreprinderii, unde s-a ajuns ca în 
cursul acestui an să nu mai existe nici o stag
nare a cazanelor. contribuind astfel la o mai 
bună alimentare a utilajelor cu energie elec
trică și aburi. Aici este vorba de preocuparea 
zilnică și atentă la analiza apei din cazane 
pentru înlăturarea depozitării pietrei pe țevile 
fierbăioare.

procesului

învingînd 
muncitorii 
— au gă- 
unor suc-

acordat o 
echipe cu 
în secțiile 
finisaj și 
îneît să 
de calita-

lor în așa fel, 
răspundere față 
acest scop a fost introdus 
acord la reparații, care a 
și lăcătușii din cadrul e-

Cauza care duce la o asemenea situație este 
executarea unor reparații la un nivel tehnic 
scăzut din pricina ncrespectărfi sistemului 
de reparați: preventive planificate. La sis
temul de reparații care duce în mod sigur 
Ia o reparație atentă a mașinilor, nu s-a pu
tut ajunge pînă acum, din cauza unui număr 
însemnat de reparații accidentale care depă
șesc astăzi «î mult forțele întreprinderii în a- 
cest sens și care contribuie de cele mai multe 
ori la faptul că reparațiile să nu se mai nu
mească reparații, ci simple cîrpeli. Așa de 
pildă, au fost reparate de către tovarășii Ion 
N. Ana și «Nițu loan mașinile de bobinat, 
unde s-au folosit materiale slabe la susțină
toarele bobinelor fapt care face ca acestea să 
slăbească mereu contribuind la degradarea și 
stagnarea din funcțiune a unui număr însem
nat de bobine.

La pierderile pricinuite prin nefuncționarea 
în bune condițiuni a războaielor mai contri
buie și nerespectarea unor reguli de bază în 
ceea ce privește buna lor întreținere de către 
maiștrii primi și maiștrii de sectoare. In sec
toarele în care lucrează tov. maiștri Nițu P. 
loan, Pietrăreanu Dumitru și Bălașa Aurel, 
această regulă este neglijată în mod perma
nent. Așa este explicat .și faptul că în sec
toarele lor planul de producție este periclitat 
iar calitatea țesăturilor suferă. Ei nu ve
ghează ca reglarea războaielor să se facă de 
fiecare dată cu mai multă atenție, cu mai 
multă operativitate la introducerea unei noi 
urzeli. Nu sînt îndrumați și supraveghiați 
nici ajutorii lor. Sînt cazuri, din această pri
cină, ca unele țesătoare cu o calificare medie 
să nu-și îndeplinească nici măcar normele. 
Așa este de pildă tînăra Vasile Gherghina din 
sectorul III B. (unde conduce maistrul Niță 
P. loan). Fiind lipsită de sprijin și îndruma
re și nereglîndu-i-se întotdeauna mașinile, în 
primele 12 zile ale lunii mai tînăra Vasile 
Gherghina nu și-a îndeplinit niciodată nor- 

. tna. Existența unor asemenea deficiențe mai 
ales la reglarea războaielor, se impune a fi 
grabnic lichidată iar conducerea întreprin
derii să facă răspunzători pe cei ce nu res
pectă o asemenea condiție de bază.

menea materiale ca : oțel, bronz, carbid, oxi
gen, și altele. împiedică confecționarea unui 
număr mai mare de piese de schimb, fapt 
pentru care nu se poate ajunge la planifica
rea reparațiilor.

Tineri de la „Ivănuș Constan
tin 1“ Folosiți din plin mașinile la 
care lucrați: ® lichidlnd absențele 
și întirzierile; ® executînd la timp 
reparațiile necesare; o îngrijind bi
ne războaiele ; » îmbunătățind a- 
provizionarea cu materiale; ® prac- 
ticînd metodele avansate de muncă.

Folosind în muncă metode înaintate
4 l ț

<

întrecerea 
zi de zi tot

Folosind
Theodor și
depășesc zilnic norma cu 40—60 la sută.

socialistă la combinatul metalurgic-Reșița se desfășoară 
mai intens.
din plin metodele înaintate de muncă, utemiștii Butiri 
Daniluc Pintilie de la atelierele de secționat lingouri,

I
>

I

Indicii de utilizare a mașinilor 
la fabrica „Ivănuș Constantin" au 
crescut cu 10 la sută în aprilie 1954 
față de aprilie 1953.

Ducerea la îndeplinire a acestor măsuri teh- 
nico-organizatorice a contribuit la o mai 
bună funcționare a mașinilor, la o mai rațio
nală folosire a capacității de lucru a aces
tora. Astfel indicii de utilizare a mașinilor au 
crescut cu 10 la sută în luna aprilie a.c., față 
de trimestrul IV 1953.

Orele neproductive pot fi 
înlăturate

Cu toate acestea, — realizările obț'nutc 
sînt cu mult sub posibilitățile întreprinderii 
pentru a putea face față cu ușurință tuturoi 
obiectivelor planului de producție. Din aceas 
tă cauză la un număr însemnat de războaie 
bobinatoare sau alte mașini, nu se lucrează 
din plin, existînd ore neproductive. Sînt răz
boaie ca acelea la care lucrează tinerele 
Constantinescu Rozica. Nițoiu Alexandrina, 
lohanschi Ecaterina șl altele, care au lunar 
între 24—58 ore neproductive. Numai între 
3—13 mai a.c. au fost înregistrate 2048 de ore 
în eare pe rind 138 războaie n-au funcționat.

, Cu toate succesele obținute, mai 
sînt multe rezerve în privința folo
sirii utilajului.

Nu se poate admite ca numai în 
10 zile să se totalizeze în fabrică 
— așa cum s-a întimplat — un 
timp neproductiv al utilajului de 
2048 orc.

Această stare de lucruri în ceea ce privește 
folosirea din plin a capacității de lucru a ma
șinilor și în mod deosebit a războaielor, mai 
există și din cauza unor deficiențe în aprovi
zionarea mașinilor atît cu materia primă ne
cesară, cit și cu piese de schimb. Unul din 
războaiele la care lucrează tînăra Vohnovschi 
Ecaterina a funcționat cu jumătate din capa
citate, din pricină că n-au fost imperechiate 
suluri care să fi conținut același metraj de 
urzeală. Aceasta a făcut ca unul din suluri 
să conțină mai multă urzeală cu aproximativ 
30 metri decît celălalt cu care mergea în pa
ralel. Primul sul, epuizîndu-și firele mai re
pede decît celălalt, a făcut ca aproximativ 18 
ore, războiul să nu funcționeze decît cu ju
mătate din capacitate, scăzînd în felul acesta 
productivitatea lui.

Aceasta se întîmplă în repetate rînduri din 
cauza unei defectuase organizări a serviciu
lui de aprovizionare cu urzeală de către ateli
erul de preparat condus de tov. inginer Bru
mă Nicolae, s-au mai precis din cauza unei 
lipse de concordanțe între atelierul de pre
parat și cel de țesătorie. Aceasta duce la go
luri de producție în atelierele de țesut.

Se pare că uneori există „cauze obiective" 
care pricinuesc goluri de producție. Unele în
treprinderi furnizoare cum este filatura 
„Dacia" și ..Bumbăcăria Romînească Jilava", 
nu furnizează la termen materia primă nece
sară. In acest sens Direcția Generală Indus 
trială Bumbac. In și Cînepă din cadrul Minis 
ierului Industriei Ușoare, are datoria să ia 
măsuri pentru a organiza mai bine reparti
zările de materie primă și pentru a respecta 
termenele de livrare a acesteia de către în
treprinderile furnizoare. De asemenea între
prinderii „Constantin Ivănuș" îi sînt nece
sare și alte materiale spre a putea rezolva 
tina din problemele de bază în privința unei 
bune funcționări a mașinilor și anume: pro
blema pieselor de schimb. Lipsa unor ase-

La obținerea rezultatelor în legătură cu 
folosirea capacității de lucru a mașinilor față 
de ultimul an, o contribuție de seamă și-a 
dat-o tineretul din această întreprindere. Ast
fel un număr de peste 440 tineri și tinere în
cadrați în întrecerea socialistă, au reușit ca 
prin aplicarea metodelor înaintate de lucru 
cum sînt: llicev— Vlasov, Antonina Janda- 
rova; marșrut, Cotlear și altele, prin reali
zarea de inovații, prin întărirea disciplinei la 
locul de muncă și îngrijirea mașinilor, să fo
losească mai bine mașinile să facă în felul a- 
cesta ca normele să fie depășite și salariile 
lor să crească.

Cînd comitetul U.T.M. „uită“ 
de problemele producției

Utemistele țesătoare Dinu Aîaria, Cîrlejari 
Maria, Rozica Constantinescu — de pildă — 
și multe altele, aplicfnd metode de lucru sovie-' 
tice, depășesc zilnic normele între 110-170 11 
sută, iar cîștigul lor se ridică lunar la 700— 
900 lei. Cu toate acestea numărul tinerilor care 
aplică metode înaintate de lucru este foarte 
scăzut față de numărul mare de tineri și ti
nere muncitoare din această întreprindere. Se 
face simțită lipsa unei calificări mai înalte 
a unor tinere țesătoare și îndrumarea acesto
ra spre a se califica, pentru a putea lucra 
mai cu spor, folosind mai bine mașinile. Una 
din cauzele care contribuie la existența unor 
asemenea lipsuri este și aceea că încă mai 
sînt numeroși tineri neorganizați pe locul de 
mutică în brigăzi de producție, fiind lipsiți în 
felul acesta de sprijinul și îndrumarea colec
tivului.

Comitetul organizației de bază U.T.M. sub-' 
apreciază total problemele de producție. In 
ultirnile 3 luni de zile nu a avut loc nici o șe
dință, nici o consfătuire în care să se fi des- 
bătut una din problemele arzătoare cum ar 
fi de pildă : „cum sînt folosite mașinile da 
către tineri", sau „care sînt cauzele că unii 
tineri nu-și îndeplinesc normele". Nu au fost 
lichidate complet lipsurile nemotivate de la 
lucru, întirzierile și indisciplina pe locul de 
muncă. Sînt tinere ca Grigorescu Elena, Mo- 
raru Ecaterina și altele care lipsesc cu regu
laritate. Tinerii nu sînt în suficientă măsură 
sprijiniți de maiștri și tehnicieni, iar direc
țiunea în frunte cu tovarășul Tabacu Petre 
nu a luat toate măsurile pentru a fi asigu
rate condiții bune de muncă pentru munci
tori mai ales în secțiile năvădit, bobinat și 
țesătorie unde lipsesc ventilatoare de condi
ționare a aerului, iar în timpul nopții lumina 
este slabă.

★
îndeplinirea sarcinilor actuale ale întreprin

derii „Constantin Ivănuș", reeșite din plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953, este 
cauza întregului colectiv. Aceasta se poate 
realiza și printr-o mai bună organizare a 
muncii de reparații și întreținere a mașini
lor. La o planificare a acestora se poate a- 
junge sprijinindu-se inițiativa luată de a se 
trece la reparația de întreținere a războaielor 
pe sectoare.

Este necesar îmbunătățirea muncii de apro
vizionare a atelierelor și mașinilor cu mate
rii pr'me și piese de schimb și intensificarea 
folosirii din plin a experienței înaintate în 
producție. Utemiștii și tinerii mecanici, țesă
tori și toți membrii colectivului întreprinderii 
„Constantin Ivănuș". trebuie să aducă con
tribuția lor valoroasă la îndeplinirea, și depă
șirea planului de producție și la îmbunătăți
rea calității țesăturilor prin îngrijirea și fo
losirea chibzuită a mașinilor, aplicarea me
todelor înaintate de lucru. întărirea discipli
nei în producție, avînd în permanență spriji
nul organizației de bază U.T.M, sub condu
cerea comuniștilor.

N. COTIGA /



La Magazinul Universal din Pîncota
Cunosc o vînzătoare dintr-un mare magia- 

«fci universal, deasupra căreia, tronează bă
tută sdravăn în perete lozmoa : „Să deservim 
cu dragoste pe cumpărător'". Nu știu, cum 
se gtndeși'e tovarășa aceasta să traducă în 
fapte lozinca ce-i stă deasupra capului; știu 
însă că țipă ia cetățeni, 
scîrbă, găsește pricină în 
• ocolesc.

aruncă marfa - cu 
toate. Cumpărătorii

★
La Pîncota — comună 

Arad — Oricînd găsești mare forfotă la Ma
gazinul Universal, ce aparține cooperative’. 
Oamenii intră și ies cu Cumpărături din acest 
magazin, 
ființă.

Pe aici 
dugiteane 
pielea de 
cotdnii erau obișnuiți să tîrgulască la Arad 
unde jaful era tot așa de tîlhă.resc. Poate 
niciodată nu și-ar fi închipuit că o să aibe 
la e' în sat un asemenea magazin universal, 
(demn de a exista ș: într-un oraș), oafe ere 

textile, mărunțișuri, 
alimentare, chimi- 

menaj, produse de 
de voiaj și jucării.

mare din raionul

din ziua de 1 tnai 1952 cind a luat

în Pîncotia au existat înainte ctteva 
ale chiaburilor, oare trăgeau și 
pe țăranul muncitor. Așa că, Pîn-

secții atît de numeroase : 
galanterie, încălțăminte, 
cale, fierării, obiecte de 
tutun, parfumerie, obiecte

Sînt mulți țărani muncitor' oare au intrat 
pe *ușe aceasta șl au ieșit îmbrăcați în hain» 
noi nouțe începînd de la tălpi și pînă im 
creștet. Pincotencele nu știu ce să aleagă 
când vin să tîrguiască din cele peste 2000 sor
timente, din cele mai diferite.

Magazinul universal este însă înt-r-o conti
nuă creștere. In 1952 de pildă s-au vîndut aici 
mărfuri în valoare de 5.967.514 lei iar în 1953 
în valoare dfe 9.225.688 Planul de vînzare pe 
luna trecută a fost îndeplinit cu 114 la sută.

Aproape în fiecare Z' sosesc mărfur* la 
Pîncota pentru Magazinul Universal. Cerin
țele sînt mari. Sătenii Pîncotei vor să oum. 
pere tot- mai mult Anul acesta de pildă au 
sosit 183 camioane cu felurite mărfuri.

Cînd intri în Magazinuj Universal privirea 
ți se desfată, văzînd mărfurile frumos sti
vuite în steîaje, varietate de produse, vînză- 
torit îmbrăcați în 

într-un colț vei 
scrie : „Brigada 
vire", far alături
fruntașă pe cooperativă. Să facem cunOșt'ință 
cu unii dintre membrii acestei brigăzi.

★
mărunțișuri e totdeauna mare 

Și acum, țăranca muncitoare 
cumpără taftale, Kristof Maria 
sătence vor să ia ață, ace, pan- 

brunetă

A venit apul la Pîncota, la Magazinul Uni
versal și s-a specializat la secția mărunțișuri. 
Acum se descurcă singură cu cele 400 de sorti
mente. Elena va pleca curînd la Școala de 
pregătire a cadrelor în cooperație.

Sînt și necazuri cîteodată. Pe Elena o doare 
inima cînd I se cere ceva și nu poate da 
Cîți n-au vrut să cumpere astă iarnă fulare 
și pulovere. N-au fost. Au sosit acum ctteva 
zile. N-are dreptate Elena să fie supărată din 
cauzia asta?

Alv membru al brigăzii, Drăgălina Aurel, 
cel oare vinde stofă unei muncitoare de la 
fabrica „Răsăritul”, este unul 
tivi, în privința atragerii de 
cooperativă.

De curînd, el a adus alți
Aure) e de păreie că se întărește coopera
tiva dacă sînt mai mulți contr'buabili. Și are 
mare dreptate. Cum apucă un dram de timp 
liber, a întinde pe la casele oamenilor cu 
„munoa de lămurire' . Toate acestea le-a în
vățat' la școala de pregătite a cadrelor din 
cooperație, unde a studiat 3 luni. Aici a auz't 
el pentru prima oară că „Bogăția unei coo
perative nu stă numai în mărfuri și bani, ci 
și în număru)

El a lămurit 
pe colectivistul 
și pe alții.

Cu uni: mergea greu. Pe ăștia îi ia
șei de braț,
sa l :

— Iți plac 
tnscrie-te, ce

dtn cei mai ac- 
r>oi membri în

7 noi membri.

membrilor”.
și pe bătrîna Velea Maria și 
Turtea loan, pe Matec iulian»

și-i duce le Magaz'nui

mărfurile noastre ? Ei, 
mai stai pe ginduri.

★
șeful brigăz" utemista

inima- 
Un'ver-

•tunet

de buni
..corner- 

chiar de

halate albastre, 
observe un panou 
utemistă de bună 
steagul roșu de

pe care 
deser- 

brigadă

șuti
de

La secția 
aglomerație 
Zăcol Qațiț*a 
nasturi, alte 
gliei și altele. O codană brunetă servește 
clienții. Ba scoate mărfuri din sertare, ba mă
soară și taie, ori completează bonuri.

E Hălmăgeanu Elena, practicantă în vîrstă 
de vreo 16 ani. Se spune despre Secție mă
runțișuri, că este secție cea ma' grea. Ea 
cuprinde o cincime din sortimentele Magazi
nului Universal, ad'că 400. Ne putem închipui 
cîtă băta'e de cap trebuie să aibe Elena; să 
știe f'eoare sortiment unde stă și cît face Ea 
le știe pe toate. Și no este dectt practicantă

Familia Elenei e numeroasă. Tatăl ei are 
zece copi'. Clți copii atîtea meseni. Te mirt 
cum s-au tntîlnit într-o familie atîția mese
riași. Unul e agricultor, altul e croitor, func
ționar, muncitor la fabrica de tutun, casnică 
și doar Elena ..comerciantă", cum spune 
mama.

Cum a îndrăgit Elena meseria ei ? Unul 
din frați, loan, e gesi'ionat la un magazin de 
stat din Arad. A stat un timp la el. Ioan 0 
dus-o de ctteva orf la magaz’nui de stat. 
Aici a îndrăgit Elena măsuratul panglic'lor, 
completarea bonierului și celelalte atribuțiu-ni 
ale vînzătorului.

Mag loan, 
deservire, e unul din cei tnai vechi 
cianți" ai Magazinului Universal — 
ța înființare.

Are destulă bătaie de oap cu secția lui de 
încălțăminte și ștofe, cu conducerea brigăzii, 
dar își găsește timp și pentru incasarea fon
dului social. Iată, el și-a îndeplinit planul 
încasări cu 354,13 la

Mag șt'e că, șeful brigăzii trebuie să Pe 
un exemplu demn de urmat pentru toți. Ei 
servește clienții cu mare atenție, iar în ce 
privește vînzarea, a vîndut mărfuri în va'.oere 
de 143.126 Iei, în loc de 93.775 cît îi e planul.

Mai mîndru este însă Mag pentru condica 
de reclamații. Ți-o dă în mînă și-ți spune:

— Răsfoiește-o, nu vet găs nînvc despre 
brigadă. Vino după un an și dacă vei găs 
ceva, o măninc filă cu filă.

★
Cu tovarășul Aurel Wohlrapp. care e plani

ficatorul cooperative*, student In anul I a 
Institutului de Mine (fără frecvență) și secre 
tarul organizație- de bază U.T M.. n-am putui 
să stau mult timp de vorbă Abia a reușit 
să-mi vorbească ceva despre acțiunile utemiști- 
lor.

Mi-a povestit că In timpul verii. Magazinul 
Universal se deplasează pe teren

— Cum, așa ? — am întrebat mirat
— Foarte simplu. In timpul treerișuluf

mișt’’ merg voluntar !a arii, să ducă munci 
torîlor și țăranilor muncitori alimente, răcori
toare. dulciuri. Așa sprijinim no: 
Ne-am duce Și primăvara. dar nu 
după tractoriști.

ute

oampanta 
poți fug

★
Cînd am plecat de la Magazinul 

din Pîncota m-am gîndit că n-am 
că'eri lozinoa „Să deservim cu dragoste
cumpărători" îmi ziceam • o fi uitat s-o 
nă. Dar aducîndu.mi aminte de t'neiii

Universal 
văzut ni-

pe
pu.

pe

iooare t-am cunoscut. mi-am zis că n*u se poate. 
Dar vedeți că, așa este în unele locuri, unii 
bat din tobă și trimbițează, alții poartă în 
inimă ceea ce Simt. Și dacă la Magazinul Uni-

versat din Pîncota pe perete rru e nicăeri 
zinoa aceasta ea există totuși în inima fiecă
ruia.

ȘTEFAN HALMOȘ

FOILETON

Un bibliotecar... inovator și niște cititori de ai săi

Ei au văzut „ Tînăra Gardă"
Intr-o zi. la gazeta de perete ..Tot înainte" 

a unității de pionieri nr. I, a apărut la ru
brica anunțuri următorul afiș ; „Pionier; și 
elevi ! Mîine la ora 3 are loc un matineu 
pentru copii. Veniți cu toții să vedeți minuna 
tui film sovietic ..Tînăra Gardă”. Copiii au ci
tit anunțul în pauză.

Do: pionieri din detașamentul nr. 3 d’scuta j 
între ei.

— Nu știi cum e filmul? — se adresă 
trică lui Horia.

— Cred că va fi interesant Este vorba 
pre „Tinăra Gardă” — răspunse acesta
avut și un fragment în carte. îți amintești ?

A doua zi la film au venit 
pionieri și elevi.

Aspectele minunate, pline de 
viața și lupta comsomoliștilor 
don. se desfășurau parcă aevea
lor Pionierii au rămas impresionați.

tntr-altă zi. la cercul „prietenii cărții”, pio
niera Dan Viorica a ținut o recenzie despre 
romanul „Tînăra Gardă" iar la o adunare te
matică s-eu făcut și discuții asupra eroilor din 
'oman Tema a fost susținută de către con
ducătoarea

Pe-

des- 
Am

foarte multi

eroism, din 
din Cnasno- 
în fața ochi-

unității Lazăr Marta.

Recent a fost ipusă în 
scenă ta Teatrul Na
țional din Cluj piesa 
„Sfîrșitul escadrei" una 
din creațiile de sea
mă ale dramaturgului 
sovietic Alexandr Cor- 

neiciuc. Inspirată din 
eroicele fapte de arme ale marinarilor flotei 
din Marea Neagră, piesa aduce pe scenă su
flul revoluționar și înnoitor al anilor furtunoși 
și imediat următori Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Alături de piesa „Adevărul" scrisă de același 
Corneiciuc, „Șfîrșitul escadrei" își păstrează 
actualitatea permanent constituind o înălță
toare școală de educație comunistă a tine
rei generații.

Bazată pe cercetarea unui bogat material 
documentar, piesa dezvăluie conflictul plin de 
dramatism a scufundării flotei de război din 
Marea Neagră pentru ca ea să nu cadă în mii- 
nile contrarevoluționarilor. La prima vedere 
conflictul piesei ar apărea redus la două sem
ne algebrice • plus și minus. Pe de-o parte 
grupul marinarilor revoluționari, devotați 
pînă la capăt partidului bolșevicilor, capabili 
de orice sacrificii pentru triumful prime* Re
voluții Socialiste din lume, pe de-altă parte 
grupul trădătorilor de patrie, a contrarevolu
ționarilor. animați de sentimente naționaliste 
și care sînt gata să înfigă pumnalul în spa. 
iele tînărului stat socialist. Fără îndoială, a- 
ceastă luptă rămîne pe de-a-ntregul conflictul 
principal al piesei Pe baza lui însă, Corner 
ciuc țese o: serie de conflicte lă fel de intens 
dramatizate. Din rîndul ambelor tabere aflate 
în luptă, se evidențiază caractere puternic in
dividualizate care dau o d®sfășurare intens 
dramatică piesei.

Creîndu-1 pe Gaidai de pildă, Corneiciuc a 
prins în figura acestui marinar devotamentul 
nemă'ginfi al omului simplu pentru marea 
cauză a revoluției, pasiunea sa clocotitoare, ura 
nestăvilită împotriva dușmanului.

Gaidai are însă un caracter mult mai com
plex. S-ar putea crea la un moment dat im
presia că el ar fi un om de acțiune Aceasta 
este greșit Acțiunile lui Gaidai n-au aproape 
nimic din limpezimea, calmul și judecata rece 
care trebuie să caracterizeze cu adevărat pe 
omul de acțiune. El are uneori izbucniri anar 
hice iar atunci cînd puterea lui de înțelegere 
a evenimentelor este depășită, apelează la re 
volver. Atari trăsături îl fac pe Gaidai la un 
moment dat să acorde încredere trădătorului 
Cobza, încredere pe care el o plătește scump 
prin moartea ființei pe care o iubește mult, 
Oxana. Dacă pînă la sfîr.șit însă el își revine, 
recapătă încrederea — temporar pierdută - 
a tovarășilor săi. aceasta se datorește făptuim 
că primește ajutorul membrilor comitetului 
bolșevicilor de pe Marea Neagră oare-l ajută 
să-și vadă rătăcirile și să poată lupta împo 
triva lor.

rămîn singuri în bibliotecă, dar aste nu poată 
fi dauza disparițiilor. Grigore Iorgu a luat 
măsuri de precauție și încuie ușa la pleoare, 
astfel că nici un cititor nu poate părăsi bi
blioteca pînă la înapoierea bibliotecarului-te- 
mnicer. Cu.atîte vigilență e de neînțeles cum 
dispar totuși cărțile, în special cele care au 
format de buzunar.

Francezii au o vorbă : ..Cîteodată, și ghi
nionul îți' folosește la ceva" Grigore Iorgu 
a reușit să întoarcă lovitura notelor de ser- 
vici, să le facă să ricoșeze și să tragă un fo
los din aceste blestemății. Oridecîteori îi 
cere cineva să deschidă biblioteca, Grigore 
Iorgu scoate din buzunar o „notă de servi, 
ci" o arată solicitatorului și-i adaugă cu pa
tos.

— Iată, urgent! Am fost criticat Că nu. 
dau la timp situațiile. N-am ce face 1 Trebuie 
să lucrez la situații. Ce, vrei să capăt alt 
avertisment ? Vino mîine. poimîine, răspoi- 
mîine. Acum n-am timp.

Unii spun că nici dacă i s-ar cere să facă 
singur toate situaț'ile Institutului de Statis
tică tot n-ar trebui să țină biblioteca închisă 
atîta vreme, tar . alții cer chiar ca Bibliote
ca Centrală Universitară să-i trimită un în
locuitor bibliotlfoarului Grigore Iorgu șt nici 
decum scrisori de curtoazie.

*
Ar mal fi o nedumerire. Nu referitor la 

bibliotecarul căminului de studenți nr. 1. In 
privința lui sîntem dumiriți. Ne întrebăm însă 
ce s-a întîmplat cu cele 856 de volume care 
lipsesc din bibliotecă. Cum se face că o serie 
numeroasă de studenți cu nume oare încep 
cu toate literele alfabetului (Aldescu Berbea, 
Ciocănel.. Țimbolschi, Voicu, Zaharescu, a- 
dică de la A la Z), suferă toți de aceeași me
teahnă nu înapoiază cărțile bibliotecii ?

Fără îndoială că toți’ acești tineri socot 
.jartea drept o cantitate neglijabilă șl deci — 
după ei - nu-l mare lucru dacă nu o maî 
restituie. D-ar nu e numai atît Cărțile sînt 
murdărite ii se rup copertele, ba chiar șl pri
mele sau ultimele coli, sînt ciopîrțite pentru 
a se tăia vreun citat sau vreun desen (în loc 
ca acestea să fie copiate). Cîte din cele 856 
de volume nefest'tuite Bibliotecii Căminului 
nr. I nu zac aruncate pe o poliță, între o 
sticlă cu untdelemn și un borcan cu bulion, 
sau sînt azvîriite într-un pod de casă, 
pradă umezeli* s*au șoarecilor ?

Și cu toate acestea, autorii acestor vanda. 
lisme se . onsideră cele mal adeseori oameni 
de cultură, intelectuali.

Povestind despre ultimele zile de exil Crup- 
scaia spune că înainte de plecarea trenului, 
după ce toate bagajele și pregătirile de voiaj 
erau puse la punct, ultimele două ore petre
cute în Elveția, Lenln le-a întrebuințai pen
tru a aduce înapoi la Biblioteca Națională 
din Geneva cărțile ce le împrumutase Lenin 
respecta bunurile unei biblioteci, chiar dacă 
era vorba de o simplă carte sau poate toc
mai de aceea. Lenin prețuia foarte mult căr
țile și le citea cu pasiune Numeroși pictori 
au imortalizat tocmai această trăsătură a lui 
Lenin și nemumărate tablour* celebre îl 
înfățișează cu o carte în mînă Lenin ve
dea în cărți mijlocul de a cunoaște viața ȘÎ 
lumea O carte e o fereastră deschisă, prin 
care poți privi și învălui întreg pămtntul, 
prin oare ți se dezvăluie sensul vieții și lo
cul ce-l ocupi în Viață.

Adevărațiî oameni de cultură au iubit car
tea. au studiat-o uneori cu prețul a numeroa
se sacrificii au păstrat-o ca pe-o comoară 
de preț, ca pe-un prieten drag. Gorki păs
tra cu sfințenie cărțile pe oare le citea în 
ascuns la flacăra une. lumîtrărele, pentru că 
„fiecare oarte - scria Gorki - era parcă o 

mică treaptă pe care cînd o uroam mă ridicam 
de la animal la condiția de om, la viziunea 
unei vieți m<ai bune, la setea de a trăi aceas
tă viață".

Firește. în educarea cititorilor un rol în
semnat îl deține bibliotecarul, dar dacă cele 
două grafice ale lut Grigore Iorgu stau așa 
cum stau ce să ne ma mire felul cum se 
poartă cititorii săi

FLORIN Z. FLORIN
(după o corespondență de L. Dunajecz),

Mii de bibliotecari, profesori, academicieni, 
oameni de știință și litere, autori, editori, 
tehnoredactori, trăiesc cu convingerea că sis
temul de clasificare zecimală a cărților este 
cel mai științific și cel mai indicat mijloc 
pentru a asigura buna funcționare a biblio
tecilor.

In realitate „clasificarea zecimală este un 
sistem nepractic, greoi, complicat, o metodă 
care nu poate fi stăpînită de nici 0 minte o- 
menească". Auziți, dragi bibliotecari, profe
sori, academicieni, oameni de știință și lite
re, autori, editori, tehnoredactori ? Fiți a- 
tenți la acest secret I Voi nu puteți stăpîn' 
acest sistem — cu care lucrați zi de zi, de 
vreo șase-șapte ani de zile — afară doar, 
dacă, mintea voastră este supraomenească

De 1 Grigore Iorgu, onoratul bibliotecar de 
la Biblio eoa Sindicală Universitară a Că
minului nr. I din București este cel care a 
elaborat teoria mai sus-amintită. Ga un a- 
devărat om de știință el nu s-a mulțumit nu
mai cu prOpovăduirea acestui' adevăr, ci a 
trecut la partea experimentală. Bibl'oteoa 
unde funcționează ca bibliotecar Grigore lor- 
gu este aranjată nu pe baz*a clasificării ze
cimale ci pe baza unui sistem nou original 
genial I Biblioteca e amenajată - după spu
sele lu* Grigore Iorgu alta-beție . după consta
tările studenților care așteaptă 20 de minute 
eliberarea unei cărț*, alan-d*ala I

La fel oa multe din marile genii pe care 
le-a avut omenirea pînă în veacul nos'ru - 
nici biblioteoarul Grigore Iorgu nu este însă 
înțeles de către semenii săi. în loc de a pri
mi laudele și premiile atît de bine meritate. 
Grigore Iorgu, primește note de servic* de la 
direcțiunea Bibliotecii Centrale Universitare, 
note ce vorbesc despre „neîndeplinirea celo' 
tn.ai elementare îndatoriri", „nerespectarea 
disciplinei muncii", „neprezentarea la timp 
a situațiilor lunare" etc. E o nedreptate I — 
susține el. - Cu s'guranță că direcțiunea 
Bibliotecii Centrale. închistată în măsuri bl 
rocratice a pierdut perspectiva, nu poate ve
dea lucrurile în mare, nu poate aprecia si
tuația generală Altfel n-ar mai face atîte 
caz că graficul bibliotecii stă constant la ci
fra zero în ceea ce privește organizarea cercu 
rilot de citit, conferințelor, consfătuirilor 
cu cititorii, serilor literare, expozițiilor și 
vitrinelor cu cărți, pentru că în schimb ar 
putea vedea cît de ve tiginos trește celălalt 
grafic, al... cărților dispărute .

E drept, în acest domeniu Grigore Iorgu 
mai are multe de făcut. Pînă acum au dis
părui din bibliotecă un număr de 856 volume, 
adică abia 20 la sută din fondul de cărți Dar 
dacă ținem seama că aceasta s-a petrecut 
numai în 35 de luni de activitate, trebuie să 
recunoaștem că bibliotecarul stă destul de 
bine, a avansat serios cu graficul El unu! a 
făcut tot ce-a putut — A mers pînă acolo în- 
cît a încălcat dispozițiile în vigoare oare nu 
permiteau de cît împrumutarea unei singure 
cărți unei persoane și în cazuri excepționale 
cîte două. și. cu de la sine putere, a dat și 
trei și patru și chiar opt sau zece cărți unor 
studenți Așa că strădaniile depuse pentru ca 
graficul dispariției cărților să crească, com
pensează cu lipsa de activitate în celelalte 
domenii.

Numa’ că Biblioteca Centrală nu-i este recu 
I noscătoire. I se spune că e vinovat de negii ’ 

•ențS. că n-«re evidență precisă și nu inter 
‘ vine pentru restituirea cărților, prin in erme 

di::' n-san'zațiilor de U T M din facultăți 
Nimeni rtu vrea să priceapă că pînă acum a 
-easta a fost Imposibil, - din motive foarte 
serioase — Festivalul șl viscolul - iar acum 
e inutil, pentru că cea mai mare parte din ci
titori au absolvit învățămîntul superior sau 
au plecat din cămin, iar unii n-au fost nici 
cînd. nici în cămin șl nici în Universitate.

Ba mat mult încă 1 S-a constatat că numă. 
rul cărț’Tor dispărute este mult ma* mare decît 
al celor nerestituite de împrumutători S* 
culmea, tot Iorgu e socotit vinovat de asta 
El. el care nici măoar nu stă prin bibliotecă 
ci își petrece tot timpul în cabina portaru
lui. la o partidă de table sau la un păhăruț 
de vin. E drept că în timpul ăsta unii cititori

OlegMie mi-a plăcut mult scena cînd 
luat rămas bun de la mama lui... — spu- 
pionietul Lazăr Horia și așa, pe nesim- 
au pornii discuțiile.

Pionierul Brădeianu Costel spuse băieților că 
iui i-a plăcut îndeosebi șcena cînd Serioja a 
aruncat din podul școlii sticle cu lichid infla 
mabil. incendiind comandamentul german.

— Ce lucru minunat e să fi erou Dar 
noi oare am putea fi ca și ei ? — discutau 
pionierii din clasa a IV-a.

— Am citit că Oleg Coșevoi a fost premiat 
la școală — spuse pionierul Oprea 
șî apoi toți au căzut pe gînduri.

Nu peste mult timp pe panoul 
numărul evidențiaților săptămîmali 
luat numai nota 5 s-a înmulțit 
fost vorba de muncă voluntară pentru 
f-umusețarea comunei și a parcului, pionierii 
au răspuns într-un număr mare lată dar cî 
folos a adus cunoștințe cu eroii „Tinerei 
Gărzi” pe care pionierii leu îndrăgit și se 
străduiau apoi să le semene întru totul.
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instructoare superioară de pionier* la unitatea 

nr. 1 din comuna Chișineu. raionul Criș

Concursul micilor artiști amatori
se perindau formațiile pionierilor 

și orașele raionului Botoșani Ele 
inițiat de 

de pionieri din Cucorân*

flori” Aplauzele nu contenesc vreme îndelun
gată Comisia de apreciere este pusă in 
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de la Tudora. Dar^ator
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colectivele unităților 
și Bosancea

RInd pe 
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că rezultate bune 
cărora au lost trimiși.

Corul școlii nr. I fete din Botoșani execută 
cu mult talent „Cîntec de școală”. ..Clntecul 
pionierilor pentru pace" și „Ce frumoasă* 
primăvara". Cele 52 pioniere cintau cu suflet 
și cu multă gingășie. Mult apreciate au fost 
și corurile pionierilor din Cristești. Bucecea. 
Tudora și din Sulița care au prezentat 
•ece

Pe 
vele 
cută

etn-
spec:fice pionierești.
scenă apare un buchet de flori vii. 

Școlii Elementare nr. 7 din Botoșani 
dansul cu tema ..Pionierii în grădina de

Ele-
exe-

și pionieri*
i de dansatori să ocupe locul I și 
II ? tun

ocupe 
ș> mulți 
Așa de 

micuț 
Școala 
Sutana

idoua

fața 
dan 
ca-< 
care

Hotărăște : am
Dttey *oc
iner care recită cu tăiem po 

exemplu. Chiriac Mircea un pi- 
d:n Sulițe Avas"oaie Teodo s 
elementară din satul Coșula șl 
elevă la Școala nr. 2 tete din

de la 
Cucu
Botoșani Premiul I. la recitări l-a obținui 
pioniera Micu Mona de la Școala nr. 6 fete 
din Botoșani.

Concursul artistic de cîntece. dansuri și re
citări a constituit o manifestare minunată a 
posibilităților pe care le au copiii de a-și dez 
volta aptitudinile lor.

Corespondent,
ADY ABRAMOVICI

Cronica dramatică

„Sfîrșitul escadrei" pe scena Teatrului Naționa! din Cluj

«Scînteia tineretului»
Pag. 2-a 4 iunie 1954

Spectacolul Teatrului Național din Cluj se 
bucură de o reușită distribuție. Pe prim plan 
se situează Gheorghe Aurelian, artist emerit 
al R.P R. laureat al Premiului de Stat, care 
îl interpretează pe Gaida*. Actorul, reușește 
să înfățișeze sbucitimul personajului tntr-u;> 
mod convingător și realist, realizînd un Gaida* 
care impresionează pe spectatori prin cinstea, 
sinceritatea și pasiunea sa revoluționară. Ceea 
ce s-ar cere actorului ar fl o economie a gestu 
rilor și o mai accentuată sensibilitate în see 
nele — puține la număr — de apropiere su. 
fletească față de Oxana.

In -olul Oxanei atît Maia Tipan—Kaufman 
cît și Rodica Daminescu n-au reușit să pă 
trundă suficient caracteristicele acestui perso
naj. Ambele interprete se mișcă greoi pe scenă 
dînd impresia de artificialitate. In plus. Maia 
Tipan-Kaufman joacă fără căldură și emoție 
scenele de dragoste eu Gaidai, creînd falsa 
impresie că femeilor din timpul revoluției 
le-ar fi fost caracteristice numai duritatea, 
fermitatea, hotărîrea de luptă. A înfățișa 
tipul femeii revoluționare numai în felul aces 
ta. lipsind-o de căldura și feminitatea necesa
ră, înseamnă a-i denatura chipul, a î-1 zu
grăvi unilateral

Din grupul marinarilor devotați revoluției 
se evidențiază și figura bătrînului șef de echi
paj, Buhte Acesta este un om liniștit care-și 
îndeplinește conștiincios datoria : supraveghe
rea curățeniei pe punte. Aparent, Buhta este 
un personaj naiv, avînd în momentele cele mai 
puternice ale piesei, atunci cînd se pune pro 
blema dacă flota trebuie sau nu scufundată, 
preocupări ca aceea de păstrare a curățeniei 
pe vas Deși o rudă de-a lui a fost marinar 
pe Potemkin și a murit pentru dreptate, Buhta 
se ține departe de frămîntările marinarilor, 
nu intră în comitetul bolșevicilor In fond însă 
Buhta e un marinar cu o profundă sensibilite 
te, cu o mare dragoste pentru meseria lui, cu 
un umor fin șî sănătos. Umilit și jignit de 
generații întreg* de ofițeri sclivisiți și încre- 
zuți, Buhta s-a retras în sine, a încercat să 
creeze o barieră între el și viață Ideile gene
roase ale Revoluției Socialiste din Octombrie, 
viața nouă care-și face loc printre marinarii 
flotei din Marea Neagră, respectul care i se 
acordă îl trezesc pe Buhta, îl fac să înțeleagă 
că atitudinea de neutratitate nu poate să ducă 
decît la un sfîrșit asemănător vasului Potem 
kin, De aceea cuvintele lui .. „revoluția tre 
buie să străbată mările pe vase curate"... nu 
sînt adresate numai unui marinar indisciplina! 
care-și închipuie că revoluția înseamnă anar
hie, ci constituie și un îndemn adresat pro
priei sale ființe. Integrarea lui Buhta în rîn
dul marinarilor revoluționari, participarea lu 
nemijlocită la lupta pentru izbînda ideilor noi, 
este un fapt firesc șl natural.

In rolul șefului de echipaj Buhta, ttnărul ae-

tor Gheorghe Gherasim are o apariție emoțio
nantă. convingătoare El reușește să-i con
vingă pe spectatori de puritatea și devota
mentul acestui personaj.

Cu lotul opusă este interpretarea pe care 
tînărul actor Gheorghe Cosma o dă locotenen 
"ului Com. unul din personaj-le interesante 
create de Corneiciuc Prin acest personaj, dra
maturgul ridică problema influienței pc care 
deile revoluției o are în mijlocul intelectuali
lor Locotenentul Corn, fire cinstită, nu poate 
rămîne nepăsător ia manevrele întreprinse de 
comandantul escadre oare trădînd revoluția, 
încearcă să împ'ed.ce ieșirea navelor de război 
din port, pentru ca acestea să poală ti capturate 
de forțele contrarevoluționare. Corn demască 
cu curaj în fața amiralului aceste manevre ca- 
racterizîndu-le cu cuvîntul cel mai potrivit : 
trădare, deși știe că aceasta poate să-i aducă 
moartea. Participarea locotenentului Corn la 
acțiunile revoluționare ale marinarilor înfăți
șează ca un simbol singura cale de urmat a 
intelectualității cinstite . participarea sinceră, 
alături de masele populare la lupta împotriva 
exploatatorilor.

Apariția lui Cosma în rolul locotenentului 
Corn este forțată, încorsetată. Replicile sînt 
declamate, actorul punînd mai mult accentul 
pe ținuta fizică și nu pe evidențierea caracte
rului, a calităților sufletești reale ale acestui 
personaj.

Probleme interesante ridică interpretarea 
dată personajelor negative ale piesei. Dintre 
acestea, ca interpretare cea mai reușită este 
figura aspirantului Cnoris (actor Cornel Să- 
va). In concepția lui Corneiciuc aspirantul 
Cnoris este un individ care se poartă dulce cu 
cei tari și tiranic cu cei mici. Această caracte
rizare însumează toate „calitățile" lui Cnoris: 
laș, fricos, ambițios, slugarnic, încrezut. Cor
nel Sava a redat cu multă finețe toată josni
cia acestui personaj, mărginirea și prostia lui, 
credulitatea și răutatea.

Unul dintre cele mai complexe personaje ne
gative create de Corneiciuc este șeful de echi
paj Cobza. Ambițios peste măsură, lingușitor, 
Cobza știe să-și atragă laudele șefilor, să le 
intre pe sub piele, doar, doar o ciupi un os de 
ros. In același timp, animat de cele maj a- 
dînci sentimente de ură împotriva bolșevicilor 
el încearcă — și la un moment dat reușește — 
să creeze: o ruptură între membrii comitetului 
pentru a-i putea lovi mai ușor.

Pericolul pe care-l reprezintă acest soi de 
oameni constă în faptul că ei știu să se fo
losească cu abilitate de lozincile noastre de 
1-uptă in vederea atingerii -scopurilor lor mîr- 
șave. Atunci cînd este pe punctul de a fi de
mascat, Cobza îl împușcă pe cel care-i fusese 
pînă atunci unealtă, motivînd că în provoca
tori revoluția I-» dat dreptul să tragă. Dato
rită duplicității, t abilității eu care știe să-și

mascheze adevăratele 
intenții Cobza întreține 
un timp falsa credință 
că el este apărător de. 
votat al revoluției atră- 
gînd — ce e drept tem
porar — și pe Gaidai tr

acțiunile lui.
Național din Cluj rolulPe scena Teatrului 

lui Cobza este interpretat de actorul Dorcl 
Urlățeanu Interpretul reușește să înfățișeze 
un Cobza arivist, demagog, cinic, linguțito* 
ia nevoie, dar conștient că aceasta îi poate a- 
duce gradul de ofițer și numeroase avantagii 
materiale Un merit al jocului actorului este 
și faptul că spectatorul nu sezisează multă 
vreme jocul-dubiu al trădătorului, considerîn- 
du-1 un timp oa pe un om cinstit.

Colectivul Teatrului Național din Cluj a reu
șit să creeze un spectacol omogen, dinamic și 
emoționant. Regizorii spectacolului (Mihail 
Raicu și Constantin Anatol) au avut la înde- 
mînă datorită tovarășului Florian Laurențiu 
Hodorog, student la Institutul de literatură 
din Harkov textul piesei revăzut. In ultima va
riantă, Corneiciuc a introdus o serie de re
plici care demască mai puternic legăturile 
membrilor guvernului naționalist ucrainean cu 
reprezentanții imperialismului german. In fe
lul acesta, încercările comandantului flotei din 
Marea Neagră de a întoarce vasele la Sevas
topol pentru a le preda guvernului ucrainean 
trădător, precum și necesitatea ordinului dat 
de puterea sovietică de scufundare a vaselor, 
apar mai limpezi, mai clare. Punînd în scenă 
piesa, regia a trebuit să facă față unor mari 
greutăți tehnice. Numărul mare de figuranți 
necesitat de caracterul de masă al piesii, de
corurile adecvate atmosferei, efectele piro
tehnice, precum și problemele legate de scu
fundarea vasului și-au găsit o rezolvare sa
tisfăcătoare. Astfel, respectînd indicațiile au
torului, regia artistică a rezolvat problema 
părăsirii de către marinari a vasului prin tre
cerea actorilor prin sală, moment de o înal
tă emoție artistică. Trebuie evidențiată de 
asemenea soluția ingenioasă și originală a 
scufundării vasului realizată prin ridicarea u- 
nei perdele de tul alb sugerînd valurile mării.

Decorurile datorate pictorului scenograf Mir
cea Matcaboji reușesc să întregească atmos
fera solemnă a zilelor furtunoase de după 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

O notă supărătoare fn omogenitatea specta
colului o constituie felul defectuos în care este 
audiată partitura muzicală. Datorită modului 
nesatisfăcător în care partitura a fost înregis
trată pe bandă de magnetofon în sală se aud 
*n.ai multe hîrîiturl și pocnituri.

După spectacolele cu piesele ,,Liuba larova- 
ia“ și „Trenul blindat" colectivul Teatrului 
Național din Cluj a înregistrat încă o pagină 
de succes pe linia prezentării publicului clu
jean a operelor celor mai reprezentative din 
istoria Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie

I. DELEANU
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiune» Cluj.

Cărți despre țările prietene
„CHINA ELIBERATA" (Nuvele)

Editura de Stat pentru Literatură și artă 
0 publicai o culegere de nuvele din literatura 
chineză contemporană Volumul oglindește 
preocuparea t'nerilor scriitori de a continua 
tradițiile literare ale milenarei istorii chi
neze și de a oglindi în mod realist procesul 
de transformare a țării și de trezire a con
științei oamenilor. Trebuie remarcat că cea 
mai mare parte a autorilor acestor nuvele 
au participai activ la eliberarea patriei io* 
și la reconstruirea ei.

Prima nuvelă din volum — „Noaptea" — a 
fost scrisă în 1941 de marea scriitoare Din 
Lin, autoarea binecunoscutului roman „Ră
sare soarele deasupra rîului Sangan". Nuve
la arată cum în conștiința făuritorilor lumii 
noi se ivesc elemente noi, de înaltă valoare 
morală.

Celelalte nuvele sînt scrise toate de proza
tori tineri. Ele cuprind aspectele cele mai va 
ria'te ale vieții din China eliberată. „Crește
rea", „Cărbunele” și „Femeia pierdută” tra
tează despre transformarea omului ca urmare 
a schimbării ortnduirii sociale, tot așa cum 
„din fier vechi, cărbunele făurește oțel".

Nuvelele „Prima recoltă", „Șantierul1 . „Fe
ricirea", „înregistrarea . căsătoriei" înfățișea
ză străduința Partidului Comunist Chinez de 
a risipi întunericul ce domnea la sate și de 
a smulge pe țăran din înapoierea și mizeria 
în care se zbatea.

Culegerea de nuvele „China eliberată" con
tribuie la cunoașterea vieții și realizărilor 
marelui popor prieten.
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„POVESTIRI DESPRE GERMANIA NOUA"

Antologia tipărită de Editura de Stat pen
tru Literatură și Artă cuprinde nuvele, schițe 
și reportaje literare scrise de scriitori cu re
nume oa Anna Seghers, Ștephan Hermlin, 
Ludwig Renn, cit și de tineri scriitori ca Hei- 
nar Klppha'dt Maximilian Scheer, Karl Mud
stock. August H*ld etc. Printre aceștia se gă
sesc șt scriitori ridicați din rîndurile tinerilor 
muncitori de la orașe șt sate, oa Erwin Strit- 
t mater.

Tema nuvelelor, schițelor și reportajelor 
este ctl se poate de variată. in „Bătălia 
pentru cupru" scriitorul Stephan Hermlin 
prezintă străvechiul centru minier de la 
Matisfeld. Intr-un stil atrăgător autorul ne 
vorbește despre vechiul Mansfeld, oraș eu 
puternice tradiții revoluționare și noul. Matts- 
feld, centru fruntaș îrt lupta pentru făuri
rea unei economii înfloritoare a Germaniei 
pașnice și democrate. Meritul autorului este 
că a. reușit să sugereze cititorului legătura 
firească, dintre activitatea de azi a minerilor 
din Mansfeld și cea a strămoșilor lor

„Combinatul" este un reportaj literar de 
Paul Wiens închinat marii construcții pașnice 
de 1a granița germano-polonă. Wiens se ocu
pă și de Importanța politică â acestui com
binat, nu numai de cea economică arătînd 
că uzinele metalurgice „1. V. Stalin" au de
venit un simbol al înfrățirii și colaborării 
dintre cele două popoare. Lupta dusă la sate 
împotriva înapoieri' în care a fost ținut po
porul de iunkeri* prusaci formează tema lu
crărilor „Ogorul curățat de mine" și „Pe 
haturi cresc grîne".

Povestirile din Germania nouă înfățișează 
contribuția tineretului din R. D Germană la 
munca uriașă a poporului pentru reconstruc
ția pașnică a țării.

Pe drumul cel bun
Multe zile în șir tovarășul Anghel Con

stantin a fost frămînta't de un gînd. Brigada 
lui. nu era printre fruntașe, deși toți sînt 
tineri, oapabili. Și totuși...

Oare era dec' cauza ?
Unii tineri lipseau nemotivat de la lucru, 

alții sub mo-tfvul că sînt „învoiți" trăgeau 
chiulul, ba erau tineri oa Șerban Lazăr șî 
Stoica Gheorghe oare lipseau zile întregi.

tată care era dușmanul lor : indisciplina, 
împotriva acestuia t'rebuia deci să-și îndrep
te toate forțele

Anghel Constantin a convocat o consfătui
re cu membrii1 brigăzii. In cuvîntul său a 
pus multă hotărîre. Dorea mai mult oa ori 
cînd să-i convingă pe tineri că ceea ce le 
spune sînt cuvinte izvorîte din inimă Le-a 
arătat at'uncf ce importantă e munca lor șl 
ett așteptate stnt fn agricultură produsele

uzine* lor „7 Noiembrie" din Cnaiova. Le-a 
vorbit apoi despre munca în brigadă, despre 
ndisciplina din munca unor tmeri, despre 

ceea ce vor trebu- să facă în viitor pentru oa 
brigada să devină fruntașă

Tinerii au pornit după aceea la muncă, cu 
mult entuziasm îndeplinindu-și angajamentele 
luate în ședință. Munca în brigadă s-a îmbu- 
nătățit simțitor: niciunul dintre membrii brigă. 
zii „Vasile Ro-aită** nu a m*af lipsit nemotivai 
de |.a lucru, iar planul a fost îndeplinit și 
depășit ; ei lucrează acum în contul lunii 
mai 1955. Anghel Constantin, vorbește acum 
cu mîndrie despre brigada lui, despre succe
sele pe care le.a obținut. E: au pornit acum 
pe drumul cel bun
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L, SOLOMON



Viața U.T. M. In dnstea zilei de 23 Aiignst

O r ă s p u n d e r mare
îndreptam cu toții 
adunare generală 

nu mai avusesem.

însă
pe

lichideze neapărat. Este vorba

să-î atrag atenția asupra 
care, după părerea mea,

cîtorva 
trebuie 
în pri-

Terminasem lucru și ne
Ipre sala de ședințe. O
U.T.M ea cea de astăzi
De aceea eram și mai preocupați, mai fră-
mîntați ca alte dăți. Astăzi organizația noas- 

din fabrica de confecții „Prole- 
din Bîrlad, urma să ia în discu- fruntaș. Dar el face prea puțin pentru ă-i a- 

a doi utemiști 
fie primiți în

pentru a fi reco- 
rîndurile candida-

tră U.T.M. 
tarul Roșu" 
ție cererile 
mandați să
ți-lor de partid.

Sarcina care o aveam nu
ți de lucru acesta își dădea seama majorita
tea dintre noi. Știam că în partid nu intră 
decît elementele cele mai bune, care-și înde
plinesc sarcinile cu conștiinciozitate, oameni 
cinstiți și luptători activi pentru cauza par
tidului nostru, 
roși pentru că 
unii dintre cei 
cui nostru.

...In timp ce se 
Radu Dumitru, am
tineri, contrar obiceiului lor, că își făceau în
semnări pe cîte o bucățică de hîrtie. 
trecut la discuții. Cîteva minute nu s-a 
scris nimeni. Utemiștii vroiau parcă, să 
cîntărească încă odată activitatea acestui 
varăș.

Printre cei care au luat 
tovarășa Mocanu Elena, 
«ste fruntaș în producție 
noi îl 
supra

era de loc ușoară

Eram însă și mîndri și bucu- 
vom 
mai

recomanda partidului pe 
buni tovarăși din mijlo-

citea cererea 
observat pe

tovarășului 
unii dintre

S-a 
în- 

mai 
to-

cuvîntul a fost și 
„Tovarășul Radu 

și pentru aceasta 
ea. De aceea a-einstim — a spus

realizărilor lui nu am să mă opresc.

Evenimentul
In viața unui om se întîmplă multe lucruri 

care îl emoționează, oare îl însuflețesc în 
muncă. Acestea sînt îndeobște lucruri perso
nale. Sînt însă unele evenimente care-ți aduc 
ceva nou. care schimbă multe din însăși fe
lul de viață de pină atunci, care dau o altă 
natură pieocupărilor tale. Unul dintre aceste 
evenimente îl constituie primirea cravate 
roșii de pionier. Sînt instructor de pionieri și 
am văzut mulți copii primindu-și cravata. 
Și cel mai neastîmpănat ca și cel mai lini
știt dintre ei era la fel de emoționat. In 
lumea lor. în sfera lor de preocupări, inter
venea din ziua aceea treptat o schimbare oare 
le aducea preocupări și bucurii noi. Pentru 
unii dintre ei. a urmat apoi intrarea în 
rîndurile U.T.M. Nj știu dacă toți eu fost tot 
atît de fericiți ca și mine, dar momentul în 
oare eu am fost primit în U.T.M., acel mo
ment al tinereții mele, va rămine veșnic tt- 
năr în sufletul meu. Acesta-: al doilea eve
niment important din viața unui om. Așa 
cred eu. Insă amîndouă aceste evenimen.V 
prin preocupările noi pe care le aduc odsla 
cu ele, prin problemele no: pe care le 
nu fac decît să ne pregătească pe no: 
pentru ce] de al treilea și cel mai 
eveniment din viața 

I rîndurile partidului.

ridică, 
inerii. 

important 
noastră : intrarea în

Vreau 
lipsuri 
să le 
mul rînd de disciplină. De o disciplină severă
în timpul producției, oare la tovarășul Radu 
mai scîrție cite odată. Tovarășul Radu e

juta și pe ceilalți tovarăși să se ridice. Pri
vește la comuniștii din jurul tău tovarășe 
Radu — i se adresă tov. Mocanu. Ei ne a- 
jută, ne sprijină, ei te-au ajutat și pe tine 
să fii fruntaș. In curînd poate că vei face 
parte din rîndul lor. Trebuie, tovarășe Radu, 
ești obligat să muncești și să te porți așa 
cum muncesc și se poartă comuniștii."

Printre ceilalți utemiști care au mai luat 
cuvîntul a fost și Florea Anghel. El t-a criti
cat pe tov. Radu pentru că nu întotdeauna 
și-a dat interesul de a îmbunătăți munca 
postului utemist de control.

Majoritatea vorbitorilor au recomandat to
varășului Radu ca să lupte întotdeauna pen
tru a ridica și pe ceilalți tovarăși din jurul 
lui la nivelul cunoștințelor, sale, să le împăr
tășească aceste cunoștințe.

S-a discută* apoi cererea tovarășei Con
durache Dumitra. In cuvîntul lor atft tova
rășa 
Sava 
rășa 
care 
bună
faptele comuniștilor.

utemiștii o pildă sfîntă de urmat — au ară
tat în cuvîntul lor mulți utemiști. La tova- 
rășa Condurache însă se mai întîmplă ca 
una să spună la ședință și alta să facă în 
realitate."

Adunarea noastră generală i-a atras aten
ția cu seriozitate tovarășei Condurache a- 
supra acestor lipsuri cerîndu-i să lupte din 
toate puterile pentru a le lichida, ca atunci 
cînd se va prezenta în fața adunării de par
tid să nu-i fie rușine de faptele ei.

Activitatea unor utemiști s-a luat în dis
cuție de către adunarea generală U.T.M. și 
în alte dăți. De data aceasta însă, tinerii 
au anahzat activitatea tovarășilor lor cu mult 
mai muli'ă 
spusele cu 
discutat în 
tărim dacă 
membri ai
miți în rîndurile candidaților de partid, 
adunarea generală U.T.M. a hotărît să 
pună comitetului raional U.T.M. recomandarea 
celor doi tovarăși.

Dorința cea ma* arzătoare a fiecărui ute- 
mist ți tînăr cinst t din iabr ca noastră este 
să devină comunist Și acest lucru este dovedit 
între altele, ți de faptul că mediat după acea
stă adunare, alți 9 utemiști au cerut să J’ se 
aprecieze munca de către adunarea generală 
U.T.M. pentru a putea primi recomandai ea 
comitetului raional L’-T-M.

exigență ; utem'știi și-eu cîntărit 
mult mai multă maturitate, 
felul acesta fiindcă trebuia să 
trebuie să recomandăm pe 
organizației noastre spre a fi

Am 
ho- 
doi 
pri- 

Ș> 
pro-

Oacenegre Marilena cît și tovarășa 
Elena au criticat cu asprime pe tova- 
Condurache pentru că produsele 

le dă nu sînt totdeauna 
calitate. „Unitatea dintre

constituie

de cea 
vorbele 
pentru

P« 
mai 

ți 
noi
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URSU CONSTANTIN

cel mai important din viața mea
Aceasta este dorința mea cea mai arzătoa

re : să devin membru de partid, să intru în 
frontul cel mai înaintat de luptă. Pentru a- 
ceasta organizația noastră U.T.M. m-a învă
țat multe lucruri frumoase. M-a învățat să 
fiu cinstit cu mine și să mă port cinstit cu 
tovarășii mei, să-i iubesc și să prețuiesc așa 
cum trebuie munca lor. Lucrul principal însă 
învățat de la U.T.M. îl. constituie dragostea 
față de partid și față de cauza Iui. Organi
zația U.T.M. m-a învățat să depun tot sufle
tul și elanul meu tineresc la înfăptuirea unei 
sarcini — ori cît de mică ar fi ea. care ser
vește cauzei partidului. Și pentru toate a- 
ceste învățăminte. mulțumesc organizației 
noastre U.T.M. din tot sufletul.

Acum, după ce adunarea generală de par
tid a luat sfîrșit îmi revin în minte zilele to 
care umblam să-mi string recomandările. Au 
fost zile pline de emoții, pline de așteptare.

Am avut recomandarea secretarului orga
nizației de bază P.M.R. din satul Cuateni 
și a directorului școlii to cere am învăța? 
carte. Mă cunoșteau amîndoi de mult și au 
discuta: cu mine părintește, to Zilele aceea 
am citit multă literatură politică. Credeam 
că numai despre tșa ceva vor discuta tova
rășii, credeam că numa: astfel de întrebări 
îmi vw pune și vroiam să fia pregăti:.

taie ziua 
' iacă o

a avut }oc adunarea. S-a crizf i 
documente dm dosarul mec 

ia. Mi s-au pas apoi 
Tot ce învățasem tui-a folos::

cererea 
Mi-am 

i Intre
Mi-am 

jnriiî meu ire- 
tă a:e-.*;e. să o 
tovarășa mi-au 

âpsart Simțeam 
ța de a mă aja- 

■t sofleta! de 
Ia vot. Știam 

aceia se botărășce iacă voi 
risdal mne 5*

Ziua ta care s-e discutat cerere» —ea to 
adunarea organizației de bază P-M.R. din 
comuna V. L. Cricov a iost o zi de muncă o- 
bîșnuită. Pentru mine însă ea cons’ 
in care 
cotitură.

Seara 
șf alte
făcu: autobioj 
bă: 
da: insă seama că rațe din 
buia s-o privesc ca mai ni: 
judec mai raauzr. La discuții 
criticat ca aspmne cneie b 
insă la fiecare dm:re ei dortoț 
ia. Și lucrul acest» mi-a aaa 
căldură. S-a pus cererea n>ea 
că to momentul 
„rira sau nu ta 
Am fost prtar.t

In față an* de accsu ta coto • —^-1 grea. 
Trebuie să mă pregătesc, să roancesc ta așa 
fel îneît să-tn: por 5or-ca cafctă^-je necesare 
unui rom nâvî Și sîat taxărtt să-rit taaecevc 
efurmrile tn mrxa șă «anriatea sea ta te- 
timp-nenea cete mi raperwcc 
viață. înriaree te pa.

nu« IONESCU 
Luseracaor de paocrer

■ear. ara

Uzina școală

Concurs de creație populară pe tema 
„Prietenia Romîno~Sovietică“

In cinstea celei de a 10-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub Jugul fascist de 
către glorioasa Armată Sovietică și cu prile
jul aniversării a 10 ani de la înființarea Aso
ciației Romine pentru Legăturile de Prietenie 
cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.), Consiliul 
General A.R.L.U.S., împreună cu Ministerul 
Culturii, (Case Centrală a Creației Populare 
și Direcția Generală a Așezămintelor Cultura
le), în colaborare cu Consiliul Central al Sin
dicatelor, Uniunea Tineretului Muncitor, Uni
unea Artiștilor Plastici, Muzeul de-Artă Popu
lară, Institutul de Folclor, Ministerul Forțe
lor Armate și Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Producție Meșteșugărească, organi
zează un concurs de creație populară pe te
ma „Prietenia Romîno-Sovietică".

Concursul își propune să realizeze o largă 
acțiune de masă pentru a da posibilitate oa
menilor muncii să-și exprime prin lucrări de 
artă plastică, muzicală și literară sentimente
le de dragoste, recunoștință și prietenie țață 
de Uniunea Sovietică, să dezvolte creația ar
tistică de amatori în rîndul oamenilor muncii 
și să pună în valoare tezaurul folcloric al 
poporului romîn și al minorităților naționale.

Concursul se organizează pentru toate ra
murile de creație populară: cusături ți brode
rii, țesături, lucrări în piele, crestături și 
sculpturi în lemn, cărbune, sare. os. cizelări 
tn metal, gravură și caricaturi, picturi și de
sene pe dileme 
a gazetelor de

materiale, decorarea artist ei 
perete, ceramici, împletituri

de pai, papură, răchită, precum și cîntece, 
poezii, scenete, basme populare, strigături.

La concurs pot participa toți oamenii mun
cii de la orașe și sate, oare act'vează în ca
drul cluburilor sindicale, căminelor culturale, 
oaselor de citii, colțurilor roșii din gospo
dăriile agricole de stat, S.M.T.-uri și gospo. 
dării agricole colective, în cooperativele 
producție artistică meșteșugărească, în 
tăți militare și școl’.

Prima fază a concursului se va desfășura 
între 1—30 iunie, dată după care lucrările cele 
mai bune vor fi expuse. Expozițiile se vor or
ganiza mai întîi în comune, întreprinderi, 
instituții, școli, iar apoi pe raioane și regiuni. 
Lucrările premiate pe raioane și regiuni vor 
fi prezentate în cadrul unei expoziții de artă 
populară cu tema : „Prietenia Rotnîno-Sovie- 
tică oglindită în arta populară din țara noas
tră", care se va deschide în București la 
sfirșitul lunii octombrie.

Toți perticipanții vor primi diploma de par
ticipare ie concurs, iar primii clasați diplome 
de premiu sau mențiuni, precum și premii în 
bani.

Pentru organizarea ți îndrumarea concursu
lui. se organizează comisii regionale, raiona
le. comunale. în întreprinderi, instituții, scoli 
etc.

Doritorii de a participe la concurs se pot 
adresa ia comisiile respective, la sediile orgu 
nizațitior A.R.L.U.S. unde vor primi orice 
alte lămuriri.
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« vorba fe plante ehimioe formate din cris
talele diferitelor săruri, săruri ce cristali
zează te soluții de silicaL

fc iaboraxjrii: de zoologie, studenț*’ aretă 
eteri w minu re» diferitelor aparate, a mfero- 
sroapeiw. a bcxxxf.a.retor etc. Sub ochii lor 
se desfășoară viata prxozoarejor. a diferite
lor errisăocee. fenomene care nu se pot vedea 
cs och uj Mbcr.

Eleva cor: r.aă vizitarea institatulut Aten- 
tia cs care ermăreac experiențele arată bo- 
‘-ări.rea lor nestrămutată de a birui greu ti
tre ce se vor ivi to cxxerjrea culmilor științe:

D-reă ce ac vizitat Laboratorul de anato- 
tate. unde as văzat cum inima ane: broaște 
cw.ri-aă să bată șt după ce a fost scoasă 
dh corp, Siad pași ta ser fitixiogic — ca- 
soscuU eperiență paviov stă. — grupele de 
e-n se string toate ta laboratorul catedre. 
-Bazeie gospodăriei «gricole*.

Orâteie tatolepte ale țai M-cxrin „să nu 
ar-e-r-tet darsr dc ta natură, să i ie smul- 
gete*. aa 5osc tasașite și puse ta practică 
te negiTr-. Eiâcîixrînisî djn institut.
5â-I avcrTăra pe șw.a-ășui Berios I. student 
—arta», tecrabra al cercului miciurinist, care 
dă exy.cari’ cJerjiar.

-I- Nks as petem cxxepe astăzi cult*-, area 
P-arceor ta aod științific, fără aplicarea 
tetaripț 'or Iz. Mxacria. care a revMuționat 

teta Studenții dm cer*: miciu. 
apă ca stadial tooksgei plantelor, 

de ezenspis ca sZbdial stadralu: de lumină 
ăl »:w* Înspicat, deșt ne aflăm 

L^cepaCiiJ hcrij rra.‘ 1 Alături de el.
■ te Pcevași timp se află griuj nein- 

de provine diferența ? Numai 
erenței acțiuni, luminii asupra 

supus acțiunii lu-
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iov Griul înspicat a fost

Sâ parflcIpSm
la spartachiada llndlcalĂ

Să trecem proba de tir
Tirul, ca și celelalte ramuri de sport, a luat 

un avînt deosebit în țara noastră. Dintr-un 
sport ce era rezervat înainte exclusiv 
lor exploatatoare, a devenit un sport 
în ce mai răspîndit în mase.

Datorită Condițiilor noi materiale 
de regimul democrat-popular din țara noastră, 
oamenii muncii se nvîntă tot mai însuflețiți 
pe terenurile de sport, și participă în propor
ții mereu crescînde la competițiile rezervate 
începătorilor.

Din rîndurile acestor începători s-au ridicat 
numeroase elemente tinere care antrenîndu-se 
științific și sistematic au obținut performanțe 
din ce în ce mai bune.

Deprinderea analizatorului vizual (ochiul) 
cu ochirea corectă, coordonarea cu dibăcie a 
unor mișcări în diferite poziții de tragere, de
clanșarea focului în momentul voit, educă șl 
dezvoltă la un nivel deosebit de înalt atenția, 
finețea și precizia, stăruința și răbdarea, cal
mul și dîrzenia.

Emoția concursului poate să provoace o 
pierdere a autocontrolului. E necesar în acest 
caz să existe un calm deosebit și o voință 
dîrză, pentru a se lua arma la ochi de mai 
multe ori, chiar de 5—6 ori și a declanșa focul 
numai atunci cînd trăgătorul e convins că a 
realizat ochirea corectă. In tir. fără această 
stăpînire de sine nu se pot obține rezultate 
de performanță și nici măcar rezultate mij
locii.

Abaterea loviturilor pot ff datorate atît tră- 
g» torului, cît și armei sau muniției, precum 
și condițiilor de timp. Pentru aceasta trăgă
torul va trebui să cunoască o seție de feno
mene ce se în'împlă cu proiectilul atît în in
teriorul țevei (balistica Interioară), precum 
și după părăsirea țevei (balistica exterioară).

Bazat pe aceste cunoș'ințe, cît și pe obser
va; e personale, se va putea face corec
tarea tragerii In modul cel mai eficace.

Dar pentru a practica acest sport, mai este 
nevoie și de o bună condiție fizică.

La tir. ta probele cu pușca în special, un 
tziggior este supus unui efort fizic deosebit 
de mare. Sînt probe cînd un trăgător este ne
voit si ridice arma sa care cîntărește circa 
8 kg. (arma liberă) aproape de 250—300 ori 
(proba 3 poziții a cîte 40 focuri) în timp 
de 6 ore. Aceasta înseamnă că mușchii bra
țelor vor efectua timp de 6 ore un lucru me- 
-u-.:c pentru suportarea unei greutăți dfe 
2—2.4 tone.

De aceea pentru a f! capabil de acest efort, 
oral trebuie să-și dezvolte atît mușchii 

brațelor ctt și întreaga masă musculară, în- 
trudt în probele de tir participă pe rînd toți 
mușchii corpuIuL

Totuși tirul poate fi practicat șl de oamenii 
mai slab fizicește și chiar de invalizi. De pildă 
ca: ‘ ~
țul drept, totuși a reușit să-și instruiască bra- 
ța!

clase- 
din c»

creat»

pionul o mpic Takas Karoly, pierzînd bra-

„Liniște, aid se țin
„Liniște, aice se învață 1“
Astfel de inscripții se pot vedea pe ușile 

„cabinetului tehnic", a'.e laboratoarelor pre
cum și pe ușile colțuriloi roșii, ele aproape 
tuturor atelierelor uzinei de construcții de 
mașini.unelte „Krasnîi Proletari" din Mos
cova.

— Ce înseamnă aceasta ? — înfrebat 
noi pe Pavel Pișciulin. unul din cei mai 
vechi lucrători ei uzine’, oare se ocupă de 
peste un sfert de veac cu pregătirea și califi
carea muncitorilor.

— Aceasta înseamnă că uz:na noastră nu 
numai că lucrează mașini-unelte de prima 
oalitate, dar pregătește și muncitori cu o 
înaltă calificare. Combinatul nostru este In 
felul său un combinat de 
școală.

Și Pavel Pișciulin ne-a 
gătește întreprinderea noi 
ridică calificarea cadrelor de muncitor’.

In Uniunea Sovietică învățămintul tehnic- 
profesional se înfăptuiește nu numai în ins
titutele de mvățămînt ale sistemului rezerve
lor de muncă ci și în rețeaua cursurilor din 
uzină, oare îi ajută pe muncitori să-și însu
șească tehnica nouă și metodele de 
cu o înaltă productivitate, îi ajută să 
inovatori în producție.

Pentru pregătirea no'lcțr cadre, în 
„Krasnîi Proletari" se folosește învățămintul 
Individual și pe brigăzi, iar pentru ridicarea 
calificării se țin cursuri tehn'ce de producție 
și se organizează școli pentru studierea meto
delor înaintate de muncă. Acest învățămînt 
este gratuit.

Pentru studiul individual fiecare nou venit 
în uzină, e repartizat pe lîngă un muncitor 
cu o înaltă calificare; acesta îl învață pe 
noul .venit o anumită profesie fiind retribuit 
în acest scop de uzină. Cursurile practice și 
teoretice se țin paralel după un program a- 
probiai' de Ministerul Industriei 'de mașini 
grele. Dacă profesia nu este prea grea, de 
pildă, meseria de lăcătuș, atunci sînt folosite 
zilnic 6 ore pentru munca practică, iar două 
ore pentru teorie. Muncitorii de la mașini, 
unelte, se ocupă 4 zile pe săptămînă cu lu
crările. practice, iar 2 zile sînt folosite în'în
tregime pentru lecțiile teoretice. Pentru pre
gătirea muncitorilor cu profesii simple, lec
țiile teoretice sînt ținute de muncitori califi
cați, care țin și lecțiile practice. In cazul !ns- 
truirii pe specialități mai complexe teoria 
este predată de tehnicieni și ingineri cu expe
riență. La terminarea cursurilor, elevii diau 
examen și sînt încadrați în categoria 3-a sau 
a 4-a.

Superioritatea studiului individual constă 
în faptul că el dă posibiliilatea de a se pre
găti simultan un număr rniai mare de noi 
muncitori, de a avea o mai strînsă legătură 
cu munca practică, de a folosi întregul utilaj. 
Afară de aceasta, acest învățămînt este com
binat cu îndeplinirea programului de produc
ție, ceea ce econom’sește O cantitate însem. 
nat’ă de muncă și de ^mijloace cheltuite pen
tru muncitorii care au fost scoși din produc
ție.

Forma de învățămînt pe brigăzi se deose. 
bește puțin de cea individuală. Diferenția con
stă numai în faptul că elevii sînt sau atașați 
cîte 3-5 pe lîngă o brigadă, sau formează o 
brigtadă condusă de un muncitor cu o înaltă 
oalificare. Această formă de pregătire a ca
drelor este întrebuințată larg acolo unde este 
folosifă mult munca manuală.

A doua treaptă de învățămînt pentru rldl- 
earea calificării o formează cursurile tehnice

cursuri I*

A. Dimov

si'udiu, o uzină-

povestit cum 
muncitori ți

pre- 
cum

tnuncă 
devină

uzina

de producție. La aceste cursuri sînt primiți 
muncitori care sînt in categoria a 3-a și a 
4-a și care au o pregătire teoretică. Aici e își 
ridică oalificarea pînă sa oa:egoria a 5—6-a 
Lecțiile teoretice se țin de 2-3 ori pe săptă
mînă în afara orelor de producție și sînt ți
nute de specialiști din uzină. După 
raa cursurilor, eievii dau examene 
încadrați în categoriile respective.

Cursurile de specializare nu au un . 
fix. Aici se studiază noi probleme tehnice, oare 
s-au ivit în fața unei grupe în timpul proce
sului de producție. De exemplu, în secții a 
fost adus un nou utilaj, care trebu:e să fie 
însușit și introdus în producție cît se poate 
mai repede; sau trebuiesc aplicație anumite 
măsuri de masă oa economia de mater’a'e, 
combustibil, energie electrică și altele. Cursu
rile teoret’ce se țin în afara orelor de produc
ție de către inginerii și tehnicienii cei ma:

termina- 
și sînt

program

ție de către inginerii 
buni din uzină.

Un ro] însemnat în 
joacă școlile pe secție . _______ ____
delor înaintate de muncă. Acesta este un tip 
special de școală. Profesorii sînt fruntași to 
producție. Ei explică tovarășilor lor de pro
fesie cum obțin succese, cum își organi
zează munca, locul de muncă. Aceste școli 
generalizează și transmit experiența înaintată 
tuturo-r muncitorilor, care se ocupă deaceeași 
muncă sau fac o muncă înrudită.

Irnpreună cu Pavel Pișciulin, am asistat 
le cursurile tehnice de producție, am fost la 
o școală de secție unde se transmitea expe
riența înaintat'ă, în atelierul mecanic și la 
școala medie tehnică serală de construcții 
de mașini. Peste tot am văzut cum muncito
rii tineri și vîrstnici își însușeau cu sîrguință 
cunoștințele tehnice. 1

Cum de v-ați hotărît să urmați școala
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ridicarea calificării ÎI 
pentru studierea meto-

med e setrjcă ? — l«ra întrebe: pe Tras De- 
m -dov. suumg«r ca o tnoîtă caS.oare, teză 
a :re Mieii mari.

Ei ne-a priv-; zuret.
— Dar cum s-or fi putut aîtsef ? C; Secare 

an tehnica se îmbogățește din ce te ee ms 
mult și nu o peți folos focă na te sufxzenie 
cjncșt:n;e. Nume: exper ecța peacrică bz *- 
junge. Ș atunc rn-am hotărî: să tevă*. șs ea 
chiar la bătrinețe. f: udcă 33 vreau să rămîr. 
In urma celor tineri .

Dar cîți muncitor ca Dem oor ma stat in 
uzină! Sute I Un9 urmează cursarije tehnice 
de producție, alții în școFle de ate.rere. Două 
sute de tineri muncitori term nă geoftie de 
tineret muncitoresc, peste de tineri ți 
muncitor: ma: în vîrstă urmează școala medie 
tehn'că serală, fără a întrerupe mance în 
producție, aproape 100 de oameri irecventează 
institutul seral de construcții de maș n:.

Insuțindu-ți tehnica înaintată oemer.i’ mun
cii de fa uzina „Krasnîi Proletari’* se ridfaă 
pînă ia nivelul tehnicienilor ți inginerilor. 
Muncitorul Piotr Loghinov a parcurs un drum 
minunat de la ucenic monter pînă ta șef de a- 
teller Peste un an el va termina institutul. 
Numele iui Nikolai Ctkiriov, iscusit maistru ta 
tăierea rapidă e metalelor, laureat al Premiu
lui Stalin, este cunoscut și dincolo de hota
rele Țării Sovietice. In prezent. Cikiriov lu
crează oa maistru de secție și învață la in- 
st;tutui de construcții de maștat. Fostul strun
gar Afadim Lebedev lucrează oa șei de sec
ție și învață le institut. Ivan Burgov lucrează 
numai de 6 ani în această uzină. El a termi
nat cursurile tehnice de producție, a absolvit 
școala medie tehnică serală, și a devenit teh
nologul atelierului. In toamna «cestui 
vrea să intre la institut. Pot fi date 
exemple din acestea.

Uzina „Krasnîi Proletari" nu este o___ r
ție. Invățămîntul tehnic de producție din fa. 
bricile și uzinele sovietice, de pe șantiere și 
din transporturi ia cu fiecare an un evînt tot’ 
mai larg.

pentru determj- 
pluviometru etc. 
pusă în funcți- 
elevii învață să 

tjmpul

an el 
multe

ex cep-

pesta meri.
— Da. este efcar o stariune meteorologul 

adevărată — anmtță erioziascut unu| din 
eJeri pe colegh să: Prevăzută cu toaîă apa
ratura necesară, diferite termometre cu maxi
mă și minimă, psihrometru 
narea umidității aerului, 
stațiunea meteorologică este 
une de către studenți; acum
stabilească situația atmosferică și 
proba biL

— Vă mulțumim tovarăși că ne-ați dat pri- 
>. :i să ne îmbogățim în mod neașteptat cu
noștințele — își iau rămas bun elevii de la 
studenți. grăbindu-se să nu piardă experien
țele de la laboratorul de chimie.

Ia:ă aici un minunat fund de mare, reali- 
ret ’"<"-un pahar cu apă. Studentul fruntaș 
.a învățătură Rameo Popescu îi lămurește că

Soarele • apus de mult, 
derru aia nu se gîndesc 
Stat afltea hacnxri de învățat

— Iată de pildă sera noastră — spune 
a luat ființă ca 
C.C al P.M.R. 
gîndit la speci- 
pregătirea viito

rilor profesori de științe naturaje și chimie 
to lumjna Hutărîrii 
de mult am putea 
nivelului de trai al 
am înarma tinerele 
maj multe cunoștințe agrotehnice.

Studenții și elevii s.au împrietenit. Ii leagă 
laolaltă pasiunea pentru știință, dragostea 
pentru meseria- de profesor pe care și-au 
ales-o.

Se aud sunetele vesele a|e acordeonului — 
a început reuniunea tovărășească cu 
se încheie vizita elevilor la 
gogic de 2 ani.

dar elevi, și stu- 
să se despartă.

stadema Popescu Ileana. Ea 
urmare a Hoăărirft plenarei 
din 19-20 august. Ne-am 
fkul institutului nostru, la

și ne-am dat seama cît 
realiza pentru ridicarea 
oamenilor muncii, dacă 
cadre didactice cu cît

care
Institutul peda-

Corespondent
TULEA GITA

sting. In:r-o așa de mare măsură îneît 
să poată cîștiga locul I ia pistolul liber au- 
orm*. la Jocurile Olimpice din 1952.

In tir ca dealtfel în majoritatea ramurilor 
sportive pot activa cu rezultate din cele mai 
bune și tinerele fete. Acest lucru este de- 
-o :s ra’ la no: de cete 7 maestre ale spor- 
:j1u< de tir ș: de cele peste 20 trăgătoare de 
categoria I.

In complexul G.M.A. au fost introduse pro
bele de tir, ca probă generală, tocmai dato
rită rolului important ce îl are practicarea 
tirului în dezvoltarea deprinderilor folositoare 
procesului muncii, precum și în dezvoltarea 
calităților intelectuale.

Deși rezultatele obținute de trăgătorii frun
tași sînt de o valoare deosebită .totuși tirul 
1» noi suferă, deoarece încă nu se bucură, 
de o largă popularitate în rîndurile oameni
lor muncii.

Spar:ach:ada sindicală, pe anul 1954, urmă
rește pe lîngă antrenarea unui număr tot mai 
mare de oameni ai muncii tineri și vîrstnici 
în practicarea sportului, tocmai să lichideze 
această rămînere în urmă a tirului.

Pentru buna reușită a probelor de tir, în 
cadrul acestei spar'.achiade. este necesar ca, 
începînd chiar cu faza de întreprindere, atît 
pe linie organizatorică cît mai ales pe linie 
tehnică (de instruire) să fie luate măsurile 
cele mai eficace.

In acest scop 
ticipanților 1—2 
asupra tirului, 
practică de tir.

Pe poligoane
să se asigure un număr cît mai mare de an
trenori și instructori de tir pentru a se pu
tea face instruirea necesară începătorilor.

Va trebui să fie asigurat un serviciu de 
arbitraj care să cunoască noul regulament de 
tir (Ed. 1954) și să lămurească pe partici
pant asupra obligațiilor ce le au pentru 
securitatea în poligon, precum și asupra con
dițiilor tehnice ale concursului respectiv.

Concurenților din cedrul spartechladei sin
dicale 
să se 
cerea

va trebui să se asigure par- 
ședințe de instructaj și teorie 
înainte de a trece la proba

(fie speciale sau improvizate)

Corespondent științific
„Partizanul Roșu” din Orașul Stalin un doc
tor cercetează cu atenție lichidul dintr-o epru. 
betă. Urmărește cu răsuflarea tăiată reacțiile 
colorantului. Se pere că a găsit ceea ce cu 
înfrigurare a căutat zile și săptămîni de-a 
rîndul, de cercetări migăloase, căci pe chipul 
său obosit a înflorit stingher un zîmbef. Este 
dr. Roll, corespondentul științific al Institutu
lui de cercetări textile, pielărie și cauciuc. El 
a contribuit creator la introducerea metodei 
de retratare a țesăturilor de semilînă, vopsite 
cu coloranți indigeni. In urmia acestui proce
deu, țesăturile vopsite au căpătat o rezistență 
sporită față de acțiunea apei, luminii și căi. 
durii .

Corespondentul științific al Institutului de 
cercetări nu este un fenomen izolat. Exemple 
de acest fel sînt numeroase. încă de anul tre
cut, Institutul de cercetări textile, pielărie și 
cauciuc pusese la punct o serie de lucrări re 
urmau a fi introduse în procesul de producție. 
Astfel, noul procedeu tehnologic de tăbăcire 
rapidă ia tălpii „crom-aluminiu-tanin" a fost 
adoptat de către trei întreprinderi unde se 
realizează aproximativ 50 la sută din întreaga 
producție de talpă a țării noastre. Prin acest 
procedeu se scurtează simțitor ciclul de fabri
cație și se permite folosirea tananților pro
duși în țară, îmbunătățindu-se în același timp 
rezistența l.a uzură și impermeabilitatea tălpii.

Aci o contribuție însemnată a avut-o cores
pondentul științific Carol Konerth oare a în
tocmit un studiu special privitor la operațiile 
de retanare a tălpii, fază care completează 
procedeul de tăbăcire elaborat de institut.

Un alt corespondent științific Adalbert 
Brettner de la întreprinderea I.R.P. din Ti
mișoara, a adoptat 
metoda de tăbăcite a 
de încălțăminte.

Și cîte nu se 
de exemple. Ele 
gătuna puternică 
ducție, despre
leagă pe savanții șt cercetătorii noștri 
frunte cu muncitorii și tehnicienii din între
prinderi.

La Camp Dietrick în Ș.U.A. florile nu pot 
■t-f: ș; nici ciripitul păsărelelor nu se aude.

Se a.:;.: in haine de cauciuc nu se gîndesc 
dragoste oaldă la viitorul omenirii. Aceasta 

•r un prost „business" astăzi în S.U.A. și 
nu pentru acest lucru sînt plătiți de către 
Pentagon.

Ac: m laboratoarele mari ca niște hangare 
de aeroport se cercetează — iar afară pe 
<:~.p se experimentează — armele de extermi
nare în masă.

Departe la zeci de mii de kilometri de acești 
savanți ai morții, în , laboratorul fabricii

pe 1954 le revine insă sarcina ca el 
pregătească în mod deosebit pentru tre- 
acestei probe.

IOANID GRIGORE
președinte al colegiului de antrenori
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mai
grăiesc de la sine despre le- 
ce există între știință și pre
sentimentele tovărășești ce 

de

pot spune despre astfel
ION BARNA: însemnări pe marginea ro

manului „Un om între oameni".
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Manevre americane cusute cu ață albă Inmînarea Premiului

• GENEVA 3. (Prin telefon). — Miercuri te 
palatul Națiunilor au avut loc concomitent 
două ședințe: prima, reuniune ă reprezentan
ților celor două comandamente dm Indochina 
ți obișnuita ședință restrînsă a miniștrilor 
Afacerilor Externe/ eare: d'scută, în cadrul 
conferinței problema restabilirii păci' în In- 
Iflochina. Astăzi joi., aceleași întîlniri com'tauă.

Asupra întîlnirii dintre reprezentanții celoi 
două comandamente domnește, pînă în pre 
eent, cel mai deplin secret. Dar eficacitatea 
contactului direct dintre reprezentanții ceior 
două părți aflate în conflict în Indochina a și 
fost dovedită de rezultatele obținute zilele 
trecute de reprezentanții militați ei dele
gațiilor R. D. Vietnam și Franței, care au 
ajuns, după cum se știe, 1a un acord cu pri 
virala corespondența care vine din partea pri. 
zonierilor de război sau este destinată aces
tora și cu privire la schimbul de prizonier’ 
răniți și grav bolnavi. Aceasta a făcut ziarul 
elyețian „La Suisse" să scrie : „Dacă întîlni- 
rile care vor continua se vor inspira din ace
lași spirit practic, este cazul să sperăm că sis
temul contactului direct va putea duce Ia re
alizări concrete în ciuda scepticismului pe 
care această .formulă. l-a provocat la origine" 
(aluzia la rezistența îndelungată pe care a 
opus-o delegația franceză acestui sistem N.R.).

După cum 6-a aflat aci, cea de a doua șe
dință la care ne-am referit, ședința restrînsă a 
miniștrilor Afacerilor Externe, a examinat 
miercuri în continuare problema orga
nizării unui control internațional ef’oace 
în vederea supravegherii acordului de în 
cetare e ostilităților din Indochina. Se 
știe că această problemă • ocupă un loc 
însemnat în cadrul propunerilor făcute, de 
delegația R.«P. Chineze asupra unui acord de 
încetare a focului. Delegația chineză a propus- 
să se formeze două, comisii de, supraveghere a 
acordului: o comisie mixtă alcătuită din re
prezentanții celor două părți în conflict, în 
sarcina căreia să cadă mai ales supravegherea 
îndeplinirii acordului ■ cu privire la încetarea 
focului, la reglementarea zonelor și la re
gruparea forțelor și o comisie formată din re
prezentanți ai unor state neutre care să se. 
ocupe mai ales de problema împiedicării intro
ducerii de noi trupe și echipament militar în 
Indochina. Delegația Uniunii Sovietice a pro
pus ca în compoziția comisiei neutre să intre 
două țări asiatice: India și Pakistan și două 
Jărj europene: Cehoslovacia și Polonia.

împotriva acestei propuneri, al cărei carac
ter practic și eficace nu poate fi contestat, 
s-au ridicat însă obiecții. Bineînțeles că tonul 
a fost dat ca deobicei de șeful delegației a- 
mericane, Bedell Smith, care nu scapă nici o 
ocazie de a ridica obstacole în calea unui suc
ces, al conferinței. Care sînt argumentele d-iui 
Smith ? Aceste „argumente" se reduc în fond 
lia susținerea că nu poate fi neutră, în accep
ta cercurilor conducătoare americane, de- 
cît o țară care se supune fără rezerve politi
cii de dictat a Statelor Unite. De pildă. Tai- 
landa și-ar merita în concepția americană, 
acest calificativ, mai ales de cînd, ca o su
premă dovadă de „neutralitate" a făcut a- 
pel ]a O.N.U., potrivit ordinului Statelor Uni
te în legătură cu situația din Indochina. De
sigur că și Pakistanul ar putea fi acceptat de 
S.U.A, ca țară neutră mai ales după încheie
rea pactului militar dintre .această țară și

De la trimisul special al ziarelor „Scirteia" 
și „Scinteia tineretului".

—o—
Statele Un’te. Dar Polonia ș: Cehcs aria *u 
sînt considerate neutre de dl. Bede" Smi.h, ca- 
re prezintă în acest scop un ultim argument: 
„țările comuniste nici nu pot fi neutre". Tra
dus în limbaj curent aceasta înseamnă că 
delegația S.U.A. se teme că prezența unor 
factori obiectivi într-o comisie internațională 
ar putea pune bețe în roate planurilor ame
ricane de sabotare a reglementării pașn-ce 
și de extindere a războiului din Indochina. 
<~eoa ce urmăresc de fapt Sta'.eie Unite 
este ca în Indochina să se instituie un 
control el O.N.U, care să creeze, dopa 
modelul Coreei, toate condițiile unei inter
venții militare americane în aceasta țară Po
ziția cercurilor conducătoare ale Solelor 
Unite față de problema controlului interna
țional urmărește de fapt zădărnicirea unui a- 
cord asupra încetării ostilităților. Aceiași ob
strucție se manifestă de către delegația ame
ricană și în problema garantării de că re ță
rile participante l» conferința de la Geneva 
a acordului cu privire la încetarea ostilităților. 
In această problemă partizanii extinderii 
războiului resping cu încăpățînare principiul 
fundamental al garanțiilor colective, singurul 
capabil să asigure condițiile necesare asigu
rării păcii în Indochina.

In ciuda acestor încercări de torpilare, con
ferința a înregistrat unele rezultate pozitive 
care au dus la începerea conversațiilor mili
tare dintre cele două părți. După cum subli
niază numeroși observatori de la Geneva-„de
legația americană manifestă nervozitate on 
de cîte ori se pare că se ajunge la un acord" 
și pentru că Washingtonul are o cu totul altă, 
părere despre posibilitatea unei înțelegeri la 
Geneva decît au milioanele de oameni în 
lumea întreagă, el a mai aruncat în arenă 
cîteva „arme diplomatice". Dintre, ele una 
care se află în mare cinste la Washington 
este calomnia și falsificarea. Metoda folosirii 
unor „documente" falsificate de la un cap la 
altul este folosită pe scară din ce în ce mai 
largă de organele oficiale americane. Autorii 
acestor falsuri sînt dcmascați și ei se fac dt 
rîsul lumii. Acum cîteva zile, senatorul Know- 
land, liderul majorității lepubhcane din Sena
tul american, a scos din sertar un document 
,,senzațional", pe care — după cum anunță a- 
gdhția France Presse l-ar deține de 6 luni, aș- 
teptînd numai momentul favorabil pentru a-l 
supune Congresului. Apreciind actualul mo
ment el Conferinței de la Geneva ca favora
bil. el l-a scos din sertar și l-a făcut public. 
Ce ar cuprinde „senzaționalul document" ? Ar 
fi vorba de un anumit „memoriu" care ar fi 
fost întocmit de conducerea Republicii Popu
lare Chineze și „prezentat spre examinare 
conducătorilor sovietici". In acest „memoriu" 
s-ar expune nici mai mult, nici mai puțin de
cît,.. „calea care trebuie urmată pentru a 
asigura comunismului dominația mondială 
aproximativ în 1973". Scopul acestei provocări 
este străveziu : să compromită ideea posibili
tății de înțelegere pe calea tratativelor, să ațițe 
între el», popoarele Asiei, agitîndu-le gogorița 
„periodului de agresiune" din partea Uniunii

Sovietice și R. P. Chineze, sl forțeze șf mai 
mult poziția guvernului francez de tergiver
sare a păcii în Indochina, să convingă Anglia 
că poziția ei rezervată trebuie în’ocuită cu c j 
poziție de «liniere deplină la o'dinele Was 
hingtonului. îndeosebi acum c'nd. după cum , 
scrie ziarul „France Soite dezbaterile de Ia ' 
Geneva asupra problemelor Asiei au făcut ca 
divergențele între Anglia și Statele Unite <â j 
se manifeste în ultimele zile in mod și mai 
violent*.

Pînă și ziarele occidentale mărturisesc ne
încredere față de revetaț ile conțfa-jîe în „do- I 
cument". Ziarul „Le Moace" a însoțit textnl ' 
de o notă 'fonică în oare scria că acesta ,.con- 
f rmă a'.ît de mutt tezele clasice a te S.U.A., 
incit se pune întrebarea dacă el nu este prea 
admirabil pentru a fi autentic". De altfel, ace- | 
țașî ziar pentiu a scoate cit de cît basma curata 
Washi.ng.onul publică o a dona știre din care 
reese că laboratorul unde a fost fabricat 
„documentul" este insula Taiwan, reședința : 
Iu? Clan Ka:-ș:. care — arată zfaru] „Le I 
Monde" —. de 5 ani este o sursă de ș-::rl 
false.

Merită atenție comentai s'le ziarului elve
țian „La Suisse", care scrie: „Trebuta si ■ 
remarcăm că revelația de ia Washington se : 
produce în momente! in care poiit'ca ame
ricană față de puterile comuniste întimo-ă 
o împo.r’v'ie puternică in rtnduri.e aliat"-" ' 
S.U.A. ș: ale unui număr însemnat de pu
teri as'atice" Nu e întîmplălor — sere mai | 
departe ziarul — nici faptul că tocmai sena- ■ 
torul Knowtand este acela care a diluzat do- i 
cumeniul, știut fiindcă el este unul dintre ' 
acei care ar doii cît ma: rapid să intrebu n. s 
țeze arma atomică șl să justifice cheltuielile , 
de întreținere ale armate-' lu’ Clan Ka:-ș! te 
vederea unui atac contre Ch’net comuniste

„Acest document — continuă ziaral „La 
Suisse" — lansat subit >a conferința de - 
Geneva, nu este oare menit să provoace î’i 
rîndurile delegațiilor care năzuiesc spre L» ; 
cetarea ostilităților din Indochina temerea - 
ele vor fi păcălite și vor încheia o tranzac. , 
ție dezavantajoasă ?...

Un amănunt semnificativ : l:i acest doc n- 
ment nu este vorba nici de Australia, nici <1* 
Noua Zeetandă șt nic* de Pak’stan... După — 
se vede, autorul falsului a considerat inutil să 
Irîmbi'.eze primejdia comunistă pentru statele > 
care au și aderat la politica americană. împo
triva acestei primejdii sînt avertizate n_ r.-. 
acele puteri care nu consideră politica ameri
cană în Extremul Orient' ca fiind pe deplin re
zonabilă...".

Și ziarul conchide: „Există procedee prea 
uzate. In politică este totdeauna mai bine să 
convingi decît să ameninți". Cum se vede, 
falsul a fost în așa măsură cusut cu ață albă 
îneît presa burgheză, obișnuită cu de toate. ! 
s-a găsit în mare încurcătură. Noul fals a- 
merican a eșuat rușinos. Este însă îndoielnic 
dacă fabricanții de minciuni își vor înceta pro. 
ducția. Mai probabil este că ei se zbat să 
născocească alte falsuri — dacă se poate mai ; 
inteligente — în încercarea disperată de a 
compromite tratativele de la Geneva. Popoe- 1 
rele oare văd și trag învățăminte din desfă
șurarea evenimentelor vor acționa mai botă- 
rît pentru a dejuca manevrele adve-sarilor re- j 
glementării pașnice și a face să triumfe spiri
tul negocierilor, interesele păci’.

G RADUCANU

„Pentru întărirea păcii intre
MOSCOVA 3 (Agerpres). -
La 3 iunie. în sala Sverd'-ov din Kremlin, 

în prezența a numerOș’ reprezentanți a; vieții 
publice soviet ce a avui loc înmiriarera Pre. 
miulut Intemaț'-onal Stalin „Pentru întări
rea păcii între popoare* lui N. A. Popova, 
activistă de frunte pe tărim social, secre
tar a! Cons’Iiultii Central a| Sindicatelor d'n 
Urijnea Sovietică, președ’nta Comitetului 
Antifascist al femeilor sovietice.

Cu acest prilej au rostit cuvîntări acad. 
D. V. Scobe'tîn, președnte'e Comitetului 
pentru Prem’i'.e Internaționale Stalin, N. S. 
T r.:-.<președ'ntele Comitetului Sovietic

International Stafin 
popoare** lui N. V. Popova 

penj-j apărarea păcii, C. S. Kuznețova, se- 
creiar £' Consiliulu' Centra) al Sindicatelor 
din Un'unea Sovietică, T. N Zuieva, membru 
în Prez-ld ui Comitetului Antifascist al fe
mei.or sov’etice, A. P. Jarova. una di.n cele 
mai vechi lucrătoare de la combinatul ..Trioh 
gor-iia Manufactura". Liu Țui. reprezentantă 
a Federație: îemeTor din întreaga Chină, 
membră în Consiliul Mondial al Păci, Eu
genie Colton, președinta F.D.I.F.

In încheiere a rostit o cuvini-are N. V. Po. 
pova, laureată a Premiului Internațional Sta
lin „Pentru întărirea păci; între popoare".

Telegrame
Domnului

GUNAR HEERUP
Președintele. Asociației de Prietenie

Danemarca-Rominia
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Inmînarea Premiului Internațional al Păcii lui Chari'e Chaplin
GENEVA 3 (Agerpres). — De la corespon

dentul special.
La 3 iunie a avut loc la Geneva solemni- 
ea luminării Premiului Internațional al 

Pârii lui Charlie Chaplin, care t-a Fost de
cernat fa recenta sesiune ă Consiliului Mon
dial al Pâcrt.

La solemnitatea tnmînărif premiului au f st 
de față: Vercors, președintele comitetului na-' 
țlonal al scrii orilor din Franța, profesorul 
elvețian Bonnard, membru al Consiliulu' Mon- 
:â: al Păci:, doctorul în științe chimice en- 
; ez Synge ș' George Zelameea. secretar al 
Federați.-; Mondiale a Tineretului Democrat.

La or i 16 a avui loc solemnitatea inmînării 
Premiului ln;ernaț:onal al Păcii lui Charlie 
Chapiîn In acel moment au fost primiți și ga
zetarii care se aflau de față

|n numele Consiliului Mondial al Păcii a 
'xst cuvîntul Veicors, care i-a înmrnat Pre- 
tnl-ji Intemapo tal al Păcii.

După ce i-a fost înmînată o diplomă de 
laureat al Premiului Internațional al 
Pârii, care este semnată de către Frederic 
J? v-Curie și Naz’m Hikmet. Charlie Cbapiin 

a spus următoarele:
..Dorința de pace este universală, a cere 

?acea, fie că ea vine d:n est sau din vest, 
cred că este un pas într-o direcție bună. Mă 
s ml foarte onorat și fericit câ am primit a-

cest premiu. Eu nu pot să răspund care sînt’ 
problemele ce amenință pacea, dar ceea ce 
știu este că națiunile nu pol rezolva aceste 
probleme într-o atmosferă de ură și suspi
ciune Cu atît ma' puțin poJte să le rezolve 
amenințarea cu bombă Cu hidrogen. Secretul 
de fabricare al a.-estor arme OT-be va fi în 
curînd cunoscut de tot'ă lumea Ș'^curini- 
toa'e națiunile mări- și mici vor fi în posesia 
acestor arme.

In aceas'ă epocă a științei atomice, națiunile 
trebuie să gîndească la ceva mai puțin în
vechit. dar mai constructiv decît violența, pen
tru a rezolva divergențele d'ntre ele. Triste’ 
amenințare ca popoarele'să accepte războiu 
atomic, cu toate ororile sale, este o cr ină 
împotriva spiritului uman și creează în lume 
o s are de ps hoză.

Să ne salvăm noj înșine de această atmos. 
feră m’zerabilă, canceroasă, să încercăm să- 
ne înțelegem și să înțelegem reciproc proble
mele. pentru că într-un război modern nu este 
victorie. Pentru aceasta «ă ne întoarcem la 
ce este firesc și sănătos în om, la spiritul de 
bunăvoință, care e la tiaza oricărei inspirații 
a tot ce este creator, frumos și nobil îp viață 
Să lucrăm pentru acest scop, spre o șră glo
rioasă de pace pentru toate națiunile, pentru 
ca omul să prospere”.

Deschiderea Congresului tineretului 
din întreaga Germanie pentru pace, unitate și libertate

BERLIN 3 (Agerpres). — La Berlin s-a des- 
. s țoi Co->gcesul tineretului german pe.itru 
pace, unitate și libertate- Walter LTbricht. vi

cepreședinte al Consiliului de Miniștri, a ro. 
stil o amplă cuvîntare In cadrul acestei prime 
ședințe.

Delegația tineretului soviet e
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans-

La î ’un e a piritei: Moscova p'ecind spie 
Be-! n delegația tineretuiu: sovietic alcătuită 
d:n 12 pe*soi”e Delegața es.e condusă de 
V. L Kocemasov. secretar a; C.C. ai U T C.L

Delegația este invitată ia Congresul tine 
retului d'n întreaga Germanie pentru pace; 
unitate și libertate, precum și la cea de a 
doua întîlnire a tineretului din întreaga Ger
manie.

Intiluirea tineretului german

Conferința de la Geneva
GENEVA 3 (Agerpres). — TASS transmite: 
După cum s-a aflat, la 2 iunie a avut loc 

la Geneva prim-a întîlnire a reprezentanților 
celor două comandamente, Delegația repre. 
zentanților înaltului comandament al Repu
blicii Democrate Vietnam este condusă de Ta 
Kuang Bîn, locțiitor al ministrului apărării 
naționale al Republicii Democrate Vietnam și 
membru în delegația R. D. Vietnam ta confe. 
rința de ta Geneva. Delegația comandamen
tului francez este condusă de generalul de bri
gadă Deltei!.

La 3 iunie, reprezentanții celor doua coman
damente s-au întrunit în cea de a doua șe
dință a lor.

Aceste întîlniri ale reprezentanților ce'or 
două comandamente la Geneva (ca și întîl- 
nirile similare la fața locului) au fost pre
văzute prin acordul realizat în ședința din 29 
mai a celor nouă delegații care discută pro. 
blema restabilirii păcii în Indochina.

★
GENEVA (Agerpres). —
In cadrul conferinței de ta Geneva a mi

niștrilor afacerilor externe, ta 3 bănie a avui 
loc o ședință restrînsă a celor nouă delegații 
sub președinția lui A Eden, ministrul de ex
terne al Marii Britanii și a con : nu a" exami
narea p'nbleme restabilirii păcii in Indo
china. Următoarea ședință consacrată acestei 
probleme se va desfășura la 4 iunie, iar ta 
5 iunie va avea loc o ședință plenară oare va 
dezbate problema coreeană.

BONN 3 (Agerpres) — Tineretul din ora
șele 5> satele Germanie* occidentale se pre
gătește cj entuziasm în vederea celei de a 
doua ’n;:ln:ri a tinerelulir german care arc 

I loc Ia 4—5 hi-iie ia Berlin.
l’ sri id înch’S«na-ea. pte’derea postului sau 

e im --area din școi: ș: la.niltaț'. tineri' ves - 
gor-nan*. nunc”oT. țărani, -icenict. s’udenf 
- e'.evi p'eacâ In sectorul democratic a! Her- 
ijl-j: unde se ține ma'ea intîlntre a linere- 

ralu’ d’n Mraaga Germanie.
Locaitor’i orașului Regensburg au făcui co

lecte publice oențru a siringe banii necesari 
je'ega’/ei care va panicii» la în’run're.

La Nu"nberg au loc mar' m-tinguri ale ti- 
ne'ettilji de la în'reprin<1er’le fad istriale 
5 E G.. Siemens, M A N. și K-agelmulier. In 
cadrul acestor mitinguri, tinerii și-au ales 
Jelegaț’ la Intîlnirea de la Berlin. Delegați' 
a-j fos* însărcinați să spună tuturor tinerilor 
germani pe care ti vor cunoaște cu prilejul

aceste? întîlniri că tineretul din Nurnberg 
Iau a cu ho'ărire pentru- unitatea patriei sale 
„Plecăm la Be'l'n. au declara, tineri? dm 
Vii'zburg într-o 'ezoitiție tdupiată in qadrui 
urnii mit-ng a' tineretului di.n acest oraș 
pentru a ne expr-m-a acolo voința noastră ic 
p-'eien:e cu t rier" d'n întreaga lume ș vo n 
ța noastiâ de pace ș: uirtate a patrie: 
noastre".

O s’ale â a păcii traversează în n"eze:il 
luate o-așete și satele Gernianie‘ occiîenraie, 
îndreptîndu-se spre Berlin Ștafeta a ’recul 
p-’n orașul Du'sb.trg, unde a svut toc’ im 
mare miting al tineretului’ Ea a Fost. In*îm- 
pina’ă de în reaga pop ilație a oraș rlu' cu 
flori, pa tcarte și steaguri, Intr.o a moșieră 
de entuziasm și avîtt t'neresc. „Să spun^ț’ 
la Berlin că nu mimat "ineretul vest.germau 
dorește unitatea patrie! sale Toți cetățeni' 
cinst’ți luptă pentru acest Ideal", a declarat 
bătrin ti profesa' Ka ich nann din D lisburg 
tinerilor care se îndreptau spre Berlin.

Deschiderea celui de al 13-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez

PARIS (Agerpres). — TASS tuansmii'e:
La 3 iunie s-a deschis la Ivry sur Seine — 

suburbie muncitorească a Parisului, cel de al 
13-lea Congres al Partidului Comunist Fran
cez. La Congres participă 960 de delegați oare 
reprezintă federațiile departamentale ale par
tidului, La Congres asistă de asemenea oaspeți 
din piattea partidelor comun-isi'e din Anglia, 
Belgia, Danemarca, Germania occidentală. 
Norvegia,. Austria, Argentina, Suedia, Israel 
și din alte țări.

. Ordfaea.de zi a Congresului cuprinde urmă
toarele probleme:

1) Raportul de activitate al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Francez.

2) Probleme!^ muncii organizatorice a par
tidului.

3) Partidul Comunist și tineretul.
4) Alegerea Com'tetuiui Central și Comisei 

controlului financiar.
Delegații au ales Prezidiul Congresului din 

oare fac parte: Maurice Thorez, .lacques Du- 
clos, Miarcei Gachin, Frederic Joiiot-C'irie, 
Laurent Casanova, Benoît Franchon și alț: 
activiști de seamă ai Partidului Comunist 
Francez și ai mișcării muncitorești din 
Franța.

După alegerea comisiilor politică, ’organiza
torică, de tinerel- și de validare a luat cuvîntul 
Jacques Ducios,'care a prezentat raportul la 
primul punct al ordinei de zi.

India va continua să sprijine soluționarea pașnică 
a problemelor asiatice

— Declarafia lui Nehru —
BOMBAY 3 (Agerpres). — După cum anun

ță agenț'ile de presă, primu] ministru , in
dian, Nehru, luîud cuvîntul în cadrul unui 
miting l-a Bhopal, a declarat că Ind-a va 
continua să sprij'ne, făcînd uz de toată in
fluența s-a, soiuț'onarea pașnică a probleme
lor asiatice discutate ta conferința de la Ge. 
tie va.

in cuvîntarea sa, premierul ind'an a ate. 
oat m-aiievrele diplomatice ale marilor puteri 
colon-^liste oare încearcă să dispună singu-e 
de problemele Asiei, iâră a ține seama de 
vb'nța popoarelor țărilor asiatice. Nehru și-a 
exprimat convingerea că popoarele Asiei nu 
vor mai tolera multă vreme ca soarta lor să 
fie hotărîtă de puterile străine. Primul mi

nistru al Indiei ,a adresat un. apel popoare
lor din țăr'le Asiei care se află încă sub 
sv'ăpînirea unor puteri străine, cerîndu-le să 
sttîngă rîndurile pentru a fi gata pentru 
„or'ce eventualitate". Această reafirmare a 
poziție- țării sale este făcută de Nehru într-un 
moment în oare d’plornația americană se 
opune cu înverșunare c-a india să contribuie 
cu. ceva ta reglemeritaiea problemelor Asiei. 
Trebuie de asemenea meriț'onat în legătură 
cu poziția S.U.A.. f-ață de Ind’a că dep-arta. 
mentul de stat' și-a manifestat nemulțumirea 
față de rezerva, guvernului indian în ce pri
vește declarațiile calomnioase ale membrilor 
suedez și elvețian din com-sta neutră penii u 
Coreea.

Scurte știri

Protestul guvernului R. D. Germane 
împotriva încălcării de către autoritățile vest-germane 

a comunicațiilor interzonale

Cu prilejul încetării din viață a lui Mar. 
tin Andersen Nexâ, distins scriitor oare 
și-ia pus întreaga sa putere de creație în 
slujba culturii, pentru cauza păcii și prie. 
teniei între popoare, vă exprimăm sincerele 
noastre condoleanțe.

Președintele Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea

MIHAIL ROȘIANU

Către

CONSILIUL MONDIAL AL PĂCII

V1ENA

Alături de lup ătorti pentru pace din îrt. 
treaga lume, partizani’ păcii din Republica 
Populară R imînă împărtășesc profunda du
rere pricinuită de pierderea cunoscutului și 
iubitului scriitor da tez Ma'tiri Andersen 
Next), eminent fruntaș al mișcării mondiale 
pentru pice

Cmsti'idu-i mem >rn. partizanii păcii din 
țara noastră îș' vor spari eforturile în lapte 
pentru 'riumful cauzei păcii și prieteniei 
intre popoare. .

COMITETUL PERMANENT PENTRU
APARAREA PĂCII DIN R P R.

CONSILIULUI DANEZ AL PĂCII

COPENHAGA

In numele partizanilor păcii din Repu 
blica Populară Romi tă vă transmitem con 
doleanțe pentru p'erderea cj'ios'mtulu' șr 
iubitului scriitor M trtin An ier sen Nexo, 
iruntaș eminent a| mișcării pentru apă 
rarea păcii.

COMITETUL PERMANENT PENTRU
APARAREA PĂCII DIN R P R.

Evenimentele din
CARACI 3 (Agerpres), — TASS transmite: 

Corespondentul din, Dakka al agenției Asso
ciated Press of Pakistan anunță că în decurs 
de 3 zile după instalarea noului guvernaior. 
eutoritățile din Pakistanul de est au arestat 
319 persoane. Printre cei arestați sînt Șei- 
cul Madjibur Rahman, Guliam Kadir Ciod- 
huri, Guliam Hafiz, Zahur Ahmad Ciodhuri, 
Abdur Rahman și Davendra Da-s. membri ai 
Adunării legislative din Pakistanul de est și 
Sued Mahmud Aii, membru al Ad-unării le-
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Pakistanul de est
gisiative a provinciei și secretarul general al 
partidului „Ganatantri Dai" . A . fost institu
ită cenzura pentru toate ziarele care apar 
la Dakka.

Ziarele din Calcutta au publicat o decla
rație a primului ministru al guvernului din 
Pakistanul de est Fazlul Hak, in care acesta 
condamnă acțiunile guvernului central, care 
a dizolvat guvernul Pakistanului de est, ales 
de majoritatea covîrșițoare a populației pro
vinciei. ț.

Se operează arestări și la Caraci, capitala 
Pakistanului. S-a comunicat oficial că poli
ția din Caraci a arestat la 1 iunie 11 per
soane, despre care comunicatul afirmă că 
sînt comuniști. Printre cei arestați sînt patru 
ziariști.

• Delegația Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, care a part'clpat ta cel de a' 
IlI-lea Congres al Partiduiu' celor ce mun
cesc din Ungaria, compusă din K. E V’oro- 
șilov, membru în Prezidiul Comitetului Cen
tra' al Partidului Comjn st al Uniuni’ So
vietice ; M. B. M’tin, membru tn C.C al 
P.C.U.S. și I T. Vinogradov, a plecat tn 
Uniunea Sov’etică

• Unităț ’e Armate! Populare de Elibe
rare din Patet-Lac oare duc lupte în regiu
nea orezări'lor de ia Bassac, pe malul dreni 
aț fluviului Mekong. înregistrează no: suc
cese împotriva trupelor colonialiste franceze. 
Agenția France Presse anunță că trupeie 
franceze au evacuat postul de ta Donetalat. 
pe maluÎMrept a! fluviului Mekong, situat 1a 
o distanță de 40 de kilometri sud de Pakse.

• De cîteva zile, cei 8.000 de munc’tori de 
ta întiepr-nderle de prelucrare a linei d:n 
Vald-agno sînt în grevă. Greviștii au org-anî. 
zaf această acțiune în semn de protest față 
de concedierea a 138 de munc’tori.

Greva este sprijinită de toate organizațiile 
S'nd'oaie dm fabrică și din oraș.

• Revista „Congres’onal Record" publică 
cuvîntarea |Ost:tă de senatorul republ’oan 
Schoeppel (d-n partea statului Kansas) ia a- 
dunarea asoctaț-et juriștilor din statul Ohio. 
In cuvîntarea s-a, Schoeppel s-a pronunțat 
împotr’va intervenției m’litare a S.U.A. în 
războiul din Indochina.

e După cum anunță agenția Associated 
Press, in momentu, de față Statele Unite 
poatlă discut’! cu guvernul francez și cu gu
vernul marionetă al lui Bao Dai în vederea 
revizuiri' rad'oale a progr-amulu’ de organi
zare și instruire a trupelor b-aodaiste din In
dochina. Americanii cer ca rolul dom'nant în 
'nstru’rea acestor trupe să revină ofițerilor 
americani.

• Comisia pentru relațiile externe a A- 
dunării Uniunii franceze a respins miercuri 
seara cu 14 voturi contra 5, o rezoluție fa
vorabilă ratificării tratatului comunității de
fensive europene.

Agenția France Presse precizează că din 
cei patru consilieri socialiști ai comisiei, doi 
au votat împotriva acestei rezoluț’i, în ciuda 
faptulu’ că la jecem'ul congres S.F.I.O. li
derii de dreapta a: partidului au impus re
prezentanților lor disciplina de vot în fa
voarea armate' europene.

O Potrivit relatărilor ziarului „Tyokan- 
s-art Sanomat", la Helsinki — capitala Fin
landei, aproape jumătate din cererile înain
tate ia școlile medii, au fost resu'nse dm 
cauza lipsei de clădiri școlare

• Primul ministru a| Un'unii Sud-Africane, 
dr. Maian, coni'imră manevrele sale care ur
măresc să lipsească populația de culoare 
dm-Africa de șud-de dreotul de vot. Dună 
cum relatează însă z'arele. - proiectul de 
lege guvernamental asuor-a stabiliri! unor 
no' discriminări în sînul corpului electoral a 
fost respins de parlamentul sud-afrioan după 
o a doua lectură, neobțiriînd majoritatea 
constituțională de două treimi.

BERLIN 3 (Agerp-es) -
AgențSa A.D N. transmite p'oîestu] gu- 

vernulu’ Republ'cii Democrate Germane tm- 
pot’t'va încălcării de către autorităț'le vest- 
germane a comunicațiilor interzonale. In 
oare se spune printre aiteie:

In ultimile zile, potrivit fastrucțiuniior di
recte ale M’n’steruiu? Afacerilor Interne de 
la Bonn și ale guvernelor din Baverta, Hes
sen, Saxonia Inferioară. Schiesswig-Hollste n 
etc., persoane'e care se îndreptau spre Re
publica Democrată Germană și spre Beri'n. 
și în deosebi tineretul, au fost împiedicate să 
treacă frontiera deși ele aveau asupra lor 
actele corespunzătoare. La front’era interzo
nală precum și în Republica Federală vest- 
germană au fost mobii’zate paza de fron
tieră, poliția, autor’tățiie vamale etc. pentru 
a împiedica pe locuitori? d’n Germama occr- 
dem'ală și. In deoseb’ pe participants ia tn- 
tîlnirea t'neretolui d’n tmreaga German'e 
pentru pace, unitate și libertate, «ă treacă 
în Repub'ica Democrată Germană.

■ ■

in protest sînt citate o serie de exemple 
concrete de rețfaere de cătie autor’tățiie vest- 
germane a locuitorilor din Germania occiden
tală și în deosebi a tineretului care se în
drepta spre Berlin pentiu a participa Ia în- 
tîlnsrea tineretulu' din întreaga Germanie, de 
coborîrea d-n trenuri a pasagerTot oare ple
cau spre est, de arestări ilegale etc. Guver. 
nul Republicii Democrate ,Germane, se spune 
în protest, cons'deiă că aceste acțiuni ale 
autorităț-loi vest-germane fac parte din acțid- 
n’ie s'stemal ce îndreptate spre Tmiilarea și 
încetarea comunicațiilor interzonale, ceea ce 
înseamnă o încălcare a acotdulul cu privire 
la regulamentul comunicaț ilor interzonale.

Guvernul Reoubl’c'i Democrate Germane, 
se spune în înche'ere în protest, cere înce
tarea imediată a acestor acțiuni ilegale ale 
autorităților vest-germane și începerea unor 
‘ratative îm're organele competente ale Repu
blic" Democrate Germane și Republ'c'î Fe
derale vest-germane In scopul reglementării 
problemelor privind comunicațiile interzonale.

Poporul german respinge cu hotărîre 
tratatul armatei europene

BONN 3 Agerpres). — Infruntînd cu curaj 
teroarea polițienească a autorităților Iui Ade
nauer, mari grupuri de cetățeni din Germania 
occidentală, tineri și vîrstnici, de apartenen
ță politică, profesie și origină socială dife
rită, organizează în instituții. întreprinderi, 
în cartierele marilor orașe și la sate referen- 
dumuri asupra problemei tratatului armatei 
europene în cate populația este chemată să 
răspundă dacă este pentru un tratat de pace 
cu întreaga Germanie sau pentru tratatul ar
matei europene.

„împotrivirea populației față de proiectul 
unei armate europene, scrie ziarul „Sud- 
deutsche Zeitung", a luat o ampioare nemai

cunoscută în istoria mișcărilor antimilitariste 
din Germania".

In aproape toate marile întreprinderi indus
triale vestgermâne s-au organizat referendu- 
muri de acest fel. La uzinele metalurgice 
Krupp, muncitorii s-ati declarat în proporție 
de 95% împotriva tratatului armatei euro
pene.

In cadrul referendumului organizat printre 
muncitorii fabricii de anilină din Ludwigsha
fen într-o singură secție, de pildă, dintr-un 
număr de 477 muncitori întrebați, 431 s-au 
declarat împotriva tratatului armatei euro
pene, 4 s-au declarat pentru și 36 s-au abți
nut de la vot.

Pentru eliberai ea eroului național grec 
Manolis Glezos!

Apelul F. M. T. D.
BUDAPESTA 3 (Agerpres). - M.T.I. trans

mite : Secretariatul Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat a dat publicității un apel 
adresat tine'etului democrat d’n întieega 
lume chemîndu-l să lupte pentru eliberarea 
d'n înch soare a eroului național grec Mano
lis Glezos. In declarația Federației se saune:

Acum 13 an', — la 31 mai 1941, Manolis 
Glezos. tînăr în vîrstă de 18 ani a smuls 
drapelul hitlerist oare fîlfîia deasupra cetății 
Acropole. In Grec'a, ocupată de trupele h'- 
tleriste, această faptă ero'că însuflețea la 
lupte patriotică împotriva fascismului. Ma. 
nol's Glezos a lost condamnat în contumacie 
l,a moarte, dar aceasta nu |-a împiedicat să 

continue lupta pentru eliberarea țării.

Secretariatul Federației Mondiale.a Tinere- 
tulu' Democrat salută curajul tînărului erou 
grec și cheamă tineretul d’n întreaga lume 
să demonstreze cu ocazia acestei date sol'- 
dar'tatea cu Manolis Glezos, oare lîncezește 
în închisoare de mulți an'. In prezent, Glezos 
este bolnav, ca și aproximativ 95% din pa- 
ttioț'i grec' deținuți. Ei continuă să f e deți
nut în închisoare, deși poporul și în special 
tineretul din Atena l-au ales deputat în ale
gerile dfa 1951.

Federața Mondială a Tineretului Democrat 
cheamă t'neretul să protesteze și să ceara 
guvernului grec punerea în l'bertate a lui' 
Manolis Glezo? și a tuturor patrioților deți. 
nuțî.

Știri sportive
• Sîmbătă și duminică va avea loc în sala 

sporturilor de la. Flmeasca un inare concurs 
popular de tenis de masă, la cate vor pu
tea partic'pa jucătoare începătoare, legitimate 
sau nelegitirnate. care rt-au împlinit încă 
vîrsta de I? ani.

Acest cotvurs se bucură. de un mare ..inte
res în rînditi tinetelor sportive din Capitală, 
zare au. prilejul să se afirme in vederea pro
movării lor tn lotul nostru reprezentativ. 
Pentru cal întrecerile să «e deslăș iare in cele 
mai. bune condiții Organizatorii au luat toate 
măsuriie uftcesate. i\s’fel, sala va fi ilumi
nată corespunzător, .'ar mesele de |oc ș- fi- 
leele y>or li a eleași ca la campionatele mon
diale de ta București. înscrierile pentru acest 
Concurs se primesc pînă sîmbătă ora 12 la 
C C F S , str, V Conta nt. 16

• In camp'onatul uit'onal de fotbal, la 2 
iunie s a d’sputat pe stadionul „S M Kirov" 
din Leningrad intîlnirea dintre echipele „Re
zervele de Muncă" și ..Spartak" Moscova, 
focul a luat sfîrștt cu rezultatul de : 0—0.
• Zilele acestea vor avea loc ta Berlin mari 

competiții sportive cu prilejul cele’ de a doua 
întîlniri a tineretului pe întreaga Germanie. 
La acestp întreceri participă ș’ un lot de atleți 
șt Ba loteuri din R P R. Sportivii romîni au 
părăsit joi dimineața Cap’iala, țnd'eptindu-se 
spre Berlin. Din ech.pa atlețtlor fac, parte 
maeștri sportului I. Soeler, I. Savel, I. Opriș, 
Lia Manoliu, lolanda Balaș, Alexandra Sicoe. 
V. Pop, C. Aioanei, precum și Georgescu șt 
D. Bîrdău. Din lotul canoteurilor tac parte 
maestrul sportului M. Anastasescu, E. Oprea, 
P. Neculcea, S. Andreescu și alții.

O Duminică se vor desfășura în Capitală șl 
provincie Jocurile din cadrul, celei de a X'I.I-a 
etape a campionatului categoriei A la fotbal. 
In București sînt programate două întîlniri in
teresante, care vor avea loc în program cuplat 
pe stadionul Republicii. Iată ordinea desfășu
rării celor două meciuri : ora 15,45 C.C A.— 
Minerul Petroșani; ora 17,30: Dinamo Bucu
rești—Flacăra Ploești,

in țară Jocurile se vor desfășura astfel : 
Cluj : Știința—Locomotiva „Grivița Roșie" ; 
Hunedoara: Metalul—Flamura Roșie Arad; 
Cîmpta Turzii : Metalul —Locomotiva Tg. 
Mureș; Timișoara: Locom itiva —Progresul 
Oradea : Orașul Stalin : Dinamo—Știința Timi
șoara.

(Agerpres),
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CINEMATOGRAFE: Patria: In numele
legii; Republica, Grădina Progres: Slugă ta 
doi stăpîni; fi C Frimu: Umbre; înfrățirea 
între popoare: Epoleții purputi'; Maxim Gor- 
chi: Universul, Pe fluviul Kama; Elena Pavel: 
Mica și marea fericire; Lumina: Comoara din 
Insula păsărelelor; Victoria: Departe de Mos
cova; Timpuri Noi: Jurnal romîhesc. Jurnal 
sovietic. Combina; Gh, Doja: Pulberea arg'n- 
tie; Alex. Popov: Așteaptă-mă; 8 Martie: 
Mica și marea fericire; Vasiie Roaită; Maeș. 
tr'i baletului rus; Unirea: Sub jug; Cultural: 
Cu.faimă tînără; Const. David: Petroliștii din 
Gasptca, Zborul în lună ; Alex., Sa.hia : Agen
tul secret; Flacăra: Brigada lui Ionuț; Tudor 
Vladimirescu: Oameni curajoși; Vergu: A- 
ventură la castel; Arta; Nunta cu zestre: 
Popular: Trei povestiri; M. Eminescu: Bala
da Siber'ei; Miorița: Nicholas Nickleby; Mo
șilor; Pettiru pace și prietenie; 23 August: 
Vassa Jelezttova; Donca Simo: Pumnul de 
fier; llie Pintilie: F'ica regimentului; 8 Mai: 
Fluviul Huai trebuie îmbiînzit, Cîntecui pre
riei; Volga: Boier cu orice preț; 1 Mai: Flă. 
cari deasupra Asiei; Libertății; Povestea mi
cului cocoșat; N. Bălcescu: Trei telegrame; 
Rahova: Prințesa trufașă; Olga Bancic: Pro
fesorul de dans.
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