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proletari din toate țările, unlți-vă l

IN INTIMPINAREAîntrecerea finală a solilor artei populare

MARII SĂRBĂTORI

Muncitori, ingineri și tehnicieni 
din industria petroliferă! Luptați 
pentru sporirea producției de țiței, 
dați mai multe produse 
de calitate superioară!

Aplicați pe scară cît 
forajul rapid și cu apă!

Dați în producție cît 
sonde înainte de termen!

(Din Chemările de 23 August 1954 ale C.C, al P.M.R.)

APITALA NOASTRĂ ARE ASTĂZI 
oaspeți de seamă: au sosit din toate 
colturile tării, din munții împădu

riți și de pe holdele șesului, soli ai artei 
opulare — participanții la finala con- 
rsului artiștilor amatori din cadrul că
linelor culturale. Au venit să se întreacă 

in măiestrie coruri și echipe de joc, for
mații instrumentale și soliști vocali sau 
instrumentiști, recitatori și cititori artis
tici. Fiecare dintre cei aproximativ 2.000 
de participant la finală s-a străduit cu 
pasiune luni întregi să înfățișeze cu au
tenticitate pe scenă comorile artei popu
lare, să ridice nivelul activității artiștilor 
amatori.

La pregătirea acestui eveniment artistic 
au participat în faza comunală, raională, 
interraională și regională aproximativ 
400.000 ....................
cadrul 
249.000 
minelor 
treilea . . .
marchează astfel o considerabilă creștere 
a participării maselor la viața cultural- 
artistică, o simțitoare ridicare a nivelului 
cultural al țărănimii muncitoare în spe
cial, o însemnată intensificare a activi
tății artistice de amatori. Cîteva date sînt 
de natură să ilustreze aceasta. In 1948 au 
participat la concurs 3281 formații corale 
și 2512 echipe de joc. Anul acesta, 
în diferitele sale faze, concursul a antre
nat peste 6400 coruri, peste 8000 echipe 
de joc și peste 10.000 soliști vocali, instru
mentiști și dansatori. In cadrul acestui 
concurs au fost introduse și forme noi de 
întrecere artistică. Au participat astfel la 
concurs, pentru prima dată, aproximativ 
4000 recitatori, cititori artistici și prezen
tatori de programe.

Concursul a devenit o preocupare de 
seamă a zeci de mii de oameni simpli, iu
bitori ai artei de pe întinsul patriei, care 
s-au pregătit cu rîvnă zi de zi, schimbînd 
după orele de muncă uneltele cu instru
mente muzicale, jucînd și cîntînd. Multe 
sate în care nu exista înainte nici un fel 
de activitate culturală au devenit în zi
lele concursului centre culturale cu o vie 
activitate. Numai în Regiunea Autonomă 
Maghiară au fost înființate 334 
mâții artistice numărînd 12.000 membri. 
In alte sate, concursul a fost un prilej de 
întărire a echipelor artistice, de 
a unor noi și viguroase talente din popor.

In anii regimului de democrație popu
lară au fost descoperite și valorificate 
nenumărate comori din tezaurul artei 
populare. Formațiile de artiști-amatori 
S-au străduit în concurs să cunoască și să 
aplice cele mai bune tradiții culturale 
aie poporului. Această preocupare s-a ma
nifestat mai cu seamă în regiunile Stalin, 
Pitești și Timișoara. Corul casei de cul
tură din Costești (regiunea Pitești) de 
pildă, a interpretat la concurs cîntecul 
local: „In sat la noi". Pe linia valorifică
rii' tradițiilor populare au făcut un mare 
pas înaihte' formațiile orchestrale și so
liștii Instrumentiști, care s-au prezentat 
la concurs cu instrumente populare, unele 
lucrate chiar de ei.

O largă participare la concurs au avut-o 
artiștii amatori aparținînd minorităților 
naționale. La Constanța, de pildă, au 
participat ta faza regională numeroși bul
gari , turci, tătari și macedoneni. Specta
torii au admirat echipa artistică a căminu
lui cultural din comuna Sinoe, care a adus 
la concurs cîntece și dansuri macedonene, 
pe cei doi soliști bulgari din comuna 
Luna, care au interpretat la țigulci cîn-

artiști amatori, care activează în 
căminelor culturale, tată de 
cîti au participat la concursul că- 
culturale din 1951. Cel de ai 
concurs al căminelor culturale,

noi for-

afirmare

tece bulgărești și pe dansatoarele tur
coaice care, învingînd obiceiurile înapo
iate, au dansat pe scenă fără feregea ală
turi de bărbați.

Repertoriul cu care s-au prezentat la 
concurs artiștii amatori din cadrul cămi
nelor culturale a fost mai mult ca în alți 
ani legat de teme contemporane, de mun
că. Mai ales echipele de joc au prezentat 
creații originale demne de remarcat. La 
Lăzăreni, (regiunea Oradea) a fost creat 
dansul „Recunoștință eliberatorilor", la 
Potelu (regiunea Craiova) dansul „Cul
tura bumbacului", la Băicoj (regiunea 
Ploești) „Dansul uneltelor", la Belivoii 
Mari (regiunea Stalin) dansurile „Culti
varea cartofului" și „Cositul", Nenumă
rate au fost formațiile corale care au 
cuprins în repertoriul lor cîntece legate 
de muncile agricole de vară ca „Omul 
leneș să nu vie‘‘, „Nalt e grîul și mășcat", 
„Cîntec pentru seceriș", „Grînele vara 
se coc", „In gospodărie", „Voinicii de la 
S.M.T.", și altele. Spectacolele date în 
diferite faze ale concursului au contribuit 
într-o însemnată măsură la intensifica
rea ritmului și ridicarea calității munci
lor agricole, la întărirea muncii politice 
în rîndul țăranilor muncitori în vederea 
transformării socialiste a 
întăririi vigilenței față de 
burilor.

Repetițiile îndelungate, 
muncă încordată asupra 
sau joc, au dat rezultate 
poate vorbi în prezent de o serioasă creș
tere a măiestriei artistice la un foarte 
mare număr de echipe și de soliști. La 
aceasta a contribuit în mare măsură aju
torul tovărășesc primit din partea artiș
tilor din teatrele de stat, a compozitorilor, 
dirijorilor și cîntăreților experimentați, 
mai cu seamă în regiunile Iași, Oradea, 
Staliu și Ploești. In raionul Sibiu, de 
pildă, formațiile corale și instrumentale 
precum și soliștii au primit un însemnat 
sprijin din partea compozitorilor și di
rijorilor Gh. Șoima, I. M:cu și C. Ârion.

Se poate spune că în multe locuri ti
nerii au fost in primele rînduri ale activi
tății artistice de amatori. Dragostea lor 
pentru cîntec și joc s-a vădit și de astă 
dată, în finala concursului fiind clasifi
cați multi tineri. Au existat însă sate în 
care organizațiile de bază L'.T.M. n-au 
făcut totul pentru a îndruma elanul tine
retului, setea sa de cultură, n-au antre
nat tineretul în activitatea artistică, la re
petiții, la o rodnică participare în con
curs. Dealtfel și în organizarea 
cursului de către forurile de stat au 
tat o seamă de lipsuri. Se poate 
astfel despre insuficienta răspîndire 
crărilor satirice, care să demaște pe

agriculturii, a 
uneltirile chia-

ceasurile de 
fiecărui cîntec 
deosebite. Se

de 18 august, iar de la 10 august 
în contul zilei de 28 august.

încă de la începutul anului și 
mai ales în lunile iulie și august 
la secția tinichigerie a coopera
tivei a fost intensificată munca 
pentru producerea de cit mai 
multe bunuri de larg consum ca : 
ciure metalice, fărașe de gunoi, 
lighene, tăvi, cazane de rufe, 
strecurători, stropitori etc.

Cooperativa a mai executat re
parații și a confecționat diferite 
piese, la tractoare și mașini agri
cole, cum sînt: pahare precură- 
țitoare I.A R., pistoane, filtre de 
aer bosch etc.

In toate aceste acțiuni s-au 
evidențiat utemiștii Stan Ștefan 
de la secția mecanică-auto, Niță 
Nicolae de la secția lăcătușerie, 
Crăciunescu Constantin de la 
secția tinichigerie, care în fie
care zi își depășesc cu mult nor
mele de lucru.

con- 
exis- 
vorbi 
a lu- 

. r - chia
buri, să biciuiască pe zvoniști și delapi
datori, să critice pe leneși și chiulangii, 
despre un insuficient sprijin din partea 
specialiștilor. In ansamblu însă, cel de al 
III-lea concurs al echipelor artistice de 
amatori din cadrul căminelor culturale 
constituie un însemnat succes pe plan 
cultural, un mare pas înainte în cultu
ralizarea maselor de țărani muncitori.

In aceste zile dinaintea lui 23 August 
tn care poporul nostru sărbătorește de
cada manifestărilor culturale, cei mai 
buni dintre interpreți, solii artiștilor 
amatori din toate colțurile țării, se 
vor întrece desfășurînd o adevărată pa
radă a minunatei noastre arte populare. 
Succes, dragi artiști amatori populari în 
această întrecere minunată a cîntecului 
și jocului 1

i1ii

Inîrecerea socialistă 
cunoaște zilnic noi succese

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru Ghițuică loan).

In cinstea zilei de 23 August, 
membrii cooperativei „Metal- 
auto", s-au angajat să-și depă
șească planul de producție, astfel 
ca în ziua de 21 August să lu
creze în contul zilei de 22 sep
tembrie.

Astfel la secțiile mecanică șl 
tinichigerie, planul de producție 
pe luna august a fost depășit cu 
6,32 la sută, la secția tinichigerie 
cu 5 la sută iar planul pe în
treaga cooperativă cu 10,32 la 
sută.

Tinerii cooperatori, mobilizați 
de organizația de bază U.T.M. 
sub îndrumarea organizației de 
partid, depun toate forțele de 
a-și achita angajamentele luate 
în cinstea lui 23 August.

La data de 1 august întreaga 
cooperativă lucra în contul zilei

își întrec angajamentele
PLOEȘTI (de la coresponden

tul nostru Fuiu Nicolae).
In lupta lor pentru a da con

sumatorilor cît mai multe pro
duse de bună calitate și ieftine 
tinerii dq la fabrica de paste făi
noase din orașul Ploești au pro
pus conducerii fabricii ca unele 
matrițe vechi să fie reparate în 
timpul liber, iar cazanul de aburi 
pentru uscarea pastelor făinoase 
să fie înlocuit.

Toate aceste propuneri au fost 
traduse în viață de conducerea 
fabricii. Datorită îmbunătățirii 
procesului de producție prin în
locuirea cazanului, timpul de us
care a pastelor făinoase s-a re
dus cu 2 ore. Organizarea justă 
a tineretului pe fazele de opera
ții, antrenarea lui în întreceri so
cialiste și aplicarea de noi me
tode în muncă au permis obți
nerea unor rezultate deosebit de 
însemnate. Astfel, de la 20 iu
nie pînă la 6 august, muncitorii 
întreprinderii au realizat 38.198 
kg .paste făinoase peste plan din

angajamentul de 43.000 kg. ce 
trebuie să fie date în cinstea zi
lei de 23 August. La folosirea 
ambalajului lemnos au fost rea
lizate economii în valoare de 9000 
lei, față de 2000 lei cît se anga
jaseră. Un aport deosebit în pro
cesul de producție, pe lîngă cei
lalți muncitori și muncitoare, 
l-au dat și cele 2 schimburi con
duse de utemistele Popescu Ma
ria, secretara comitetului orga
nizației de bază U.T.M. și Clenșa 
Maria. De pildă, la secția I-a, 
planul pe luna iunie a fost de
pășit cu 7 la sută, pe luna iulie 
cu 3,6 la sută, iar de la 1 august 
la 6 august cu 10,9 la sută. Ute
mistele din secția I-a, Lantaș 
Eugenia, Manea Elena, Bălan 
Maria și Onuț Victoria, Catana 
Lucia, Catana Maria din schim
bul II, constituie mîndria tine
retului din această fabrică în 
lupta pentru a da cît mai multe 
tone de paste făinoase peste 
plan.

La Șantierul Naval Turnu Severin
CRAIOVA (de la coresponden

tul nostru Sîrbu Oprea).
Antrenați în întrecerile socia

liste, tinerii muncitori de la Șan
tierul Naval Turr.u Severin mun
cesc cu mult elan pentru a-și în
deplini angajamentul luat în 
cinstea celei de a 10 aniversări a 
eliberării patriei noastre.

In fruntea întrecerii socialiste 
se află cele 54 brigăzi utemisle 
de producție.

La panoul de onoare al frunta
șilor în întrecerea socialistă e 
trecută brigada utemistului Ata- 
nasie loan care își depășește 
norma zilnic cu 160 și 180 la sută. 
Comunistul Toma Ion este res
ponsabilul unei brigăzi utemiste 
de la secția lăcătușerie. In cin-

stea zilei de 23 August brigada 
condusă de el și-a luat angaja
mentul să depășească planul zil
nic cu 125 la sută. Printr-o mun
că bine organizată brigada lui 
Toma Ion zilnic depășește planul 
de lucru cu peste 200 la sută. Și 
brigada lui Mudava loan care lu
crează la secția vopsitorie prin 
folosirea rațională a vopselelor 
reușește lunar să facă însemnate 
economii.

Rezultate bune în lupta pentru 
realizarea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August au 
obținut și brigăzile utemlștilor 
Bălțoiu Nicolaie, Mămăligă loan, 
Jurescu Petre și alții care reu
șesc să-și depășească planul de 
lucru zilnic cu peste 145 la sută.

Feroviarii obțin 
importante realizări

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru Balint Gheorghe).

Cu un mai mare avînt mun- 
mcsc muncitorii de la Depoul 
C.F.R. Tg. Mureș pentru îndepli
nirea înainte de termen a anga
jamentelor ce le-au luat în cin
stea zilei de 23 August.

Astfel feroviarii din cadrul 
depoului de locomotive, secția 
R.R.D. (ridicarea pe osii a loco
motivelor) au depășit planul pe 
luna iulie cu 50 la sută față de 
33 la sută cît era angajamentul 
lor. De asemenea ei au confecțio
nat în mod voluntar cu 23 
mai de vreme cele 30 da 
pile.

Tot aici lucrează echipa 
din comuniștii 

Gorda Dominic, Demeter Iuliu, 
Csziki Andrei și Ardeleanu Ga- 
vril. Lucrind la repararea loco
motivelor au reparat cu 4 zile 
mai de vreme față de angaja
mentul luat, locomotiva cu nu
mărul 764.202 depășind în același 
timp planul lunar cu 08 la sută 
față de 40 la sură cît era angaja
mentul. Lăcătușul Caroy Ludo
vic,* Cozma Ludovic și utemistul 
Benko Atila din aceeași secție 
și-au depășit planul la repararea 
locomotivelor cu 60 la sută.

Brigada nr. 3 de tineret, con
dusă de utemistul Fazekaș An
drei de la secția armătură, zilnic 
își depășește norma între 45—53 
la sută. De asemenea în brigada 
I-a de tineret, comunistul Gyorgy 
Caroy își depășește norma 
45—52 la sută. Astfel alături 
utemiștii Szakăcs Francisc și 
mion Ludovic, cele 2 brigăzi 
tineret sînt considerate brigăzi 
fruntașe. In luna iulie producti
vitatea muncii pe întregul depou 
s-a ridicat cu 27 la sută față de 
angajamentul luat. Cu 2 la sută a 
sporit parcursul mediu între 2 
reparații generale a locomotive
lor. Astfel planul de producție 
pe unitate în luna iulie a fost 
realizat cu 113 la sută.

Muncitorii de la depoul de lo
comotive și-au luat totodată anga
jamentul să realizeze o economia 
de combustibil convențional în 
valoare de 200.000 lei. Pînă la 
sfîrșitul lunii iulie el au econo
misit combustibil In valoare de 
185.475 lei. S-au evidențiat în 
mod deosebit mecanicii de loco
motive Tamăs Băla șl Butlk 
Franclsk și fochiștii Torzo Fran- 
cisk și Toth Gheorghe care apli- 
cînd metoda sovietică Klavdia 
Baranovskaia a economisit com
bustibil convențional în valoare 
de 15.500 lei.

câtuși formată

de zile 
bucăți

de lă-

cu 
de 
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Tricotaje mal multe șl mal bune pentru oamenii muncii I 
fată sarcina care stă în centrul atenției tinerelor ce lucrează 
la banda de confecții a flanelelor „atlet" din secția de con
fecții a fabricii de tricotaje „Moldova" din Iași. Entuziasmul 
întrecerii în cinstea marii sărbători le-a cuprins și pe ti
nerele muncitoare de aici și succesele obținute au întrecut 
așteptările. Numai în prima decadă a lunii august — secția 
a depășit sarcinile de plan cu 60 la sută. Întrecerea continuă.

AZI ÎN DECADA
SPECTACOLE:

Parcul de cultură șl odihnă „I. V. 
Stalin": Concert de muzică ușoară ro- 
mineaiscă, dirijor: H. Măllneanu, ora 
20; Arenele libertății: Ansamblu M A.I. 
ora 20 ; Parcul de cultură șl sport 23 
August: Ansamblul S.P.C., ora 20 ; 
Teatrul de vară 23 August: ...ș'l Iile face 
Aport, ora 10 ; Grădina „Filimon Sîrbu": 
Simeon Albac, ora 20; Teatrul de 
operă și balet al R.P.R. ; Dama de pică, 
pra 20 ; Teatrul Național (sala Comedia): 
Indrăgostiții, ora 20; Dalles: Concert de 
muzică de cameră (Filarmonica) ora 20; 
Echipa artistică a C.C.A.: Spectacol do 
estradă, ora 20: Teatrul Țăndărică: 
Umor pe efori, ora 20.

FILME:
Patria: Furtună pe Nipru; Grlvlța 

Roșie; „Republica Populară Romînă" și 
„Marlnică".

DECADA
®MANIFESTARILOR CULTURALE

Azi Încep în Capitala patriei noastre 
finalele celui de al treilea concurs al echi
pelor artistice ale căminelor culturale. Din 
toate colțurile țării au sosit la marea în
trecere artistică nenumărate echipe de 
jocuri, formații corale șl instrumentale, so
liști vocali, dansatori și instrumentiști. 
Prezentăm în fotografiile noastre echipe 
șl soliști participant la finală.

Fotografia I-a: țăranul muncitor Iile 
Cazacu din comuna Fundul Moldovei, raio
nul Cîmpulung, regiunea Suceava, inter- 
pretînd la fluier cîntece populare.

Fotografia Il-a: echipa de jocuri a că
minului cultural din Viștea, regiunea 
Stalin.

Fotografia III-a: corul Casei de cultură 
„Ion Vidu" din Lugoj regiunea Timișoara.

Premiera piesei
„Indrăgostițll" 

de Marla Bănuț

Un spectacol deosebit a 
avut loc în sala Comedia a 
teatrului Național „I. L. 
Caragiale", unde artiști ai 
primei noastre scene au 
prezentat în premieră, 
piesa romînească „Indră- 
gostiții" de Maria Banuș, 
laureată a Premiului de 
Stat. Acțiunea piesei, care 
se desfășoară pe unul din 
marile șantiere de con
strucție ale țării noastre, 
redă aspecte ale luptei pe 
care oamenii muncii o duc 
împotriva elementelor duș
mănoase construirii socia
lismului în patria noastră. 
Piesa „tndrăgostiții" pune 
de asemenea problema dra
gostei, consolidată temei
nic pe frontul muncii, în 
lupta pentru un țel comun.

Premiera piesei „Tndră
gostiții", de Maria Banuș, 
s-a bucurat de un frumos 
succes.

Concerte
de muzică simfonică

șl de cameră

dePe scena Teatrului 
vară din parcul de culturi

și odihnă „I. V. Stalin" 
orchestra simfonică a 
Cinematografiei, cu con
cursul corului șl soliștilor 
Ansamblului Sfatului Popu
lar al Capitalei a executat 
un concert de muzică sim
fonică romînească, dirijat 
de Mircea Basarab. Au fost 
interpretate „Fragmente 
din picturi de Grigorescu" 
de I. Hartulary-Darclde, 
Simfonieta IV-a de Mihail 
Andricu, maestru emerit al 
artei din R.P.R. și „Can
tata Bucureștiului" pentru 
soprană, bariton, cor mixt 
și ■ orchestră, de Alfred 
Mendelsohn, maestru eme
rit al artei din R.P.R., lau
reat al Premiului de Sfat; 
soliști Victoria Drăgănescu 
și Dan Iordăchescu ; diri
jorul corului St. Mureșanu.

Una din formațiile de 
muzică de cameră ale Di
recției Generale Radio a 
prezentat în sala Dalles 
un program de muzică de 
cameră în care au fost in
terpretate lucrări ale com
pozitorilor noștri. In pri
ma audiție a fost executat 
quintetul pentru coarde 
și pian de Alfred Mendel
sohn, maestru emerit al 
artei din R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat, la care 
și-a dat concursul pianista 
Marla Fotina,

Pe drumul deschis de 23 August
Ieri trudeam din greu pe pămînturile moșierilor și chiabu

rilor din comună, astăzi sîntem oameni liberi, membri ai gos
podăriei agricole colective „Victoria". Libertatea aceasta o 
datorăm măreței zile de 23 August, zi cînd patria noastră a 
fost eliberată de sub jugul cotropitorilor, fasciști^ de .către glo
rioasa Armată Sovietică. Lui 23 August îi datorăm. înființarea 
gospodăriei noastre colective, viața nouă, tot mai îndestulată, 
pe care o trăim în gospodărie.

Gospodăria noastră colectivă a luat ființă în luna iulie 1950. 
Ascultînd îndemnul comuniștilor, ne-am unit atunci 32 familii 
de țărani muncitori ca să lucrăm pămîntul în colectiv cu trac
toarele și mașinile statului, să smulgem pămîntului roade mai 
bogate, să ne creăm o viață mai îndestulată. Bogăția gospodă
riei noastre era atunci doar de 97 hectare teren arabil, 16 boi 
de muncă, 4 cai și 105 oi. O avere nu prea mare. ' .

De la început, pămîntul gospodăriei noastre a fost lucrat cu 
tractoarele și mașinile statului — bineînțeles că am plătit 
S.M.T.-uiui în natură pentru lucrările executate. Apoi inginerii 
și tehnicienii de la S.M.T. ne-au sfătuit și ne-au îndrumat în 
permanență cum să lucrăm pămîntul ca să obținem recolte 
sporite la hectar. Datorită acestui fapt, noi am obținut mereu 
producții mai mari de cît cele culese de țăranii muncitori cu 
gospodării individuale din comună. în anul 1953, de exemplu, 
am strîns, în medie, de pe un hectar 1650 kg. griu — adică de 
aproape două ori mai mult de cît au cules țăranii muncitori 
cu gospodării individuale. Asemenea producții am cules și la 
porumb, orz și alte culturi.

Succesele obținute de noi în ce privește strîngerea unor re
colte sporite, precum și dezvoltarea- gospodăriei colective șt 
repartizarea unor venituri însemnate colectiviștilor, au sporit 
încrederea țăranilor muncitori în gospodăria colectivă și i-au 
îndemnat să vină alături de noi. Sîntem acum in gospodărie 54 
familii de țărani muncitori.

Tot cu sprijinul statului am ridicat în gospodărie numeroase 
construcții. Astfel am construit un grajd pentru animalele mari 
cu o capacitate de 40 capete, un saivan pentru 303 oi, precum 
și o maternitate pentru 20 scroafe.

Ca urmare a dezvoltării gospodăriei noastre, în anul trecut 
numeroși, colectiviști au primit mari cantități de produse. Ast
fel colectivistul Gh. N. S Gheorghe a primit peste 5000 kg. do 
cereale. Bucatele pe care le-a primit de cînd muncește în gos
podăria colectivă nu le-a avut ei niciodată înainte în hambar.

Iată ce ne-a adus nouă ziua de 23 August — zi scumpă ori
cărui om al muncii din țara noastră — libertatea și o viată 
îndestulată. Iată de ce noi ne străduim să cinstim această 
importantă sărbătoare a poporului nostru cu noi sticcese în 
muncă. Noi vom depune toate eforturile pentru ca pînă la 23 
August să terminăm treierișul și să depozităm recolta în ham
bare, să terminăm în întregime muncile agricole de vară.

DUMITRU CHIRICIU 
președintele gospodăriei agricole colective 

„Victoria" din comuna Bratovoești, raionul Craiovi

Două gospodării agricole de stat 
fruntașe

La gospodăria agricolă de stat din comuna Pojoreni, raionul 
Huși, bătălia pentru strîngerea recoltei la timp și fără pierderi 
s-a desfășurat cu multă intensitate. Ca dovadă stau realizările 
frumoase obținute în această bătăile de către combainierii 
Gheorghe Furtună și Anton Salica sau de către tractoriștii Con
stantin Iorga, Dumitru Mustață și alții.

Hărnicia muncitorilor de la gospodăria agricolă de stat din 
Pojoreni a fost răsplătită prin roadele muncii lor. In întîmpi- 
narea celei de a X-a aniversări a eliberării patriei noastre, ei 
au obținut o însemnată izbîndă în bătălia recoltării — au ter
minat treierișul. Pînă în seara zilei de 11 august ei au terminat 
de strîns recolta de pe cele 532 hectare planificate și, tot 
odată, au executat și arături de vară pe o suprafață de 200 

_______-------------- hectare. In aceeași zi și muncitorii gos- 
__________ _------ :®podăriei agricole de stat din comuna De- 

leni au obținut o izbîndă asemănătoare. 
Au terminat și ei — tot atunci — da 
treierat recolta ds pe cele 254 hectare 
cultivate. Printre cei care au adus o con
tribuție de seamă la obținerea acestui 
succes sînt brigadierii Ioan Bezedincă, 
Nicolae Bulău, șeful de secție Ion Cojo- 
caru și alții.

Atît la. gospodăria agricolă de stat din 
Pojoreni cit și la cea din Deleni, muncile 
agricole continuă. Desfășurînd tot mai larg 
întrecerea pornită, muncitorii se strădu
iesc ca în cinstea lui 23 August să obțină 
succese și. mai frumoase în executarea la 
timp și în bune condițiuni a mujicilor 
agricole, în îndeplinirea planului de pro
ducție.

Spectacolul Teatrului
de marionete

In grădina teatrului Țăn
dărică a avut loc specta
colul de marionete „Humor 
pe sfori". Numere ca 
„Lordul John", dramati
zare după poezia lui G. 
Coșbuc, „Critica de jos" 
de Nina Cassian, „Ansam
blul popular" și altele, au 
fost mult apreciate de pu
blicul spectator.

Intîlnlrl între 
scriitori și cititori

Corespondent
J. LENȚER

In cadrul Decadei mani
festărilor culturale, marți 
au avut loc în Capitală în- 
tîlnirile scriitorilor cu ci
titorii lor.

La Uzinele „23 August", 
scriitorul V. Em. Galan a 
prezentat cititorilor, volu
mul „Bărăganul", ultima sa 
lucrare care a apărut cu 
prilejul Decadei.

Scriitorul Cicerone Theo- 
dorescu a vorbit cititoriloi 
săi la parcul Prieteniei 
Romîno-Sovietice din Str. 
dr. Staicovici, despre „Ce 
am învățat traducînd poe
mul Vasili Tiorkin" de 
marele scriitor sovietic Al. 
Tvardovski".

(Agerpres)

7ot mai multe legume
Din grădina de zarzavat a gospodăriei 

agricole colective „30 Decembrie" din 
comuna Tomnatec raionul Sînnicolaul 
Mare, se string în fiecare an vagoane în
tregi de legume care sînt trimise pe piața 
orașului Arad.

Anul acesta, colectiviștii din Tomnatec 
au executat la vreme toate lucrările de 
întreținere a culturilor de legume ceea ce 
le-a permis să realizeze o recoltă deosebit 
de mare. Pînă acum, ei au valorificat prin
cooperativă și magazinele „Aprozar" din 

j Arad peste 18.000 kg. de cartofi, 14.300 kg.
de roșii, 10.500 kg. ardei, 4800 kg. de varză
timpurie, 2300 kg. de fasole, 2400 kg. da 
castraveți, 1800 kg. de ceapă și mari canti
tăți de țeiină, pepeni, ridichi etc. In fie
care zi, de la gospodăria agricolă colectivă 
„30 Decembrie" pornesc spre Arad cita 
2—3 vagoane de legume.

Producția de legume obținută în acest 
an de colectiviștii din Tomnatec, întrece cu 
mult realizările anilor trecuți. Analizînd 
realizările brigăzii legumicole, colectiviștii 
l-au acordat titlul de brigadă fruntașă în 

1 producție.



Industria noastră în plină dezvoltare

I

Cifre și fapte
■e De curînd fabrica de hîrtie fotosensibllă 

din cadrul Combinatului de industrie locală 
„Lăzăr ddon“ din orașul Tg. Mureș a început 
producția în serie a hîrtieî fotografice lucioase. 
Acest produs se fabrică pentru prima oară In 
tara noastră și e de bună calitate.

a Anul acesta s-a terminat în orașul Tecuci 
fabrică de conserve din Moldova. Dotată 

cu utilaj modern sovietic, noua fabrică de con
serve construită in anii puterii populare, pune 
la dispoziția consumatorilor noi și variate con
serve.

Mult s-a dezvoltat în anii puterii populare 
industria bunurilor alimentare. Astfel, produc
ția de pîine a crescut- în anul 1954, fată de anul 
1938 de două ori, de paste făinoase de 8 ori, 
de biscuiți de 17 ori, de conserve de legume 
de 11 ori, de zahăr de 2 ori, iar de produse 
zaharoase de 3 ori.

a Industria cărbunelui a cunoscut în anii pu
terii populare o dezvoltare de neconceput în 
timpul regimului burghezo-moșieresc. Astăzi o 
singură haveză electrică de tip sovietic MV 80 
— una dintre tipurile de haveze cu care sînt 
înzestrate minele noastre — poate tăia din strat 
în numai 8 ore 250—300 tone de cărbuni. Astfel 
în 1953 producția de cărbune a fost de aproape 
2 ori și jumătate mai mare față de cea obți
nută în 1945 și de aproape odată șl jumătate 
mai mare față de cea din 1943, an în care a 
fost atins nivelul cel mai înalt al producției de 
cărbune în timpul regimului burghezo-moșieresc.

A Una dintre cele mai semnificative transfor
mări care a avut loc în țara noastră este creș
terea și dezvoltarea industriei grele. încă din 
anul 1948 volumul producției industriei meta
lurgice a depășit nivelul anului 1938, anul celei 
mai mari producții dinainte de război. Dato
rită creșterii capacității de producție, prin re
construirea și lărgirea centrelor metalurgice, 
producția anuală dc oțel a atins în 1953 can
titatea de 750.000 tone, fiind de 4 ori mai mare 
ca în anul 1938.

Prin grija Partidului șl Guvernului 
nostru, industria noastră chimici 
aproape inexistentă In trecut, a cunoa- 
cut o mare dezvoltare In anii puterii 
populare.

Fabrica de tananți „Argeșul1' consti
tuie o mărturie vie in această privință. 
(Fotografia nr. 1).

Una din realizările de seamă ale pa
triei noastre Înfăptuită in anii puterii 
populare, pe drumul industrializării ță
rii, e furnalul 6 de ia Hunedoara (foto
grafia nr. 2).

Dotată eu utilaj modem întreprinde
rea „Țesătura '-Iașl, produce neîncetat 
țesături de bună calitate, iar in ultima 
treme a scos pe piață noi sortimente de 
pinză. (In fotografia nr. 3, secția rin
guri a Întreprinderii).

Dezvoltarea înoățămîntului în R. P. R-
După zece ani de muncă și luptă, po

porul nostru muncitor întîmpină măreața 
sărbătoare a eliberării — 23 August — cu 
eforturi sporite pentru obținerea de noi 
succese in toate domeniile construcției so
cialiste. Cu prilejul acestei mari aniver
sări oamenii muncii din patria noastră trec 
in revistă cu legitimă mindrie, glorioa
sele cuceriri revoluționare obținute în 
această perioadă de timp, sub înțeleaptă 
conducere a partidului.

Printre cuceririle cele mai de preț a'.e 
poporului nostru muncitor, înfăptuite in 
această scurtă perioadă istor.că. se nu
mără și adincise prefaceri înfăptuite in 
domeniul invățămînttilui

in

Situația actuală a invățămîntului din 
țara noastră se deosebește radical de fosta 
situație ta Romfana burghezo-moșierească.

Astăzi, tineretul nostru dornic de în
vățătură nu-și mai pane problema dacă 
va putea sau nu să termine 'coala, dacă 
va putea sau nu plăti taxele, dacă va 
putea să-și cumpere cărți sau dacă va 
avea unde că locuiască fi ce să mtninre 
Teama tinerilor pentru ceea ce va aduce 
ziua de mime a dispărut odată cu școala 
regimului burgbezo-momeresc.

Au rămas ca o trista amintire magher- 
țele în care se țineau cursurile pe vre
un, școlile care își începeau anul cu 

geamurăe sparte, fără lemne: metodele 
ce* ale profesorilor și învăța
re presau cu bățul în mtaă; 
► cind hzdîgamsnnl mergea mină 

m mină cu ignoranța, cind misticismul și 
șovinismul erau infiltrate de către școală 
ta sufletul tineretului.

Grea și lipsită de perspective era și si
tuația corpului didactic. învățătorii și 
profesori: cinstiți care năzuiau spre o 
școală nouâ, pusă in slujba poporului, nu 
vor uita niciodată condițiile grele în care 
au trăi:, continua suspectare din partea 
aSitoritățifor* fi teama de a fi îndepăr
tați dm învățămint, pentru orice încer
care de a împărtăși — elevilor și studen
ților bogăția științei și culturii. Este sem- 

iv faptul că în timp ce țara avea 
nevoie de 75 de mii de învățători și pro
fesori, existau doar 38.746 posturi buge
tare.

Din fericire, tragedia invățămîntului 
burghezo-moșierasc râm ine consemnată 
doar ca o realitate tristă a unei vremi 
care a apus pentru totdeauna.

In decursul ultimilor zece 
ranta și incultura, misticismul 
mul, au fost zvirlite definitiv

ani, igno- 
și șovinis- 
afară din 

școli In cei 10 ani de Ia eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fascist tinerelul 
a cunoscut epoca marilor construcții, epo
ca transformării patriei intr-o țară înflo
ritoare, epoca luptei pentru un trai 
beișugat al oamenilor muncii, epoca 
voltării culturii naționale, a creării 
tavățâmint nou.

Regimul de democrație populară, 
de la instaurarea sa, a dat o deosebită 
importanță culturalizării maselor, dezvol
tării invățămtatului, creșterii unor cadre 
de specialiști cu o temeinică pregătire, 
capabile să ducă la îndeplinire sarcina 
construirii socialismului.

Din primele zile ale existenței sale 
statul nostru democrat-popular a între
prins o vastă acțiune pentru lichidarea 
neștiinței de carte. După cum se știe Ro- 
mtaia burghezo-moșierească deținea un 
trist record în ceea ce privește numărul 
analfabetelor care se ridica la peste 4 mi
lioane. Este un succes că dintre aceștia 
ma: mult de 3 milioane au învățat acum 
să serie și să citească.

Una din marile înfăptuiri ale regimului 
nostru a fost reforma invățămîntului ini
țiată de către partid in anul 1948. Acest 
eveniment „a marcat — așa cum arată 
tov. Gh. Gheorghiu Dej — hotarul dintre 
școala veche, burgheză și școala nouă a 
regimului de democrație populară". Re
forma tavățămîntului a creat largi posi
bilități tineretului pentru învățătură. Șco
lile existente și-au deschis primitor por-

îm- 
dez- 
unui
încă

I. Motronea
locțiitor al Ministrului Invâțămintului

țile pentru fiii oamenilor muncii. Invăță- 
mintul primar de patru clase a fost trans
format ta învățămint elementar obli
gator de 7 clare. Față dc anul 1933 șco
lile elementare au crescut cu peste 2500 
unități. Aceasta a făcut posibil traduce
rea in viață a lozincii „Nici un copil de 
virată școlară in afara școlii".

Învățămîntul de toate gradele a căpătat 
o largă dezvoltare. Ținind seama de nece
sitățile reale de cadre, în concordanță cu 
dezvoltarea economiei și culturii, reforma 
tavățămîntului a pus bazele învățămîntu- 
lui mediu tehnic. S-au înființat școli me
dii tehnice care pregătesc cadre de teh
nicieni pentru industria extractivă, me
talurgie. industria ușoară, pentru toate 
ramurile agriculturii, pentru comerț și 
cooperație, școli medii de artă — muzică. 
In aceste școli au fost cuprinși ta anul 
1952—1953 cu 629 la sută mai mulți elevi 
dedt In anii 1S3S—1939. iar în învățămîn
tul de 10 ani cu 400 la sută.

O cucerire importantă în domeniul în- 
vătămtatului este, fără îndoială, crearea 
școlilor profesionale ale rezervelor de 
muncă.

Ce deosebire izbitoare este între viata 
elevilor din școlile rezervelor de muncă, 
cărora li s-au citat cele mai bune con
diții de viață și învățătură, pentru a pu
tea deveni muncitori cu o înaltă califi
care, constructori activi ai socialismului, 
— și ucenicii din vremea regimului bur- 
ghezo-mcșieresc exploatați sîngeros de pa
troni, bătuți și flămînzi, învățtad meseria 
pe furate, nenumărați ani in șir.

Luptînd pentru rezolvarea lenlnist-sta- 
linistă a problemei naționale, partidul și 
guvernul nostru au asigurat drepturi egale 
cu cele ale poporului roraîn, minorități
lor naționale cărora regimul burghezo- 
moșieresc nu le dăduse nici măcar drep
tul la învățătură in limba maternă. Astăzi 
există în țară școli elementare în 15 limbi 
ale minorităților naționale și numeroase 
școli medii.

De-a lungul celor 10 ani a luat o largă 
dezvoltare invățămîntul superior. Nume
roase orașe care în trecut abia aveau școli 
medii sînt astăzi centre universitare. Ci
frele arată deosebit de limpede creșterea 
invățămîntului superior. Astăzi avem nu 
16 institute de învățămint superior cu 41 
facultăți cite erau în anul 1838 ci 51 de 
institute cu 155 de facultăți și 282 
Au luat ființă noi institute care au 
rea să pregătească cadre de specialiști ne
cesare economiei noastre naționale și 
construcției culturale. Nu mai este 
noutate acum că în țară există institute 
de mine, de petrol și gaze, de industrie 
alimentară, numeroase institute agrono
mice și multe altele. înspre aceste insti
tute în fiecare an își îndreaptă pașii tot 
mai mulți tineri. Noi, și create de regi
mul democrat-popular sînt Institutul de 
limbă și literatură rusă „Maxim Gorchi" 
și cele 16 facultăți cu limbă de predare 
maghiară din centrele Cluj și Tg. Mureș.

Numeroși oameni al muncii — lipsiți în 
trecut de dreptul la învățătură — au po
sibilități acum să-și ridice calificarea lor 
profesională fără a ieși din producție. 
Pentru ei au fost create licee serale și 
fără frecvență, facultăți muncitorești de 
doi ani, cursuri serale .și fără frecvență 
la principalele instituții de învățămint 
superior.

Grija permanentă a partidului și gu
vernului pentru educarea și pregătirea 
tineretului țării este viu ilustrată și de 
condițiile tot mai bune de învățătură și 
trai ale elevilor și studenților. Iată nu
mai cîteva cifre : studenților și elevilor 
merituoși le sînt acordate peste 232.700 
burse. La dispoziția lor sînt peste 2550 
internate și cantine. Pentru ei se scot a

secții, 
meni-

o

proape 1100 titluri de manuale cu un tiraj 
de aproximativ 38.000.000 exemplare din
tre care 3.700.000 pentru șoctile cu limba 
de predare a minorităților naționale.

Un învățămint nou bazat pe concepția 
materialist-dialectică, despre lume, un în- 
vățămlnt pus ta slujba construirii socia
lismului, iată una din realizările de seamă 
ale regimului nostru democrat-popular.

Studierea de către tineri a marxism-le- 
ninismului și economiei politice le dă 
posibilitatea unei juste'orientări în mun
că, posibilitatea de a descoperi și 
combate manifestările reacționare, cos
mopolitismul șl obiectivismul, arma otră
vitoare a imperialismului. Deosebit de 
important a fost introducea limbii ruse ta 
învățămîntul mediu și superior. însușirea 
limbii ruse ajută tinerilor să-și însușească 
nemijlocit tezaurul celei mai înaintate 
științe și culturi din lume.

Legarea teoriei cu practica, cheia succe
sului pregătirii unor adevărați specialiști 
prinde tot mai mult viață in școala nou^ 
In laboratoarele înzestrate cu aparate di^ 
cele mai moderne, la practică, în între
prinderi, pe ogoare și în școli, alături de 
inginerii, maiștrii cu experiență, de pro
fesorii și învățătorii vîrstnici, studenții și 
elevii învață să mînuiască mașinile, se fa
miliarizează cu munca grea dar nobilă a 
educatorilor, învățătorilor și profesorilor, 
își consolidează cunoștințele. Drumul spre 
cercetările științifice le este larg deschis. 
In cercurile științifice organizate în facul
tăți, scot la iveală în fiecare an lucrări 
valoroase care-și găsesc aplicarea în 
practică.

Conștient de sarcinile care stau în fața 
lui, tineretul studios, manifestă o atitu
dine nouă, tot mai justă față de învăță
tură. Educați de organizațiile U.T.M. din 
școli și facultăți elevii și studenții răs
pund partidului și guvernului pentru con
dițiile bune de învățătură, printr-o muncă 
susținută, conștiincioasă, sporind numărul 
fruntașilor la învățătură, întărind disci
plina și manifestînd o atitudine de res
pect față de profesori.

Odată cu dezvoltarea școlii noastre noi 
s-eu format și se formează cadre didac
tice cu o gîndire nouă, cu o înaltă cultură, 
corespunzătoare menirii lor de educatori 
ai tinerei generații.

Cadrele noastre didactice învață neo
bosit pentru împrospătarea cunoștințelor, 
pentru perfecționarea metodelor pedago
gice. Pedagogia sovietică, exemplul con
știinciozității, a devotamentului pedagogi
lor sovietici pentru cauza poporului mun
citor sînt urmate eu multă dragoste da 
către cadrele noastre didactice. Munca pli
nă de abnegație a celor care pregătesc 
schimbul de mîine al constructorilor so
cialismului este prețuită de către întreg 
poporul, de către partid și guvernul nos
tru. Consiliul de Miniștri a elaborat hotă- 
rîri privitoare la îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de trai a cadrelor didac
tice. Salariile acestora au fost fixate co
respunzător muncii depuse. Au fost acor
date medalii și ordine precum și titluri de 
„învățător emerit" și „Profesor emerit", 
unui număr mare de profesori și învăță
tori care s-au distins. Toate acestea n-au 
făcut altceva d.'cît să îndemne cadrele 
didactice la o muncă mai susținută pen
tru a consolida succesele repurtate pînă-n 
prezent de învățămîntul nostru public.

Cu cită legitimă mindrie conduc ca
drele didactice în fiecare an în producție 
sau facultăți promoții întregi de absol
venți. Ei sînt siguri că munca lor de ani 
de zile nu va fi compromisă, că acolo la 
locul la muncă tinerii îi vor reprezenta 
cu demnitate. Cîți din acești tineri absol
venți ai școlilor și facultăților, educați și 
crescuți de organizația de U.T.M. nu sînt 
astăzi mîndria întreprinderilor unde lu
crează, a facultăților unde învață.

Acesta este răspunsul prin fapte pentru 
tot ceea ce a dat regimul de democrație 
populară tineretului.

Viața nouă a tineretului patriei noastre
An de an, cu prilejul măreței sărbători 

de 23 August, tineretul muncitor din pa
tria noastră obișnuiește șă-și facă bilan
țul succeselor obținute în lupta dusă ală
turi de întregul popor muncitor sub con
ducerea partidului pentru o viață nouă. 
Dar gîndurile despre viața noastră tot mai 
fericită, nu pot fi desprinse de cea ce am 
lăsat în urmă, de imaginea traiului întu
necat care a fost lichidat pentru vecie în 
țara noastră.

Tînărul de astăzi s-a obișnuit să con
sidere că dreptul de a învăța în școli și 
facultăți, dreptul de a munci într-o între
prindere și de a se îndrepta spre profe
siunea spre care are înclinații, posibili
tatea de a face sport etc., sînt lucruri fi
rești și nici nu se gîndește că ar putea 
fi altfel. Și totuși, numai cu 10 ani în 
urmă, ținerii muncitori și țărani munci
tori din țara noastră abia dacă îndrăzneau 
să viseze la astfel de drepturi. Să ne amin
tim...

Ceea ce caracteriza situația tineretului 
muncitor în trecut, era lipsa totală de 
drepturi politice, exploatarea sîngeroașă 
la care era supus de către stăpîpii de 
atunci ai țării. Tinerilor le era interzisă 
participarea la yot, nu le era îngăduit 
să se organizeze pentru a-și apăra dreptu
rile vitale și, cu atît mai puțin, să parti
cipe la conducerea treburilor statului.

Un singur „drept" le era rezervat tine
rilor, acela de a fi transformați în carne 
de tun.

Tinerii care reușeau să găsească, după 
multă căutare, de lucru, primeau la muncă 
egală un salariu mult mai mic decît vîrst- 
nicil. în Valea Prahovei, la întreprinderile 
societății „Romîno-Americană" tinerii a- 
veau un salariu de trei ori mai mic decît 
ăl vîrstnicilor. Stăpînii fabricilor și uzine
lor, au introdus contractele de ucenicie 
cu ajutorul cărora obțineau ca ținerii mun
citori din industrie să se istovească ani 
de-a rîndul în schimbul unei salarizări de 
mizerie. Anii de ucenicie, erau ani de mar
tiraj, în care tinerii aproape că nu pri
meau nici un fel de salariu și în cape erau 
supuși celor mai sălbatice umilințe. Patro
nii obișnuiau adesea să concedieze pe ti
neri atunci cînd aceștia, uneori după 
aproape 6 ani de robie, trebuiau să ca
pete calificarea care le-ar fi adus și un 
spor de salariu.

La fel de triștă era soarta tinerilor de la

Ludovic Fazekaș
secretar al C.C. al U.T.M.

sate care de la vîrsta cea mai fragedă 
începeau să muncească ca argați pe la 
curțile moșierilor și chiaburilor.

Pentru menținerea tineretului muncitor 
de la orașe și sate într-o asemenea stare, 
regimul burghezo-moșieresc se străduia 
din răsputeri să-l țină departe de lumina 
cărții, a școlii. Aveau motive întemeiate 
politicienii reacționari din acele vremuri- 
să considere că „boul învățat nu trage la 
jug" cum se exprimase I. C. Brătianu. Ei 
împiedicau educația tineretului muncitor 
prin aplicarea de taxe școlare mari, limi
tarea locurilor în școli, discriminările na
ționaliste etc. In 10 ani, în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc, n-au reușit să ab
solve învățămîntul secundar nici atîți elevi 
cîți absolvă în prezent într-un singur an.

Este bine cunoscut că în acele vremuri 
nici vorbă nu puteâ fi despre dreptul la 
odihnă al tinerilor, sau despre asigurarea 
condițiilor pentru desfășurarea sportului 
de mase.

In sufletul tineretului nostru clocotește 
ura față de clasele exploatatoare care atît 
amar de vreme i-a întunecat viața și i-a 
răpit bucuria tinereții. Această ură față 
de exploatatori dă forțe noi tineretului 
în lupta pentru o viață în care niciodată 
trecutul nu se va mai putea repeta,

★
Eliberarea patriei noastre de către Ar

mata Sovietică a determinat ca în viața 
poporului nostru muncitor să se producă 
o cotitură radicală. Prin lupta eroică a 
celor ce muncesc conduși de către partid, 
puterea politică a trecut, pentru prima 
oară în istoria țării, în mîinile poporului 
muncitor, a fost înfăptuit statul demo
crat-popular, măreață cucerire care face 
posibilă construirea societății socialiste ta 
patria noastră.

în condițiile democrației populare eco
nomia și cultura cunosc un avint nemai- 
întîlnit. Volumul producției industriale a 
depășit cu mult cea mai înaltă producție 
din vremea regimului trecut. In cursul 
anului trecut producția industrială a în
trecut de aproape 3 ori producția anului 
1938. Succese însemnate au fost obținute 
pe drumul transformării socialiste a agri
culturii. Cele 2.045 gospodării agricole co
lective și 2344 întovărășiri pentru lucra
rea în comun a pămintului reprezintă un 

puternic centru de atracție pentru țărăni
mea muncitoare cu gospodării individuale.

Transformările politice și economics pe
trecute la noi ta țară s-au imprimat adine 
în viața tineretului nostru muncitor. Ase
menea tuturor celor ce muncesc, tineretul 
se bucură azi de largi drepturi politice. 
Asuprirea naționalist-șovtaă exercitată de 
statul burghezo-moșieresc a luat sfîrșit 
Fie că stat romini, maghiari, germani, 
evrei, sîrbi etc, tinerii din patria noastră 
au aceleași drepturi, aceleași posibilități de 
dezvoltare. Noi, tinerii, avem astăzi posi
bilitatea de a participa la alegarea depu- 
tațiior in Marea Adunare Națională și in 
Sfaturile Populare și de a fi aleși in aceste 
organe de conducere ale treburilor de stat 
și obștești. Pe baza dreptului acordat de 
Constituția R.P.R tinerii cei mai înain
tați s-au organizat în Uniunea Tineretului 
Muncitor, organizație unică revoluționară 
a tineretului muncitor, ajutorul și rezerva 
Partidului Muncitoresc Romin. U.T.M. nu
mără in prezent peste 1.300 000 de membri.

Una din cele mai mari cuceriri obți
nute de poporul muncitor sub conducerea 
partidului este dreptul la muncă, consfin
țit și garantat de Constituția țării. Cuvîn- 
tul șomaj, care pentru atiția tineri din ță
rile capitaliste este o obsesie, nouă tinere
tului din ILP.R. nu ne mai este cunos
cut. Au apus pentru totdeauna vremurile 
în care tinerii, uneori chiar copiii, erau ne- 
voiți să muncească la capitaliști cite 10-14 
ore pe zi pentru un salariu de mizerie.

Tinerii care intră acum in cimpul mun
cii nu mai cunosc calvarul anilor de uce
nicie care aduceau atitea suferințe tineri
lor in trecut. Partidul și guvernul au creat 
pentru tinerii care vor să capete o califi
care profesională numeroase școli profe
sionale, școli medii tehnice, institute etc., 
unde predau profesori și maiștri cu o înal
tă calificare. Mereu se construiesc noi că
mine pentru a se asigura tinerilor care 
vor să-și însușească o meserie, cele mai 
bune condițiun: de studiu și de trai. Nu
mai in anul 1953 au absolvit școlile pro
fesionale un număr de 49.500 tineri deve
nind muncitori calificați.

Aplicarea principiului socialist al retri
buției după muncă, dă posibilitatea tineri
lor să aibă un salariu potrivit calificării 
lor și muncii ce o depun. Tînărul miner 
Gheorghe Paraschiv, de pildă, a absolvit 
școala de calificare de Ia Lupeni, și astăzi 
are un cîștig iunar care îi asigură o viață 
bună. El locuiește împreună cu soția sa 
într-un nou apartament pe care și l-a mo
bilat după gustul său. Asemenea acestui 
tînăr miner, sînt numeroși tineri în pa

tria noastră a căror viață devine pe zi ce 
trece tot mai îmbelșugată.

Cit de mindri sîntem noi că a dispă
rut pentru totdeauna înjosirea la care erau 
supuse in trecut tinerele fete! Ele sînt 
astăzi tovarășele noastre egale la muncă 
și în drepturi. Și cite exemple minunate 
nu ne dau fetele care în toate domeniile 
de activitate dovedesc mari însușiri și ca
pacitate, obțtatad frumoase rezultate!

In fiecare an zeci șt zeci de mii de ti
neri muncitori din uzine, studenți și elevi 
își petrec concediul de odihnă în diferite 
regiuni pitorești ale țării unde își refac 
forțele. Plini de voie bună, tot mai mulți 
băieți și fete străbat astăzi plaiurile și 
munții țării, învățind să cunoască frumu
sețile patriei de care ta trecut nu aveau 
cunoștință. Din cei 375.008 de oameni ai 
muncii care se vor odihni în acest an in 
diferite localități balneare și climaterice, 
125090 vor fi copii ai oamenilor muncit

O mare realizare a regimului democrat- 
popular este creorea armatei populare, scut 
al istoricelor cuceriri ale poporului mun
citor. Spre deosebire de trecut cînd satis
facerea stagiului militar reprezenta pen
tru tinerii muncitori un chin, datorită umi
lințelor și suferințelor ce le îndurau, as
tăzi, pentru fiecare tînăr nu există cinste 
mai mare decit aceea de a contribui la în
tărirea armatei populare, de a-și însuși cit 
mai bine măiestria militară pentru a putea 
răspunde cum se cuvine acelora care ar 
îndrăzni să calce inviolabilitatea grani
țelor patriei noastre.

Condițiile create de regimul demo
crat-popular pentru o muncă liberă și 
creatoare, au determinat ca și in rin- 
durile tineretului să se dezvolte o nouă 
atitudine față de muncă. Avem azi nume
roși tineri inovatori și raționalizatori, frun
tași ai întrecerii socialiste, luptători pen
tru obținerea unor recolte bogate.

în actuala perioadă întreaga energie a 
tineretului nostru muncitor este îndrep
tată în spre îndeplinirea măsurilor econo
mice elaborate de plenara lărgită din 19-20 
august a C.C. al P.M.R. Prin realizările 
obținute în cinstea celei de a 10-a ani
versări a eliberării patriei noastre tinere
tul muncitor și-a dovedit capacitatea de a 
contribui cu tot mai mult succes ia lupta 
pentru ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului muncitor.

★
In trecut Romînfa era cunoscută peste 

hotare ca „țara cu cei 4.000.000 de anal- 
fabeți". Aceasta arată cit de grea a fost 
moștenirea primită de regimul democrat- 
popular în domeniul invățămîntului, al 
culturii. Dar, odată descătușate forțele sale 
creatoare, poporul muncitor a înfăptuit, 
sub conducerea partidului, o adevărată 
revoluție și în domeniul dezvoltării cultu
rale. Astăzi toate bunurile culturii aparțin 
poporului șl slujesc satisfacerii nevoilor 

sale spirituale. Mari succese s-au obținut 
în lupta pentru stirpirea definitivă a 
analfabetismului.

De o însemnătate deosebită este faptul 
că s-a schimbat radical conținutul invă
țămîntului. La baza întregului invățămint 
stă astăzi concepția cea mai înaintată, 
marxism-leninismul, care ajută tineretului 
să dea o interpretare științifică tuturor 
fenomenelor vieții. Conținutul noului în- 
vățămînt este un puternic mijloc de a teri 
tineretul de influența ideologiei burgheze, 
de misticism, și naționalism, care stăteau 
la baza vechiului învățămint.

Fiii oamenilor muncii de la orașe și sa
te au astăzi posibilitatea să urmeze șco
lile de toate gradele și categoriile. Numă
rul școlilor și facultăților ce le stau la 
dispoziție a crescut cu mult.

In 1953, în școli de diferite grade au 
fost cuprinși peste 2.000.000 de tineri, iar 
numărul studenților a crescut de Ia 24.598, 
cit era in 1938, la 83.310 în 1953.

An de an noi cadre de specialiști pă
răsesc școlile pentru a-și aduce contribu
ția la dezvoltarea economiei naționale.

De deplină libertate și egalitate se 
bucură în țara noastră minoritățile na
ționale care în anii democrației populare 
își dezvoltă cu succes o cultură națio
nală în formă și socialistă în conținut. Re
gimul democrat-popular, transpunînd în 
viață egalitatea în drepturi.a tuturor ce
lor ce muncesc indiferent de naționalitate, 
a creat cele mai bune condiții ca tinerii 
ce aparțin minorităților naționale să poată 
studia in școli și facultăți de predare in 
limba lor maternă.

Cunoscînd viața și condițiile de studiu 
ale studenților și elevilor de azi, nu se 
poate să nu ne gîndim cu ură la trecut, 
cind tineretul era ținut departe de como
rile culturii.

Odată cu însușirea științei și culturii 
înaintate, tineretul nostru își oțeiește și 
trupul. Sportul de masă a luat o mare 
dezvoltare în anii regimului democrat- 
popular. Au fost înființate mii de colec
tive sportive la orașe și sate, dotate cu 
echipament sportiv și specialiști care să 
îndrume pe tineri în perfecționarea spor
tivă ; au fost construite stadioane moderne 
în mai toate orașele țării, iar în Bucu
rești a fost ridicat stadionul „23 August", 
mindrie a poporului nostru. Competițiile 
și întrecerile sportive antrenează astăzi 
sute și sute de mii de tineri muncitori — 
sportul a încetat să fie în țara noastră 
un mijloc de desfătare pantru cei svuți, 
devenind un puternic mijloc de oțeiire a 
oamenilor muncii.

Cu ajutorul cărții, al cîntecului, al spor
tului, tineretul muncitor din palria noa
stră devine pe zi ce trece un tineret tot 
mai cult și capabil să aducă o contribuție 
de preț la făurirea societății socialiste.

Transformările petrecute în viața tine
retului în cei 10 ani care au trecut de la 
23 August 1944, își arată astăzi cu priso
sință roadele. In anii democrației populare 
a crescut și s-a oțelit un tineret nou ale 
cărui trăsături morale se deosebesc radi
cal de ale tinerilor din trecut. Tinerii de 
azi, in frunte cu utemiștii au moștenit și 
duc mai departe tradițiile de luptă ale 
utecișților ; ei își însușesc minunatele tră
sături morale ale uteciștilor care, educați 
de partid, au muncit și luptat cu eroism 
în anii grei ai ilegalității pentru elibera
rea poporului muncitor de sub jugul ex
ploatării.

Pe zi ce trece se conturează tot mal 
precis chipul tînărului nou din patria 
noastră. Fruntea lui nu e întunecată de 
grija viitorului, ci e luminată de încre
derea în viitor în care vede fericirea. In 
suflet ii arde vie flacăra dragostei pentru 
partid care i-a deschis un drum nou in 
viață, a recunoștinței față de Uniunea So
vietică eliberatoarea țării noastre, a încre
derii în minunatul nostru popor muncitor 
care plin de forțe creatoare, descătușate 
pentru vecie, este ziditorul unei lumi fe
ricite.

Educat de către partid, tînărul nou din 
patria noastră a căpătat o conștiință înain
tată, demnă de un constructor al socialis-- 
mului. El este pătruns de un fierbinte pa-1 
triotism și luptă cu toată energia sa îm
potriva naționalismului burghez și cosmo
politismului, arme otrăvite ale imperialiș
tilor. Uniunea Tineretului Muncitor, educă 
întregul tineret în spiritul ideilor comunis
mului.

Tot mai mult apar la tineretul nostru 
trăsături înaintate ca disciplina în muncă, 
respectul pentru cei vîrstnici, grija 
față de bunul obștesc, atitudinea critică 
față de tot ceea ce este vechi, putred și 
constituie,o piedică mersului nostru îna
inte.

Apariția unor astfel de tineri în patria 
noastră — și numărul lor este in continuă 
creștere — este de nedespărțit de regimul 
de democrație-populară, marea cucerire a 
poporului muncitor.

Recunoștința față de tot ceea ce a pri
mit de la regimul de democrație populară 
este îndemn tineretului nostru de a-și 
strînge și mai mult rîndurile în jurul par
tidului iubit, de a pune întreaga sa ener
gie și capacitate pentru înfăptuirea măre^ 
țelor sarcini de creștere a nivelului de trai 
material și cultural al poporului mun
citor.

Urmînd pilda gloriosului tineret sovie
tic și invățfnd din experiența lui, tinere
tul patriei noastre este un reazim de nă
dejde al poporului muncitor ta opera de 
construire a socialismului.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 18 august 1954
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Teatrul în țara noastră r i i! La moartea lui A. Toma
Ani de luptă din trecutul teatrului nostru Un vis împlinit

lon Fintețteanu
Artist emerit al R.P.R. Laureat al Premiului de Stat

Trebuie să mărturisesc public 
marea mea pasiune care mă leagă 
de trecut și care m-a ajutat să 
răzbesc prin toate greutățile în- 
tîmpinate Intr-o carieră de tea
tru frămîntată : Teatrul Națio
nal — de care mă leagă o treime 
de vreme din centenarul lui săr
bătorit nu de mult.

Noi, actorii vechi ai acestui 
teatru cu tradiție centenară, sîn
tem obișnuiți să avem o lacri- 
mă-n glas de cite ori vorbim 
despre el, pentru că el repre
zintă cas:a gîndurilor noastre, 
templul bucuriilor și dureri
lor noastre. Tradițiile de artă 
și cultură romînească pe care 
le-am moștenit de la îna
inte mergătorii noștri, ducîn- 
du-le cu noi pînă-n pragul 
gloriosului deceniu — ne-au fost 
stimulentul permanent care 
ne-a ajutat să călcăm — cu 
dispreț — peste tot ce s-a stre
curat tîmp sau vulgar în arta 
noastră teatrală. Ce contau —și 
n-au contat nimic 1 — pigmeii 
aceștia în fața măreței sarcini 
care ne-a unit într-un bloc de 
granit, izbutind astfel să trecem 
mai departe, generației de actori 
de azi, tradițiile teatrului cente
nar? Ce conta — și n-a contat 
nimic ! — că la picioarele aces
tui bloc de granit, adevărat cult 
al unei tradiții — cîteva coțofene 
sulemenite sau cîțiva greeri cu 
relații își impuneau piese în re
pertoriu ? Existența lor pasageră 
de efemeride ale teatrului a du
rat o minută în marele veac al 
Naționalului, care se sbătea greu 
sub furtunile de criză morală a 
societății burgheze.

A fost însă o vreme cînd Tea
trul Național a trecut printr-un 
impas greu, cînd un complex de 
fenomene dizolvante — reflex al 
moravurilor teatrului burghez — 
a luat cu asalt cetățuia marilor 
tradiții; atunci cînd a pătruns 
negustorul în teatru, venal și ra
pace, negustorul care a făcut din 
artă o afacere, iar din teatru o 
tarabă. Societatea burgheză își 
atingea astfel maximum de de
crepitudine. Repertoriul a fost 
atacat în ce avea el mai bun: 
lucrările clasice, care constituie 
tezaurul cultural al umanității și 
piesele originale, care constituie 
zestrea culturală națională.

Așa a apărut pe scenă reper
toriul fals, bulevardier, neprinci
pial, clinic și amoral. Conținutul 
de idei al dramaturgiei a fost 
dizolvat, literatura dramatică 
pierzîndu-și adîncimea, puterea 
de a educa pentru a se reduce 
la formula geometrică a triun
ghiului : soțul, soția și amantul. 
Piesele originale au fost înlătu
rate, socotindu-se autorul romîn 
incapabil să scrie teatru și Im- 
portindu-se piese ușoare și de
coltate din apus; ori se utiliza 
metoda „împrumutului"
mare lucru: intriga și replicile
— din literatura bulevardieră 
franceză, germană sau de 
alte țări.,

înșelat astfel, publicul a 
îndepărtat de la teatrul de 
tate. Lupta dintre teatre, in
mea aceea, pentru a momi spec
tatorii, s-a manifestat deșănțat 
printr-o publicitate lipsită de cu
viință în presa așa zisă de spe
cialitate, contra chitanță la 
casă, de-a lungul gardurilor și 

« calcanurilor blocurilor prin afișe 
hectometrice ; cît ne era de drag 
afișul nostru — al Naționalului
— sărac ca o cenușăreasă, — dar 
plin de demnitate, în risipa de 
hîrtie și disonanță de culori a 
suratelor lui comerciale ! Toate

nu

prin

fost 
cali- 
vre-

acestea au înșelat spectatorul, a- 
trăgîndu-1 la spectacole cu un ni
vel așa de scăzut, încît a silit ac
tori valoroși să se despoaie pînă 
la indispensabili și a obligat 
actrițele să-și transmită pe sce
nă, emoția artistică, cu genun
chii descoperiți.

N-a fost deajuns căci negus
torul de teatru — incult și vul
gar, plin de idei... comerciale, de 
vreme ce era lipsit de cele artis
tice — a inventat vedeta, ceea 
ce a constituit un venit sigur 
antecalculat, întrucît „vedeta" își 
cumpăra rolul, ajungîndu-se ast
fel, la un moment dat, la cursa 
tragi-comică dintre „doamnele 
bine" din protipendada burgheză 
care-și cumpărau rolurile în anu
mite teatre, ca locurile la cimitir.

In această nefastă conjunctură, 
Teatrul Național a trecut prin cel 
mai greu impas căci, față de con
curența neloială, pe care i-o fă
ceau negustorii de teatru, într-o 
perioadă de criză morală, artistică 
și materială cînd actorii primei 
noastre scene erau niște umili 
slujitori stipendiați, în timp ce 
actorii de la unele teatre parti
culare cîștigau înzecit, s-a pro
dus un cutremur moral și Tea
trul Național a început să-și 
piardă cadrele. Era grea exis
tența actorului primei noastre 
scene. Dar era nobilă sarcina pe 
care o avea de a păstra totuși 
— în pofida ochelarilor de cal 
cu care conduceau teatrul orga
nele de stat burgheze și în ciuda 
concurenței de repertoriu de la 
teatrele comerciale — marea tra
diție fermă, vie, modest îmbră
cată dar demnă și rezistentă.

In ceasul greu al corăbiei ame
nințată să naufragieze, oricine se 
poate salva în afară de marinarii 
care luptă cu furia naturii în 
credința nestrămutată că forța 
morală e mai puternică decît for
țele oarbe ale firii. Credința a- 
ceasta, forța aceasta morală ma- 
rinăreasă au avut-o o seamă de 
artiști care ctitoreau în slujba 
marilor tradiții ale Naționalului.

Deși neîncetat solicitați de tea
trele particulare, deși unele din 
acestea, înălțate pe un nucleu de 
actori cu veche tradiție artistică 
și animate de un crez artistic, 
teatre unde actorii de strajă ai 
Naționalului ar fi putut juca ro
luri pe care administrația obtuză 
ori necalificată a primei noastre 
scene nu le puteau asigura, deși 
venitul acestora era modest în 
raport cu venitul unor actorași 
de la teatrele particulare — oa
meni ai Naționalului ca: Sonia 
Cluceru, Costache Antoniu, Aura 
Buzescu, G. Ciprian, Ion Șahi- 
ghian, V. Valentineanu, AI. Cri
tico, Agepsina Macri Eftimiu, 
Maria Botta, Niki Atanasiu, Al. 
Ghibericon, Emil Botta, Victoria 
Mierlescu, Marietta Anca, Fifi 
Mihailovici, Nicu Dimitriu, N. 
Brancomir și alții au rezistat ten
tațiilor și au păstrat cu greu, dar 
fericiți, făclia marilor tradiții ale 
primei noastre scene, rămînînd 
de strajă acolo unde slujeau de 
mai bine de un sfert de veac.

Atitudinea dîrză a acestor fă
clieri a fost 10 ani mai tîrziu, în 
gloriosul deceniu pe care-1 săr
bătorim acum încununată de 
prestigiul social pe care l-a cu
cerit azi actorul, de cinstirea de
osebită de care se bucură acum 
slujitorul de artă, sprijinit de re
gimul democrat-popular și iubit 
de oamenii muncii, de rolul mă
reț, cultural și educativ, pe care 
teatrul l-a cucerit în viața po
porului.

N-aș putea spune ce m-a în
demnat, pe la 7-8 ani, să-mi 
string prietenii — copiii vecini
lor — să adun de prin casele pă
rinților rogojini și pături, pentru 
„decor și cortină" și să mă joc... 
„de-a teatrul". Era firește o dra
goste naivă pentru ceva ce nu 
înțelegeam încă bine, dar, din 
anii aceia grei de foamete și lip
suri, ea îmi rămîne desigur cea 
mai luminoasă amintire.

N-am avut însă prea multă 
vreme să mă bucur de acest joc. 
Creșteam și creșteau și nevoile 
familiei mele. Trebuia deci să-mi 
cîștig singur pîinea și de aceea la 
14 ani am intrat intr-un atelier 
să învăț meserie. Gîndul de a 
juca teatru era zi de zi înăbușit 
de viața grea pe care o duceam. 
Am purtat în suflet visul de a de
veni actor.

La 23 August 1944, eram unul 
din muncitorii fabricii I.A.R.- 
Brașov. Și ceea ce m-a 
deosebi atunci a fost 
încă din primele luni, 
berare, cînd războiul 
luase sfîrșit, sindicatul 
bat un cor, o echipă de dansuri 
și una de teatru. Din echipa de 
teatru făceam și eu parte. Mun
citorii începuseră construirea 
unei vieți noi, din care nu lipsea 
însă și grija de a ridica din mij
locul lor oameni, 
ani în șir arta 
irealizabil.

Mi-amintesc cu 
mentul în care am recitat pentru 
prima oară în fața tovarășilor 
mei de muncă o poezie în al că
rei final se vorbea despre execu
tarea de către zbirii siguranței a 
unui comunist în ilegalitate. Dîn- 
du-i-se cuvîntui pentru a-și spu
ne ultima dorință, acesta a stri
gat : „Trăiască Partidul Comu
nist !“ Oare să fi pus eu în acest 
ultim strigăt tot sufletul și talen
tul meu ? Nu știu ! Dar în ochii 
aceia mulți îndreptați spre mine, 
ai muncitorilor din sală, am citit 
emoția acestei clipe, deopotrivă 
dragostea pentru un astfel de cm 
care în fața morții rostește cu
vintele iubite și ura nețărmurită 
față de odiosul regim de exploa
tare, de asuprire, de care au su
ferit pînă atunci mulți din cei 
prezenți în acea sală

In viața mea se produsese o 
cotitură importantă. Mi se dă
duse posibilitatea nu numai să 
iubesc cu pasiune, dar să și por
nesc la realizarea celui mai mare 
vis al meu: teatrul. Mișcarea de 
amatori din care făceam și eu 
parte m-a sprijinit foarte mult, 
mi-a călăuzit primii pași pe dru
mul artei,

Stamate Popescu 
actor la Teatrul Național 

„L L. Caragiale"

de

In zilele lui 23 August 1944 LUPTIND
Luna lui August a anului 

1944 se apropia de sfîr
șit.

Veștile care soseau 
pe front erau din ce în 
mai îmbucurătoare. ~ 
armatele sovietice 
victorioase, cu atît 
ziștilor creștea.

în ziua aceea Mircea Ro
taru ieșise de la fabrică în
soțit de Dumitru Simbreanu 
și se îndreptau cu pasul do
mol spre cartierele 
nașe. Din partea opusă 
nea un ofițer hitlerist. 
bătrînel cu o geantă cîrpită 
grosolan cu o sfoară, ieșise 
grăbit dintr-un gang lovin- 
du-se de ofițer. Acesta ridi
că pumnul și lovi cu sete în 
făptura plăpîndă care se ros
togoli pe caldarîm. Geanta 
sărăcăcioasă căzu la vreo doi 
metri făcînd să s'ară de sub 
ocrotirea 
lut.

Mircea 
ajutor, 
în el ca

de 
ce 
citCu 

înaintau 
furia na-

mărgi- 
ve- 
Un

ei, două borcane de

sară în 
revolta

îi șopti

vroia să-i 
Se înfipsese 
un ghimpe.

— Bestia !
— Stai liniștit — 

Simbreanu.
Ajunseră în dreptul lor. 

Bătrînelul deabia ridieîndu-se 
exclamă aproape plîngînd :

— De ce dai ?... sîntem 
aliați.

— Aliat ?.., — pricepu
neamțul... ptiu!... și scui- 
pîndu-1 în obraz plecă bodo
gănind.

— Îmi vine să înnebunesc, 
spuse Mircea, strîngînd pum
nul.

— Ei!... canalii. Ieri au 
omorît un copil cu mașina... 
dar nu mai au mult.

— Cit?... Cit?... strigă Mir
cea exasperat...

Simbreanu se uită de cîteva 
ori cercetător împrejur, apoi 
spuse în șoaptă:

— Am ascultat Moscova 
aseară... sînt la Iași... Merge 
repede acum. In cîteva zile 
trebuie să spargă definitiv 
frontul.

— Mi-ați promis că îmi 
dațl și mie o sarcină mai im
portantă.

— Deocamdată mal aștep
tăm.

De o lună de zile stăteau 
ascunși în pădurea de 

lingă drumul Feleacului. Pă
răsiseră fabrica și acum a- 
tacau coloanele nemților. E- 
rau partizani.

Simbreanu, obosit, închisese 
ochii încercînd să-și refacă 
forțele.

— Tovarășe Simbreanu... 
scoală !

Muncitorul Fekete abia ți- 
nîndu-și răsuflarea îl zguduia 
puternic. O oboseală se ci
tea pe chipul înnegrit de praf. 
Simbreanu se ridică ane
voie.

— Ce e tovarășe Fekete... 
ce s-a întîmplat ?

— Am fost. Totul e în re
gulă... La ora patru azi dimi
neață, depozitul de muniții 
a sărit în aer. Nemții s-au 
retras pe malul de sud al 
Aricșuiui și se incăpăținează 
să tffiă 
vietice 
într-un 
îngustă 
Pot s-o

— Ați scăpat nevătămați ?
— Da !
— Atunci e bine, Cheamă-i 

și pe ceilalți.
In jurul lui se adunaseră 

vreo douăzeci de muncitori 
cu fețe hotărîte. Pe piepturi 
aveau bande de cartușe îi 
șirate ca niște clopoței 
să cinte la momentul 
vit. Mîinile strîngeau 
nic armele.

— Tovarăși, sîntem 
proape o lună de zile 
preună.

Din ascunzătoarea noastră 
le-am făcut destule pierderi 
nemților. Pînă acum n-au 
putut să ne descopere. Misiu
nea noastră este aproape în
deplinită. Armatele sovietice 
sînt la un pas de noi. Tre
buie însă să întreprindem o 
ultimă acțiune. Să le arun
căm în aer trenul hitleriștilor 
de pe linia mică dinspre 
Abrud șl să le arătăm sovieti
cilor drumul pe unde pot să 
le taie retragerea. Cine vrea 
să treacă Arieșul, ca să răz
bească pînă la comandamen
tul sovietic?

piept armatelor so- 
Mai au încă muniții 
tren pe calea ferată 
ce duce spre Abrud, 
șteargă și pe acolo...

m- 
gata 

polri- 
puter-

de a- 
îm-

uimit în
făptui că 
după eli- 
încă nu 

a înjghe-

pentru care, 
fusese un vis

emoție de mo

mi-a arătat pentru

cine voi deveni artist și cît 
mult iubește poporul arta.

Cînd am auzit de concursul ini
țiat de Ansamblul artistic al sin
dicatelor pentru lărgirea cadrelor 
sale, îndemnat de mulți din tova
rășii mei de muncă și de „teatru", 
m-am hotărît totuși, deși aveam 
prea puțină încredere în proprii
le-mi forțe să particip și eu. Ne- 
ștearsă îmi va rămîne însă în a- 
mintire ziua în care neuitatul re
gizor Ion Aurel Maican, cornuni- 
cîndu-mi că am trecut examenul, 
mi-a vorbit cu multă căldură 
despre teatru, despre calea grea, 
dar neasemuit de frumoasă, pe 
care trebuie s-o străbat pînă a 
deveni actor. Mai tîrziu cu o 
lună, am fost chemat la școala de 
6 luni, care se organizase pe 
lingă ansamblu în scopul pre
gătirii noastre pentru alcătui
rea formației de teatru. Repetam 
și învățam cu regizorul I.A. Mai
can și cu Al. Finți, citeam, (pentru 
prima dată făceam lectura orga
nizată a clasicilor universali), vi
zionam spectacolele teatrelor din 
Capitală și pe marii noștri actori 
pe care pînă atunci îi cunoscu
sem numai din auzite. Intrarea 
mea în ansamblul sindicatelor și 
apoi cele cîteva roluri pe care 
le-am avut în spectacolul „Cîntec 
de viață nouă" au constituit pri
mul meu contact cu un public 
mai numeros în fața căruia m-am 
străduit să valorific tot ceea ce 
învățasem pînă atunci. Cunoș
team însă prea puțin ca să mă 
pot socoti actor. Și iată că odată 
cu reforma invățămîntului s-au 
deschis larg porțile pentru toți 
tinerii doritori să învețe. Ca și 
atunci în uzină, colectivul a fost 
acela care m-a încurajat; tova
rășii mei de muncă, profesorii 
mei, m-au îndemnat să<ma în
scriu la Institutul de teatru „I. 
L. Caragiale".

In tot timpul celor 4 ani de 
studiu m-am străduit să răsplă
tesc încrederea ce mi s-a acordat, 
să nu-i fac de rușine pe aceia 
din mijlocul cărora am plecat, 
(de cite ori nu mi s-a părut că 
mi-am supraapreciat forțele), dar 
cînd în 1951 am primit titlul de 
bursier republican, mi-am dat 
seama că munca mea susținută, 
efortul depus de mine au dat 
totuși roade. Căutam conti
nuu, zi de zi, să-mi însușesc cît 
mai multe cunoștințe generale, 
măiestria actoricească pe care 
ne-o împărtășeau maeștrii scenei

noastre. Cînd vedeam bunăoară 
cît suflet pun In munca lor de 
catedră tov. Aura Buzescu, regi
zorul Al. Finți și ceilalți profe
sori ai noștri, artiști emeriți sau 
laureați ai Premiului de Stat, nu 
puteam să fiu mai prejos, să nu 
iubesc și eu această artă căreia 
m-am dedicat, să nu lupt pentru 
a-mi însuși cît mai mult măies
tria artistică.

Ajungînd pe 
scenă, intrînd în 
trului Național, 
de atunci multe roluri care mi-au 
rămas deopotrivă nespus de 
dragi. Dar cel mai frumos, cel 
mai iubit rol pe care l-am inter
pretat a fost Vladimir Ilici 
Lenin în „Familia" de Po
pov. La început mi-a fost teamă 
să-1 primesc. Mare era răspun
derea care îmi revenea intr-un 
asemenea rol. Am citit odată o 
poezie sovietică despre un actor 
care trebuia să interpreteze rolul 
lui Lenin și mi-a rămas întipă
rită în minte. El spunea acolo :

„Mi-e teamă nu cumva prin- 
tr-o mișcare, 

Măruntă, proprie mie intr-un 
fel

Să nu știrbesc respectu-atit de 
mare 

Ce oamenii il au față de el".
Cît de bine înțelegeam starea 

aceasta sufletească acum, cînd 
trebuia să-1 interpretez pe Lenin, 
adolescent și apoi în primii ani 
de luptă revoluționară. Luni în
tregi, am studiat, m-am docu
mentat, am citit cartea lui Maxim 
Ștrauk, actorul sovietic care l-a 
interpretat pe Lenin în teatru și 
film, am citit din operele lui Le
nin, cuvintele lui Stalin despre 
Vladimir Ilici, amintirile lui 
Gorki și poemul lui Maiakovski, 
memoriile Krupskaiei și aie Anei 
Ulianova Elizarova, sora lui Le- 
nin. De zeci, de sute de ori acasă, 
seara, am privit fotografiile și 
portretele lui Lenin. Oare cum 
să-1 redau mai bine, mai ade
vărat ?

Mă gîndesc mereu Ia acest mare 
rol care mi-a fost 
care încă îl mai 
poartă gîndul la 
pe care o am.

In faptul că 
prins viață eu 
semnificație a 
muncii creatoare 
liber, în construirea vieții noi. și 
găsesc că nu-mi pot arăta recu
noștință mai mare, decît întru- 
chipînd măiestrit, pe scenă, eroii 
înaintați ai zilelor noastre de azi 
— oglindă nemijlocită 
care au luptat și luptă 
fericirea vieții noastre.

prima noastră 
colectivul Tea- 
am interpretat

încredințat, pe 
lucrez, și mă 
marea misiune

visul meu a 
văd o înaltă 
eforturilor și 
a unui popor

a celor 
pentru

Generația
stăpînirii burghezo- 

dorințele tinerilor ta-
In anii 

moșierești 
lentați rămîneau visuri deșarte. 
După ce terminau conservatorul 
cei mai mulți făceau ani la rînd 
simplă figurație în teatru. Cite 
dezamăgiri, umilințe și ani de aș
teptare ! Cît avînt tineresc 
irosit 1

Acum, cînd eu am sfîrșit Insti
tutul de teatru, jucasem două ro
luri principale. Unul la produc
ția conservatorului cu piesa 
„Platon Crecet" de Corneiciuc și 
altul pe scena Teatrului Armatei: 
Nadejda Ivanovna Romaniuc, în
vățătoare din „Crîngul de călini" 
de același dramaturg. In același 
timp interpretasem și rolul mai 
mic al Svetlanei, una din prie- 

dramatictenele Zoiei, în poemul 
al Mărgăritei Aligher.

Cită distanță de la 
obscură și îndelungată

anii
figurație

de

noastră
Margareta

actriță la Teatrul
Butuc
Armatei

înmulți.

actuale ale 
a se afirma

Poet, combatant, cetățean
ramil Dafreceu Pe această linie •Acad, vămii Perrescu literaturii militante

- era extrem de exi
gent și în discuțiile 

care urmau comunicărilor la Academie, 
bine pregătit, el cerceta cu luare aminte 
sensurile politice. Modul apolitic și obiec
tivismul erau deficiențe pe care el le sem
nala cu îndîrjire.

L-am văzut urmărind cu atenție lungi 
plenare fără ca să dea semne de obo
seală, cu toată vîrsta lui înaintată ; luînd 
la sfîrșit cuvîntul, formula intransigent 
părerile lui de militant. Va fi greu de în
locuit la secția a Vl-a a Academiei

Moartea poetului A. 
Toma m-a surprins 
cu totul. 11 văzusem 
ultima oară la Aca
demie, la o ședință a secției a Vl-a, parti- 
cipînd combativ la discuții, căci a fost un 
poet luptător.

O viață întreagă, versul său încărcat de 
înțelesuri revoluționare, a fost urmărit cu 
nesfirșită dragoste de către clasa munci
toare. A. Toma știa acest lucru și era fe
ricit de această consonanță dintre el și 
lumea celor ce muncesc. Ii plăcea să caute 
frumusețea cuvîntului, dar pentru el _ a- 
ceastă frumusețe avea sens numai cînd 
devenea o armă în lupta pentru cuceririle 
sociale.

Un mare iubitor al oamenilor
Au trecut treizeci 

și ceva de ani de 
atunci. Mă aflam in
tr-un îndepărtat oraș 
de provincie. Lucram, 
scriam versuri și citeam 
reviste, ziare. Urmăream

Zaharia Stancu

învățam carte, 
cu nesaț cărți, 

_____t____ ____ cu deosebit in
teres o foaie săptămînală din București. 
Se chema „Orizontul". Publica de_ toate : 
articole despre știință, despre artă, note 
de călătorit Publica și literatură! Era 
limpede pentru mine că revista era redac
tată de un om care știa multe și care avea 
dragoste de oameni, de un om care se 
străduia, în acea redacție, să ridice și să 
lumineze oamenii — și în primul rînd 
oamenii tineri Cine era acel redactor? 
Nu știam. Intr-o zi am dat în „Orizontul" 
peste o poezie care mi-a plăcut mult și ale 
cărei prime strofe mi s-au întipărit pen
tru mult timp în memorie. Poezia, care 
se cheamă „Cîntecul luntrașului" îmi este 
tot atît de dragă și azi, pentru gîndul 
înalt și pur care o străbate, pentru ver
sul ei clar și lapidar, pentru puternicul 
ei avînt.

N-are vîntrele. 
N-are catarg — 
Luntrea mea pleacă, 
La larg, la larg. 
Marea-i afundă, 
Calea e grea ; 
Ce-ți pasă luntre ? 
Fii rîndunea ! 
Cerul pe frunte. 
Visul în piept, 
Steaua e-n mine — 
Drumul e drept.

Peste puțin timp, stabilîndu-mă în 
pitală, am vizitat redacția revistei 
zontul", unde într-o cămăruță, la o mo
destă masă de scris, l-am găsit pe omul 
iubitor de oameni și doritor să ajute la 
ridicarea și luminarea tinerilor Avea pă
rul aproape alb, fața blinda și ochii largi 
și senini. Era poetul A. Toma. care scri
sese minunatul „Cîntec al luntrașului" 
— era acela care-mi spusese :

Ca- 
,Ori-

pînă la posibilitățile 
generației noastre de 
și dezvolta în teatru. Odată cu 
mine au pășit pe scenă în anii 
aceștia mulți tineri artiști îna
intea cărora sînt deschise larg 
porțile creației. Numai în teatrul 
nostru Liliana Tomescu a jucat 
în „Crîngul de călini", în „Zoia", 
în „Ruptura" etc. Val Săndulescu 
la rîndul lui a avut o serie de 
frumoase creații iar recent — ca 
regizor debutant 
punerea în scenă
„Mașenca". Chipul Zoiei a prins 
viață pe scenă în interpretarea 
alternativă a două tinere actrițe: 
Magdalena Buznea și Ileana Pre- 
descu, care au reușit să redea 
profund, fiecare prin mijloacele 
ei proprii, eroica figură a Zoiei.

■ a terminat 
a comediei

Și exemplele s-ar putea 
Spectacolele de tineret ca „Tine
rețea părinților", „Viață nouă", 
„Flăcăul din orașul nostru", „Fete 
frumoase", „Mașenca" și atîtea 
altele jucate în ultimul timp pe 
scenele din București și din țară, 
primele noastre filme artistice, 
activitatea în brigăzile de agita
ție artistică care se deplasează în 
mijlocul oamenilor muncii, — 
iată tot atîtea prilejuri pentru ti
nerii artiști de a-și valorifica ap
titudinile, de a învăța mereu, în 
focul creației, tainele artei sce
nice.

Cred că nici o generație de ac
tori din trecut nu s-a bucurat de 
asemenea condiții, nu a căpătat 
intr-un răstimp de 10 ani atîtea 
roluri înălțătoare, nu a fost în
conjurată de atîta grijă și dra
goste ca generația tînără' crescută 
în gloriosul deceniu pe care-1 
sărbătorim acum.

Gîndu-mi deschide 
Poartă prin cețî: 
Nu pleacă nimeni 
Spre 
Mai 
Spre 
Cine
Lumilor noi 7

frumuseți ? 
chem odată 
țărm, spre văi: 
e omul

Mulți oameni care acum treizeci și 
de ani erau, ca și mine, tineri au

Funeraliile

ceva 
citit

versurile înaripate, 
atît de limpezi și atît 
de măiestrite, pe care 
A. Toma le publica 

în „Orizontul", sau în alte reviste ale ace
lor tulburi și grele timpuri. Poetul ne-a 
urcat atunci în luntrea lui de vis, ne-a 
purtat, pe mulți dintre noi, pe drumul lui 
cel drept, spre frumusețile pe care abia 
mai tîrziu aveam să le cunoaștem, ale 
luptelor și ale marilor victorii.

Poet, A. Toma a deschis prin ceața și 
întunericul formalismului și al decaden
tismului, noi și luminoase pîrtii poeziei 
romînești luptătoare revoluționare.

Om de aleasă cultură, A. Toma s-a stră
duit de-a lungul rodnicei lui vieți să răș- 
pîndească știința, artele și literatura în 
masele cele mai largi ale poporului nos
tru — și aceasta nu numai în anii de 
după eliberare, cînd a condus cea mai 
importantă editură a noastră, ci și în ani 
în care Partidul se afla în neagră ilega
litate și cînd faptul de a răspîndi litera
tura aleasă, progresistă, în straturile de 
jos ale poporului, nu era nici ușor și nici 
lipsit de primejdie.

Măreața zi de 23 August a anului 1944, 
l-a găsit pe A. Toma in preajma virstei 
de 70 de ani. Este uimitor cît de mult 
a scris A. Toma în decursul acestui glo
rios deceniu. Poezia lui a crescut și a 
înflorit De sub condeiul lui viguros au 
ieșit măiestrite traduceri din poezia uni
versală și din poezia sovietică și gingașe 
și pline de miez — și deopotrivă de far
mec — poeme, pentru cei mai tineri ci
titori, pentru pionieri, florile mîndre ale 
patriei noastre.

Prin neobosita lui activitate pe tărîm 
literar și cultural, A. Toma ne-a lăsat o 
amintire care nu se va șterge și o operă 
poetică de care dintele timpului nu se va 
putea atinge. De opera celui care a cău
tat cu atîta putere, cu atîta pasiune viața, 
niciodată moartea nu va avea cutezanța 
să se apropie.

Ieri am văzut pentru ultima oară chipul 
pămîntesc a lui A. Toma. Oameni ai mun
cii, academicieni, scriitori și artiști, l-au 
însoțit pe ultimul drum. Mi-am amintit 
de chipul lui mai tînăr, pe care l-am vă
zut cu treizeci și ceva de ani în urmă, 
intr-o odăiță modestă, la o masă simplă 
de lucru.

Străduința lui A. Toma nu a fost za
darnică. Cu scrisul lui, cu munca lui ne 
tărîm cultural, A. Toma a adus o contri
buție prețioasă la dezvoltarea literaturii 
noastre, la ridicarea poporului nostru, la 
construirea socialismului la apărarea pă
cii.

academicianului
Alexandru Toma

IN SPATELE FRONTULUI CRONICĂ
Numeroase brațe se ridicară 

în aer.
— Te vei duce tu, Bela, 

spuse Simbreanu unui tînăr 
atletic, cu părul ciufulit. Vei 
lua contact pe malul celălalt 
cu cineva din ai noștri care 
te va conduce la comandamen
tul sovietic.

Mircea Rotaru încercă să 
protesteze. Vroia să meargă 
el.

— Nu, tu vei 1 
colo... la linia ( 
mina. Ce zici ?

Mircea surise 1
★

e cu seară începuse să 
picure. Apoi, o ploaie mă

runtă și deasă se lăsase odată 
cu întunericul.

O mitralieră țăcănea in 
depărtare vărsînd plumb în 
negură.

Mircea se tîra pe coate. 
Ajunse aproape de linie. As
cultă cîteva minute. In afară 
de zgomotul pe care îl făcea 
mitraliera nu se mai auzea 
decît ropotul ploii pe terasa- 
ment. Scoase 
mină pe care 
fixeze de șină. In acel mo
ment o rachetă spintecă 
rul, luminînd o porțiune din 
teren. Se retrase la margine. 
Un zgomot asurzitor se ridică 
în aer. Erau aproape 40 de 
metri de unde trăgea o mitra
lieră. Mai încolo altele... și 
altele. Se auzea un cîntec 
răgușit de tunuri ale căror 
proiectile se spărgeau în» 
vîrtoșind pămîntul. In cine 
trag ? — se întreba. O fi 
ajuns Bela cu bine și sovieti
cii au început ofensiva ? Ra
chetele luminau cîmpia. Mir
cea ridică capul. La vreo cîte
va sute de metri zări siluete 
de ostași care înaintau în sal
turi Acum îi putea distinge 
mai bine.

— Da !... sînt sovieticii, ex
clamă el bucuros. Cum au ve
nit oare într-un timp atît de 
scurt ?

Gloanțele șuierau ca un 
vînt sălbatic și se amestecau 
cu pămîntul.

Cîteva grenade zburară în 
aer și se sparseră lingă mi
traliera care trăgea din

lua parte din- 
ferată. O
mulțumit.

vei

de la brîu o 
încercă să o

ae-

apropierea lui. Cînd scoase 
capul din pămînt, țăcănitul 
ei se auzea mai departe. Ii 
schimbase poziția.

Valul de luptători înainta 
în strigăt de „ura"! cucerind 
fărîmă cu fărîmă de pămînt. 
Abia atunci strigătul acesta îi 
încălzi sîngele făcîndu-1 să-și 
dea seama de realitate. Mi
traliera trebuia distrusă cu 
orice preț !

Se tîrî atunci mai aproape 
de ea intrînd printr-o băl
toacă ce-i acoperise aproape 
în întregime corpul. Răceala 
apei care 1 se strecurase la 
piele nu o simțea însă.

La vreo douzeci de metri se 
ridică în picioare și încordîn- 
du-și puterile aruncă o gre
nadă. Ea se sparse însă de
parte. Dar dușmanul veghea. 
Cîteva șuierături le simți pe 
la ureche, apoi un val de căl
dură îi năvăli în întreg cor
pul. Cînd scoase a doua gre
nadă, mina i se lipea aproape 
pe corpul de fontă. Rănit !...

Se pipăi febril. II durea în 
partea stingă a pieptului și 
la umăr, 
era încă 
însă timp de pierdut. Era în 
joc viața soldaților sovietici, 
care le-aducea o nouă lumină, 
le aducea libertatea.

Se sculă în picioare 
aruncă din nou. De astă dată 
cu precizie. Mitraliera își în
cetase cîntecul morții...

Culcat la pămînt Mircea 
respira anevoie. Simțea că 
puterile îi slăbesc din ce în 
ce mai mult și cum o noapte 
necunoscută 1 se prăvălea 
dușmănoasă în creier.

Cu efort putu să se ridice 
intr-un cot.

Dincolo de linia care vărsase 
prin multe guri, iadul, baio
netele înaintau victorioase.

Ca un foșnet slab de frun
ziș, buzele îi murmurau pline 
de viață :

— Iată-i... ne aduc li-ber-ta- 
tea !...

Era bucuros că-și îndeplini
se misiunea și văzuse pe os
tașii eliberatori...

VASELE MIHAILESCU

Dar dreapta mai 
puternică. N-avea

Și

La propunerea președintelui Consiliului 
de Miniștri tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a numit 
pe tovarășii Iosif Chișinevschi, Chivu 
Stoica și Alexandru Moghioroș in funcția 
de primi vice-președinți ai Consiliului de 
Miniștri.

De asemenea, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a numit pe tovarășii Emil Bod- 
năraș, Miron Constantinescu și Petre Bo- 
rilă în funcția de vice-președinți ai Con
siliului de Miniștri.

(Agerpres)
-- •---

INFORMAȚIE
Studenții și aspiranții care continuă stu

diile în U.R.S.S. în anul universitar 
1954/55 sînt convocați de Ministerul învă- 
țămîntulul miercuri 25 august, ora 7,30 di
mineața, în București la Institutul de mine 
din str. Știrbei Vodă nr. 33.

•-----

O nouă întovărășire
începutul lui august, l-a găsit pe mulți 

țărani muncitori cu gospodării mici și 
mijlocii din satul Albina, raionul Hîrșova, 
regiunea Constanța, uniți într-o întovără
șire agricolă căreia i-au dat numele 
„Brazdă peste haturi1*.

Noii întovărășiți sînt hotărîți să obțină 
roade cît mai bogate de pe cele 208 ha. 
cu care au intrat în întovărășire. In exe
cutarea Ia timp și în condiții optime 
a lucrărilor agricole țăranii muncitori 
întovărășiți vor primi un prețios sprijin 
din partea stațiunii de mașini și tractoare 
Horia.

(Agerpres)

ndeplinirea planului de colectare 
la carne, lapte și lînă

Raionul Agnita este fruntaș pe regiunea 
Stalin în îndeplinirea planului de colec
tare la carne, lapte și lînă. Pînă în pre
zent, planul anual de colectare pe raion 
a fost realizat în proporție de 119 la sută 
la lînă, 95,9 la sută la lapte de oaie și 
57,2 la sută la carne. Fruntașe pe raion 
sînt comunele Chirpăr și Hărman unde 
planul de colectare a cărnii s-a realizat în 
proporție de 86,4 la sută și respectiv 87,1 
la sută.

Marți 17 august au avut loc în Capi
tală funeraliile academicianului Alexandru 
Toma — unul dintre poeții cei mai de 
seamă ai Republicii Populare Romîne, 
laureat al Premiului de Stat, membru 
activ al Academiei R.P.R., vechi și devotat 
luptător pentru cauza poporului mun
citor.

Incepînd de la ora 10, în sala de șe
dințe a Academiei R. P. R., personalități 
de seamă ale vieții noastre culturale, re
prezentanți ai organizațiilor obștești, aca
demicieni, scriitori, artiști, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții, profe
sori, studenți, pionieri, adînc întristați, 
trec prin fața catafalcului pentru a aduce 
ultimul salut poetului care, în versuri în
flăcărate a dat glas năzuințelor poporului 
muncitor.

La căpătîiul defunctului sînt depuse co
roane din partea CjC. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri. Prezidiului Academiei 
R.P.R., Comitetului regional P.M.R. Bucu
rești și Sfatului Popular regional Bucu
rești, Ministerului Culturii, Uniunii Scrii
torilor, Redacției ziarului „Scînteia", Co
mitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., Institutului de Litera
tură „Mihail Eminescu", din partea edi
turilor și unor cenacluri literare din 
țară etc.

Rind pe rind fac de gardă în jurul ca
tafalcului oameni de cultură, reprezen-

tanți aî organizațiilor obștești, ai Ministe
rului Culturii, Prezidiului Academiei 
R.P.R, Uniunilor de creație, Ministerului 
Invățămîntului, oameni ai muncii din Ca
pitală.

La ora 12,30 a avut loc adunarea de 
doliu. Au luat cuvîntul acad prof. P. 
Constantinescu-Iași, vicepreședinte al Aca
demiei R.P.R., acad. Emil Petrovici și 
poetul Mihai Beniuc, secretar al Uniunii 
Scriitorilor.

La ora 13,30 sicriul purtat pe brațe de 
membri ai comisiei pentru organizarea fu
neraliilor, de fruntași ai culturii, acade
micieni și scriitori a fost așezat pe carul 
funebru.

In sunetele marșului funebru, cortegiul 
a pornit de la Academia R.P R. par- 
curgînd străzile Capitalei spre cremato
riul „Cenușa". O mare mulțime de oa
meni ai muncii l-a urmat în ultimul său 
drum pe regretatul A. Toma.

La mitingul de doliu care a avut loc la 
crematoriu au luat cuvîntul tov. Con
stanța Crăciun, ministrul Culturii, acad. 
Camil Petrescu și scriitorul V. Em Galan.

In sunetele marșului funebru, cei de 
față și-au luat ultimul rămas bun de la 
poetul academician A. Toma a cărui operă 
intrată în patrimoniul național stă cu 
cinste alături de cele mai însemnate rea
lizări ale creației literare din țara noa
stră. (Agerpres).

Munca de agitație intr-o fabrică
Pe întreg cuprinsul patriei freamătul 

pregătirilor pentru înttmplnarea celei de 
a zecea aniversări a eliberării a cuprins 
pe toți oamenii muncii de la orașe și sate. 
Capitala patriei noastre capătă cu flecare 
zi ce se apropie de marele eveniment, 
un aspect de sărbătoare.

Cetățenii au ieșit să-și amenajeze 
străzile lor, să Înfrumusețeze parcurile și 
grădinile. In marea piață a defilării sche
letul tribunelor se înalță și in jurul lor 
roiesc timplari, mecanici, electricieni, in 
fabrici și uzine, muncitorii își împletesc 
eforturile pentru a termina înaintea ter
menului propus angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August.

La uzinele „Matyas Rakosi" din Capi
tală freamătul acestor pregătiri cunoaște 
un avînt deosebit. Concomitent cu des
fășurarea întrecerilor socialiste în cin
stea zilei de 23 August se desfășoară o 
intensă muncă de agitație în vederea 
popularizării marilor realizări obținute în 
cei zece ani de viață nouă. In aceste zile 
au loc în toate secțiile convorbiri între 
muncitorii cei mai bătrîni care vorbesc ti
nerilor despre grelele condiții de muncă și 
de trai ale muncitorilor în regimul bur- 
ghezo-moșieresc. O astfel de consfătuire a 
avut loc și zilele trecute în cadrul căreia 
bătrînul turnător Marinescu, a amintit 
celor mai în vîrstă și a făcut cunoscut 
tinerilor vremurile amare dinaintea lui 
23 August 1944. La gazeta de perete „Zorile 
socialismului" apar articole ce vorbesc 
despre entuziasmul întrecerilor și popu
larizează pe fruntașii în producție.

In articolul de fond „In cinstea zilei de 
23 August" tov. Iovan M. de la organiza
rea muncii, vorbește despre muncitorii 
fruntași, în întrecerea socialistă. De ase
menea și celelalte articole semnate de ing. 
șef Albulescu Nlcolae, A. Horta, Gh. Nec-

șoiu, și C. Petrescu popularizează succe
sele obținute pe linia ridicării calității 
produselor, a realizării de economii și spo
rirea producției bunurilor de larg consum. 
Totodată ele conțin un puternic îndemn 
de noi succese constituind astfel un factor 
principal în întreaga muncă de agitație 
desfășurată în fabrică.

Un mijloc deosebit de eficace in munca 
de agitație este și stația de amplificare 
a uzinei. Programul stației cuprinde emi
siuni în care sînt prezentate aspecte ale 
îmbunătățirii permanente a condițiilor de 
muncă de după 23 August, știri despre 
mersul întrecerii în secții și programe de 
muzică la cererea fruntașilor în producție.

Dar munca de agitație desfășurată în 
vederea marii sărbători nu se mărginește 
numai la aceasta. Utemiștii și tinerii din 
fabrică pregătesc fotomontaje care ilus
trează bogata viață culturală și sportivă 
de care se bucură, condițiile deosebite de 
învățătură și dezvoltarea cunoștințelor, pe 
care partidul le-a asigurat tineretului. 
„Tinărul metalurgist", gazeta de perete 
a organizației U.T.M., primește acum noile 
articole ale numărului festiv. Numărul 98 
al ziarului de uzină „Timpuri noi" a apă
rut și el se găsește în mina fiecărui me
talurgist de la „Matyas Rakosi". In coloa
nele sale sînt popularizați fruntașii între
cerii, sînt arătate realizările secției pre
lucrătoare, stadiul angajamentelor și lupta 
pentru menținerea drapelului de secție 
fruntașe.

Toate acestea arată cum știu să întîm- 
pine muncitorii și tehnicienii de la „Ma
tyas Rakosi" marea sărbătoare.

„Scînteia tineretului"
18 august 1954 Pag. 3-a
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De la Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 10 ani de la asasinarea lui Ernst Ihălmann

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS 
transmite Hotărîrea Comitetului Central 
al P.C.U.S. șl Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la valorificarea con
tinuă de pămînturl virgine șl înțelenite 
în vederea sporirii producției de cereale, 
în care se arată printre altele :

Comitetul Central al P.C.US. ș! Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. constată cu 
satisfacție că chemarea partidului și gu
vernului cu privire la sporirea produc
ției de cereale in țară prin valorificarea 
multor milioane de hectare de pămînturi 
virgine șl înțelenite care în trecut erau 
nefolosite a găsit un viu ecou și se bucură 
de aprobarea întregului popor. Intr-o 
scurtă perioadă de timp, organizațiile de 
partid, sovietice și agricole, colhoznicii 
și colhoznicele, lucrătorii din S.M.T.-uri 
și sovhozuri, muncitorii din industrie și 
din transporturi au desfășurat o vastă 
muncă pentru valorificarea pămînturilor 
înțelenite șl virgine, pentru aproviziona
rea S.M.T.-urilor, colhozurilor și sovho
zurilor din regiunile unde se valorifică 
noi pămînturi, cu mijloace tehnice, uti
laj, piese de schimb, semințe și alte ma
teriale necesare. Pe păminturile virgine 
și înțelenite au luat ființă 124 noi mari sov
hozuri pentru cultivarea cerealelor, înzes
trate cu mașini agricole moderne. Peste 
150.000 de muncitori calificați din indus
trie, S.M.T.-uri și sovhozuri, ingineri, 
tehnicieni, agronomi și alți specialiști în 
agricultură, au plecat de bună voie și 
s-au încadrat activ în munca de valori
ficare a pămînturilor înțelenite și virgine.

In primăvara anului 1954, pe pămîntu- 
rile proaspăt valorificate s-a însămînțat 
grîu și alte culturi pe o suprafață de 3,6 
milioane hectare față de 2,3 milioane cit 
s-a prevăzut în plan. Planul de însămîn- 
țare a culturilor cerealiere pe pămînturiie 
virgine și înțelenite a fost îndeplinit în 
colhozuri în proporție de 156%, și în sov
hozuri — în proporție de 176%.

în urma măsurilor adoptate, chiar în 
cursul acestui an, în regiunile Siberiei 
de Apus și Kazahstanului va fi sporită 
considerabil recolta globală de cereale pe 
seama însămînțării de culturi cerealiere 
pe pămînturiie virgine și înțelenite. Pînă 
la 10 august a. c. au fost arate 13.400.000 
hectare pămînturi virgine și înțelenite, 
ceea ce reprezintă 103,2% față de cele 
prevăzute în plan.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. consideră 
succesele realizate în acest an în dome
niul valorificării pămînturilor virgine și 
înțelenite în regiunile Kazahstanului, Si
beriei și Uralului, drept începutul unei 
mărețe opere a întregului popor, a ope
rei de sporire a producției de cereale în 
țară prin valorificarea pămînturilor fer
tile nefolosite pînă acum. Sarcina de a 
era în cursul anului 1954 o suprafață de 
13.000.000 hectare de pămînturi virgine și 
Înțelenite este departe de a epuiza uria
șele posibilități ce există în țara noastră 
de extindere continuă a semănăturilor de

Poporul
pentru

PEKIN 17 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Numeroase personalități din cercurile 
politice și economice din R. P. Chineză 
salută raportul cu privire la situația in
ternațională, prezentat în cea de a 33-a 
ședință a Consiliului Guvernamental 
Popular Central de către Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului Administrativ de Stat 
ți ministrul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze.

Intr-o declarație dată publicității In nu
mele Comitetului Revoluționar al Gomin- 
danului, Li Ci-șen, președintele acestui 
comitet, sprijină raportul premierului 
Ciu En-lai, exprimînd hotărîrea membri
lor gomindanului revoluționar de a lupta 
pentru eliberarea Taiwanului și consoli
darea păcii în Extremul Orient. In decla
rația sa, Li Ci-șen arată că imperialiștii 
americani, în urma Infringed! diploma
tice «uferită la conferința de la Geneva, 
își continuă politica „de pe poziții de 
forță", tncerctnd să-și consolideze astfel

Satul turc —
Vizittnd satele Saar șl Goma din VI- 

laietul (regiunea) Van, corespondentul 
ziarului turc „Djumhuriet" le-a descris în 
felul următor: „De jur împrejur, grămezi 
de bălegar. Printre ele bordeie ca niște 
puțuri. Sînt casele țăranilor. Mulți dintre 

\ țărani locuiesc pur și simplu în peșteri. 
Oameni și animale — măgari și capre — 
toți stau împreună. Toate femeile umblă 
desculțe- Acești oameni nu au văzut încă 
niciodată săpunul. Toți se hrănesc cu 
pîine de mei și nu cunosc plinea de grîu. 
Ei nu au nici o idee despre radio, ziare 
și multe altele. In mijlocul secolului al 
XX-lea acești oameni trăiesc ca în epoca 
de piatră".

Caracterizarea plastică făcută de cores
pondentul ziarului „Djumhuriet" cores
punde realității. El ar fi trebuit numai să 
adauge că asemenea situației acestor două 
sate se prezintă situația tuturor satelor 
din Turcia.

Care este oare cauza mizeriei în care se 
sbate țărănimea muncitoare turcă ? Nu 
cumva vinovat este pămîntul acestei țări, 
scăldat de apele mărilor care-1 înconjoară 
din trei părți ? Fără îndoială că nu. Sta
rea grea, de nedescris, a țărănimii mun
citoare se explică prin înapoierea seculară 
a Turciei feudale a bașibuzucilor, a- 
gravată de politica nefastă dusă de gu
vernul de la Ankara. Acest guvern for
mat din moșieri și capitaliști, duce o po
litică de război potrivnică intereselor ma
selor largi populare. Decăderea continuă 
a agriculturii Turciei este o urmare a su
praviețuirii relațiilor feudale șl' înrobirii 
țării de către imperialiștii americani. Tur
cia are multe bogății, cîmpii mănoase și 
văi roditoare dar din ele se înfruptă mo- 
nopoliștii americani, englezi și clasele 
conducătoare din țară. Poporului ii e dată 
numai truda grea, el nu se bucură de ro
dul muncii' lui. Infeudarea Turciei miliar
darilor americani și tîrirea ei în Blocul 
agresiv al Atlanticului de Nord, a înăsprit 
și mai mult viața celor ce muncesc, a fă
cut-o mai amară și mai grea de suportat.

Turcia este o țară unde țăranii în ma
rea lor majoritate nu au pămînt, nu au 
unelte agricole și vite de muncă. Din 21

și Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.
culturi cerealiere în colhozuri și sovho
zuri și de sporire considerabilă a produc
ției de cereale cu un consum minim de 
muncă și de mijloace materiale.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au hotărît:

1. — Valorificarea și introducerea In 
circuitul economic a unor noi pămînturi 
în colhozuri și sovhozuri constituie o mare 
contribuție la opera materială de sporire 
a rezervelor de cereale In țară.

Ținînd seama de experiența valorificării 
pămînturilor noi in 1954 și existența unor 
reale posibilități de sporire continuă a 
producției de cereale în țară prin valori
ficarea unor noi pămînturi virgine și în
țelenite, C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., cheamă pe colhoznici, 
pe lucrătorii din S.M.T.-uri și sovhozuri, 
organele locale de partid, sovietice și agri
cole să depășească într-o măsură însem
nată în 1954 sarcina stabilită în ceea ce 
privește aratul pămînturilor virgine și în
țelenite, pentru a asigura în 1955 însămîn- 
țarea culturilor cerealiere și a altor cul
turi agricole pe aceste pămînturi in ogor 
negru și ogor de toamnă pe o suprafață 
de cel puțin 15.000.000 hectare în loc de 
13.000.000 hectare cît prevedea planul.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. sînt încre
dințate că colhozurile, S.M.T.-urile și sov
hozurile din regiunile răsăritene ale țării, 
pe baza experienței valorificării de 'pă
mînturi noi în primăvara anului 1954. și 
folosind din plin tehnica vor putea ara 
și însămînța în plus în primăvara anului 
1955 cereale și alte culturi pe întinderi 
mari de pămînturi virgine și înțelenite, 
în afară de însămînțările făcute in ogor 
negru și ogor de toamnă, arate în 1954.

2. In legătură cu marile posibilități pen
tru continuarea acțiunii de valorificare a 
pămînturilor virgine și înțelenite și cu 
necesitatea mecanizării depline a culti
vării plantelor agricole pe aceste pămîn
turi, Comitetul de Stat al Planificării al 
U.R S S„ Ministerul Agriculturii al 
U.R.S.S., Ministerul Sovhozurilor al 
U.R.S.S., Ministerul Colectărilor și Minis
terul Construcției de Autovehicule, Trac
toare și Mașini Agricole vor elabora pro
puneri pentru aprovizionarea S.M.T.-uri- 
lor, sovhozurilor și colhozurilor din re
giunile de valorificare de pămînturi noi cu 
tractoare, combine, mașini agricole, auto
vehicule, utilaj, materiale și case prefa
bricate, precum și pentru construirea de 
silozuri, depozite, drumuri și căi de acces.

3. Ținînd seama de faptul că continua
rea acțiunii de valorificare a pămînturilor 
virgine și înțelenite în regiunile Siberiei 
și Kazahstanului trebuie înfăptuită mai cu 
seamă prin organizarea de sovhozuri. Mi
nisterul Sovhozurilor al U.R.S.S., Consi
liul de Miniștri al R.S.F.S.R. și Consiliul 
da Miniștri al R.S.S. Cazahe vor elabora 
măsuri pentru organizarea in aceste re
giuni de sovhozuri cerealiere și pentru în
zestrarea lor tehnlco-materială.

chinez își exprimă hotărîrea de a lupta 
consolidarea păcii în Extremul Orient

pozițiile grav compromise. In cadrul 
acestei politici, Washingtonul, odată cu 
preslunUe exercitate In vederea constitu
irii blocului Asiei de sud-est, încearcă să 
folosească Taiwanul ca o amenințare îm
potriva securității Chinei și a păcii mon
diale. „Agresorii americani sprijină clica 
trădătoare a lui Cian Kai-și care ocupă 
Taiwanul. — se spune în declarație — 
transformă insula într-o bază militară 
pentru a dezlănțui o agresiune împotriva 
Chinei continentale și Asiei șl plănuiesc să 
încheie cu această clică așa-zisul tratat 
bilateral de securitate mutuală".

In numele muncitorilor organizați din 
China, Lai Jo-iui, președintele Federației 
sindicatelor din întreaga Chină, a făcut o 
declarație în care sprijină raportul cu 
privire la situația internațională, prezen
tat de Ciu En-lai, premierul Consiliului 
Administrativ de Stat în ședința din 11 
august a Consiliului Guvernamental 
Popular Central.

Cien Șu-tun, președintele Federației in
dustriașilor șl comercianților din întreaga

cuib de mizerie și întuneric
milioane de locuitori, 17 milioane sînt 
țărani. Dintre aceștia 12 milioane nu au 
pămînt deloc, sau au atît de puțin, îneît 
nu le ajunge nici pentru o mică grădină 
de zarzavat pe lingă casă. Cel mai bun și 
mai roditor pămînt se află în miinile cî- 
torva mii de moșieri. Deși puțini la nu
măr, moșierii stăpînesc 77 la sută din pă
mîntul arabil, 58 la sută din pășuni, fi
nețe șl izlazuri, și au aproape toate pă
durile. Unii moșieri au in stăpînirea lor 
chiar cîte 30-40 de sate țăranii fiind supuși 
unei crunte exploatări. Jumătate, iar une
ori chiar două treimi din recolta obținută 
de țăranii turci este luată de moșieri. 
Puținul pămînt pe care-1 mal au o parte 
din țărani, este acaparat treptat-treptat, 
prin mijloace banditești, josnice, de către 
moșieri și cămătari. In ultimii ani, aces
tor acaparatori li s-au mai adăugat și 
alții noi. Este vorba de trusturile și dife
ritele misiuni militare americane care 
construiesc în Turcia baze militare, aero
dromuri, poligoane, timpuri de antrena
ment etc.

Micile petece de pămînt ale țăranilor dau 
o recoltă cît se poate de slabă. Și cum ar 
putea fi altfel, cînd țăranii muncitori își 
lucrează pămîntul cu cele mai rudimen
tare unelte agricole ? Ei nu au plug, n-au 
vite, n-au bani să cumpere îngrășăminte 
chimice. La 8 familii de țărani turci, re
vine în medie, un plug de lemn. Cît 
despre plugul de fier, el este o raritate în 
satele Turciei. 85% din gospodăriile țără
nești folosesc așa zisul carasapan (plug de 
lemn). Odată cu pătrunderea mai adincă 
a trusturilor imperialiste în Turcia, s-a 
adîncit și mizeria poporului. In ultimii 8 
ani, impozitele au crescut de 8 ori. Nu-i 
deci de mirare că țăranii din peste 16.000 
de sate (din cele 38.000 cîte are Turcia) nu 
însămînțează niciodată grîu. Și asta nu 
pentru că nu vor să însămînțeze, ci 
pentru că pur și simplu, nu au posibilita
tea. Nu facem nici o exagerare dacă spu
nem că foarte mulți dintre țăranii munci
tori turci au uitat gustul pîinii de grîu 
sau nu l-au știut niciodată...

Viața tineretului de la țară nu este cu 
nimic mai bună. Pentru copiii țăranilor 
muncitori nu este niciodată primăvară, ei 
nu cunosc nici un fel de oucurii. La vîrsta 
cea mai fragedă fețele lor exprimă o 
tristețe aproape matură. Copiii nu știu ce 
înseamnă rîsul pentru că n-au văzut

4. Se va propune Ministerului Agricul
turii al U.R.S.S., Ministerului Sovhozuri
lor al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Cazahe, organelor locale de partid, 
sovietice și agricole din regiunile de va
lorificare a pămînturilor noi să acorda o 
atenție sporită creării condițiilor necesare 
de locuit precum și a condițiilor materiale 
de trai pentru muncitorii și spccie'lștii 
veniți spre a participa la acțiunea d, va
lorificare a pămînturilor virgine și înțe
lenite și să înlăture lipsurile serioase exis
tente în această privință, în care scop să 
se organizeze pe scară largă în S.M.T.-uri, 
colhozuri și sovhozuri construirea de case 
de locuit și de clădiri cultural-sociale, 
încurajînd totodată pe toate căile con
struirea de case de locuit individuale 
de către lucrătorii S.M.T.-urilor și sovho
zurilor.

5. Ministerul Comerțului al U.R.S.S., 
Uniunea centrală a cooperativelor de con
sum și organele lor locale vor lua măsuri 
în vederea îmbunătățirii muncii organiza
țiilor comerciale în regiunile de valorifi
care a pămînturilor virgine și înțelenite, 
vor asigura aprovizionarea neîntreruptă 
cu mărfuri alimentare șl industriale a lu
crătorilor S.M.T.-urilor și sovhozurilor 
acestor regiuni și vor organiza pentru ei 
un număr suficient de cantine, ceainării, 
chioșcuri, magazine, ateliere de confec- 
țiuni și de reparații.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. acordă o deo
sebită importanță întăririi cadrelor de 
mecanizatori, ingineri, tehnicieni, agro
nomi, precum și a cadrelor conducătoare 
din S.M.T.-urile și sovhozurile care valo
rifică pămînturi virgine și înțelenite și își 
exprimă ferma convingere că atunci cînd 
va fi nevoie, zeci de mii de muncitori ca
lificați, de agronomi, ingineri și tehni
cieni și în special tineretul nostru sovietic 
vor răspunde cu înflăcărare, întocmai ca 
și în primăvara anului acesta, la chemarea 
de a pleca ca voluntari pentru a lua parte 
la acțiunea de valorificare a pămînturilor 
virgine și înțelenite.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R S.S. cheamă orga
nizațiile de partid, sindicale și comsomo- 
liste, pe toți colhoznicii, lucrătorii S.M.T.- 
urilor, sovhozurilor, pe muncitorii din în
treprinderi industriale și din transporturi 
să desfășoare larg întrecerea socialistă 
pentru o cît mai grabnică îndeplinire a 
sarcinii ce se pune în fața întregului po
por în legătură cu valorificarea supli
mentară de pămînturi virgine și înțele
nite, pentru înzestrarea fără întrerupere 
a agriculturii cu tractoare, mașini agri
cole, piese de schimb, carburanți, utilaj și 
cu alte produse ale industriei și pentru 
aducerea la timp a acestor mașini și ma
teriale în regiunile In care se desfășoară 
acțiunea de valorificare a pămînturilor 
noi.

Chină salută de asemenea, într-o declara
ție dată publicității la 15 august, raportul 
premierului Ciu En-lai. In declarația lui 
Cien Șu-tun se subliniază importanța 
uriașă a realizărilor obținute în cadrul 
conferinței de la Geneva, precum și a 
principiilor stabilite în declarațiile comune 
ale premierilor chinez și indian și chinez 
și birman. Declarația sprijină de aseme
nea reglementarea pașnică a problemei 
coreene, pe baza realizărilor obținute in 
cadrul conferinței în problema indochi- 
neză, și a propunerilor miniștrilor Aface
rilor Externe, Molotov, Nam Ir și Ciu 
En-lai.

O declarație similară de sprijin a ra
portului prezentat de premierul Ciu En-lai 
a făcut și președintele Asociației Demo
crate a reconstrucției naționale a Chinei. 
Huan Yen-pei. Huan Yen-pei subliniază 
în declarația sa că unitatea Chinei nu 
poate fi considerată desăvîrșită cîtă vreme 
Taiwanul — parte integrantă a Chinei se 
află încă sub ocupație străină.

rizind pe părinții lor. în Turcia pentru 
tineri, ca dealtfel și pentru vîrstnicl, nu 
există nici un fel de asistență sanitară or
ganizată. „La noi — a declarat dr. AU Sia 
Savli, deputat în Medjlis (parlamentul 
turc) — mor în flecare an 400.000 de copii 
și nu se iau nici un fel de măsuri". Mă
surile ar necesita cheltuieli, iar guvernul 
turc nu are interes să facă cheltuieli în 
asemenea scopuri. Lui Ii pasă prea puțin 
dacă copiii — sau oamenii muncii vîrst- 
nid — suferă și mor de diferite boli. De 
pildă, 60 la sută din populația Turciei, 
suferă de tuberculoză. La sate singurii 
„doctori" sînt și astăzi, babele. Cît despre 
adevărații doctori, țăranii mor fără să-i 
fi văzut vreodată...

In Turcia, copii țăranilor muncitori nu 
pot deveni decît argați și servitori la mo
șieri sau la chiaburii satelor. Părinții nu 
le pot da pămînt, pentru că n-au deloc sau 
au foarte puțin. Ce-ar mai rămîne din- 
tr-un petecuț de ogor, dacă ar fi împărțit 
la cîțiva copii ? Tinerii țărani turci nu pot 
de aceea să-și clădească o gospodărie, ei 
nu au adesea nici — cel puțin — loc de 
colibă.

Cîrmuitorii de la Ankara au nevoie de 
un tineret crescut în întuneric, pentru a-1 
putea folosi in scopurile lor perfide. Un 
asemenea tineret va putea fi, speră clasele 
conducătoare, mai ușor trimis să moară pe 
diferite timpuri de luptă, așa cum au și 
fost trimiși tineri turci să piară în Co
reea, pentru interesele miliardarilor ame
ricani

Tinerii țărani turci sînt osîndiți să ră- 
mînă pentru toată viața neștiutori de 
carte. Cu construcția de școli, conducătorii 
Turciei nu-și prea bat capul. Din cele 
38.000 de sate, peste 18.560 n-au deloc 
școli. Numărului restrîns de școli care sînt, 
nu li se crează nici un fel de condiții pen
tru a-și putea desfășura activitatea în mod 
normal; 96 la sută din școlile primare exis
tente n-au decît un singur învățător. Șco
lile sătești sînt instalate în grajduri și în 
căsuțe mici făcute din lut. Ele nu au 
bănci, lumină, căldură, și nici cel puțin 
masă și scaun pentru învățător.

In anul 1953 cheltuielile militare ale Tur
ciei s-au ridicat la 1.800.000.000 lire tur
cești. Pentru învățămînt însă se cheltuiește 
incomparabil mai puțin; abia 2 la sută din 
buget. Din cei aproape 2.800.000 de copii 
de vîrstă școlară, peste 1.183.000 nu au nici 
posibilitate și nici unde să urmeze școala.

La sfîrșitul lunii august 1944, Ernst 
Thălmann, cel mai de seamă conducător 
al clasei muncitoare germane din timpul 
republicii de la Weimar, a fost asasinat 
mișelește de către bandiții S.S. din ordi
nul lui Hitler și al lui Goering.

An de an, la 13 august, clasa munci
toare din Germania și toți oamenii muncii 
iubitori de pace din lumea întreagă îl co
memorează pe acest reprezentant de 
frunte al proletariatului german.

Ernst Thălmann s-a născut la Ham
burg. la 15 aprilie 1886. încă din fragedă 
copilărie, el a trebuit să trudească din 
greu, ca hamal în port, pentru a-și cîștiga 
existența. Anii cei mai frumoși ai tine
reții, întreaga viață, Thălmann a dedicat-o 
cauzei clasei muncitoare, luptei împotriva 
fascismului și imperialismului german. La 
16 ani el s-a înscris în Partidul Social- 
Democrat, devenind totodată și membru 
al sindicatelor libere. La 22 de ani se în
cadrase de asemenea într-un cerc de ti
neri antimilitariști. La 4 august 1914, 
Thălmann a luat cuvîntul în fața munci
torilor din Hamburg, acuzîndu-i aspru pe 
social-democrații care votaseră credite de 
război.

De la începutul activității sale revolu
ționare, muncitorii din Hamburg văd în 
Ernst Thălmann un luptător devotat, în
flăcărat. Ei îl aleg în conducerea sindi
catului iar în 1912 este trimis ca delegat 
al lor Ia Congresul sindicatelor.

Adine pătruns de năzuințele și senti
mentele poporului muncitor, Thălmann 
luptă neobosit în fruntea maselor pentru 
libertate și progres social

Conducător încercat al proletariatului, 
Ernst Thălmann este ales în 1924 membru 
al C.C. al Partidului Comunist din Ger
mania, iar în anul 1925 devine, președinte 
al C.C. al Partidului Comunist din Ger
mania. După cum se știe. Partidul Comu
nist din Germania a luat ființă la 30 de
cembrie 1918 în condițiile unor serioase 
greutăți interne. Thălmann a fost acela 
însă care a luptat pentru consolidarea par
tidului ; meritul istoric al lui Ernst Thăl
mann constă în faptul că sub conducerea 
lui înțeleaptă, Partidul Comunist din Ger
mania întemeiat de Karl Liebknecht și 
P.oza Luxemburg, s-a dezvoltat ca un par
tid revoluționar de masă precum și faptul 
că rl a fost cel dintîi militant care a răs
pândit cu consecvență învățătura leninist- 
stalinistă în rîndurile mișcării muncito
rești germane.

Emst Thălmann iubea din inimă po
porul și căuta să-1 cunoască îndeaproape. 
Bazîndu-se tocmai pe o cunoaștere adîncă 
a nevoilor și revendicărilor maselor popu
lare, Thălmann a putut să organizeze 
lupta clasei muncitoare pentru drepturi, 

I împotriva exploatării capitaliste, pentru o 
I viață mai bună.

Dragostea adincă față de poporul său 
se îmbina la Ernst Thălmann cu adevă
ratul internaționalism, cu dragostea fier
binte față de Uniunea Sovietică. Nu există

Interviul acordat
de Otto Grotewohl ziarului francez „Le Monde“

PARIS 17 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Ziarul „Le Monde" publică interviul 
acordat de Otto Grotewohl, primul mi
nistru al Republicii Democrate Germane, 
corespondentului de la Berlin al acestui 
ziar, Roland Dolcour.

La întrebarea, care ar fi urmările pen
tru Germania ale ratificării de către par- 

■ lamentul francez a tratatelor de la Bonn 
I și Paris, Grotewohl a răspuns:

Tratatul cu privire la comunitatea de
fensivă europeană barează drumul regle
mentării pașnice a problemei germane. 
Numai înlăturarea acestor tratate ar des
chide perspective pentru realizarea unei 
înțelegeri cu privire la crearea unui stat 

: german iubitor de pace, unit, democrat 
! și independent.

Intrarea în vigoare a tratatelor de la 
Bonn și Paris, care ar contribui la apariția 
unui militarism revanșard în Germania 
occidentală, ar duce la crearea unui pri
mejdios focar de agresiune în Europa. 
Aceste tratate urmăresc împiedicarea uni
ficării pașnice a Germaniei și, în același 
timp, includerea Germaniei occidentale 
într-o grupare militaristă agresivă, care 
ar permite militarismului german să 
amenințe în primul rînd vecinii apuseni 
ai Germaniei și deci șl Franța. Pe de altă 

Majoritatea poporului turc este analfabet; 
16.500.000 din cel 21 milioane locuitori nu 
știu deloc carte. Invățămîntul este atît de 
prost organizat că după ce termină școala 
primară, copiii abia dacă pot silabisi cî- 
teva cuvinte. Foamea și alte lipsuri îi 
obligă pe mulți tineri de la sate să vaga
bondeze pe străzile orașelor. în orașe pot 
fi văzuți mii și mii de asemenea tineri; 
ei sînt dezbrăcați, murdari și bolnavi. Ce
tele de tineri vagabonzi scormonesc prin 
gunoaie pentru a găsi ceva resturi arun
cate, spre a-și astîmpăra foamea. Vara 
el dorm prin parcuri, iar iarna prin gări, 
vagoane vechi, sau prin curțile moșieri
lor. După cum relata ziarul „Akizamî 
Akșam" numai la Istambul sînt peste 
35.000 copii vagabonzi. Mulți dintre ei 
sînt de la țară, alungați de foame sau 
scăpați prin fugă de sub biciul stăpînu- 
lui.

Afundat pînă peste cap în mocirla mize
riei, înglodat în tot felul de datorii, țăra
nul turc, nu rareori, își ia lumea în cap 
și pleacă, ori merge la moșier să lucreze 
în dijmă sau ca argat (acolo speră că cel 
puțin un blid de fiertură îi va fi asigu
rat...). Dar, deși împreună cu soția și co
piii, lucrează din greu, foamea nu poate 
fi alungată, ea îl însoțește pretutindeni. 
Pentru un an de trudă, moșierul nu-i dă 
aproape nimica, ba de multe ori îl mai 
scoate și dator. Dacă nu-și poate plăti 
datoria, este vai de el. Pentru că nu și-au 
putut achita datoriile, moșierul Kibar- 
Oglu a izgonit 104 famlii de țărani din 
satul Aldioglu. Cazuri din acestea sînt 
multe în Turcia. Țăranul muncitor nu 
este apărat de nimeni. Legile sînt în fa
voarea celor bogați. Țăranii alungați bat 
drumurile în lung și lat în speranță că 
vor găsi ceva de lucru. De cele mai 
multe ori însă, rămîn numai cu speranța, 
în 1953 un număr de 2 milioane munci
tori agricoli, n-au găsit de lucru, rămî- 
nînd astfel lipsiți complet de orice mij
loace de existentă. Cum trăiesc acești 
oameni este greu de închipuit măcar...

în vreme ce cîștigul lor este mai mult 
o batjocoră, mărfurile de care țăranii au 
nevoie se scumpesc mereu. Dacă bunăoară 
un metru de pînză aspră costa în 1950 
aproximativ 100 de kuruși (monedă turcă), 
acum costă 140 ; metrul de stambă, care 
atunci se vindea cu 160 kuruși, se vinde 
astăzi cu 220. Au crescut de asemenea 
prețurile la petrol, sare, chibrituri etc.

în privința alimentelor situația este și 
mal grea. Ne putem închipui ce trai are 
țăranul turc, dacă pînă și ziarele tur
cești au fost nevoite să recunoască că

cuvîntare a lui Thălmann în care el să nu 
fi vorbit despre Uniunea Sovietică. In 
1932, cînd fasciștii întețeau campania anti- 
sovietică, Ernst Thălmann declara : „Cu
noaștem o țară în care nu există nici un 
fel de fascism, în care este de neconceput 
ca asasinii fasciști să-și poată exercita 
meseria lor sîngeroasă în cartierele mun
citorești, așa cum se întimplă în Germa
nia ; această țară este Uniupea Sovietică. 
Această țară, în care nu există de loc șo
maj, oferă proletariatului din lumea în
treagă un exemplu măreț de cale revolu
ționară și de construire a socialismului".

Unsprezece ani și jumătate a fost chi
nuit Thalmann în celulele temnițelor na
ziste. Toate străduințele zbirilor naziști de 
a-1 îngenunchea pe Ernst Thălmann s-au 
sfărîmat de voința sa de neclintit, de cre
dința în triumful luptei clasei muncitoare. 
In anul 1941, cînd agenți ai Gestapoului 
au intrat în celula Iui. aducindu-i la cu
noștință agresiunea germană împotriva 
Uniunii Sovietice, Thălmann a declarat 
hotărît: „Stalin îi va fringe gîtv.l lui 
Hitler !“

In temniță fiind, Ernst Thălmann era 
temut de clica hitleristă. deoarece numele 
său era simbolul luptei îndîrjite împo
triva fascismului german, un simbol al 
luptei pentru pace, libertate și un viitor 
luminos al poporului. Iată de ce, cînd 
odioasa clică fascistă a simțit că i se 
apropie sfîrșitul a organizat asasinarea 
iubitului conducător al clasei muncitoare 
germane, Emst Thălmann.

Poporul german comemorează, 10 ani de 
la asasinarea lui Ernst Thalmann în con
diții diferite.

In R. D. Germană unde au fost puse 
bazele dezvoltării unei republici demo
crate. iubitoare de pace, oamenii muncii 
sub conducerea Partidului Socialist Unit, 
antrenați în munca pașnică, constructivă 
— luptă pentru înflorirea patriei lor. Aici 
se înfăptuiesc ideile pentru a căror tradu
cere în viață a luptat cu eroism Emst 
Thălmann.

In Germania occidentală însă, unde cîr- 
muiește odioasa clică a lui Adenauer vin- 
dută imperialismului american, oamenii 
muncii luptă sub conducerea Partidului 
Comunist pentru drepturi, pentru condiții 
mai bune de viață, împotriva militaris
mului și a ocupației americane. In orașul 
unde Thălmann a văzut pentru prima oară 
lumina zilei, la Hamburg, și în aceeași 
lună în care călăii naziști l-au asasinat pe 
Thalmann, 14.000 de muncitori s-au ridicat 
cu hotărîre la luptă grevistă pentru pîine, 
pace și libertate. A fost cea mai mare 
.grevă din orașul lui Thălmann cunoscută 
'de 50 de ani încoace.

Laolaltă, toate forțele patriotice din 
Germania luptă astăzi împotriva reînvierii 
militarismului german, pentru o Germanie 
unită, pașnică și democratică. Figura lu
minoasă a lui Thălmann trăiește in lupta 
de fiecare zi a poporului german iubitor 
de pace.

parte, pentru poporul francez ar fi un 
mare risc dacă Germania occidentală ar 
fi antrenată într-un război revanșard îm
potriva Europei răsăritene.

De aici urmează că intrarea în vigoare 
a tratatelor de la Bonn și Paris nu poate 
corespunde nici intereselor poporului ger
man, nici intereselor Franței. Declarațiile 
unor oameni politici vestgermani influenți, 
potrivit cărora „drumul spre Germania 
răsăriteană trece prin Paris" și tonul re
vendicativ al militariștilor vestgermani 
față de Franța, dovedesc că refacerea mi
litarismului german implică o primejdie 
uriașă pentru poporul francez.

Pe această cale nu poate fi realizată o 
îmbunătățire a relațiilor franco-germane.

Ar fi desigur în avantajul poporului 
francez să cunoască toate forțele politice 
care activează în Germania. La Geneva, 
guvernul francez a stabilit condițiile nece
sare pentru încheierea cu succes a unui 
acord, recunoscînd și ascultînd pe repre
zentanții ambelor părți ale Vietnamu
lui divizat. De ce oare ar fi imposibilă o 
procedură similară aceleia care la Ge
neva a dus la încetarea războiului, atunci 
cînd este vorba de a se înlătura primej
dia unor noi intrigi care ar putea duce 
la război în Europa sau la un nou război 
între Germania șl Franța ?

țăranii din 17 vilalete duc mare lipsă de 
pîine, fără să mal vorbim de alte ali
mente.

_ Satul turc arată șl astăzi cum arăta cu 
cîteva sute de ani în urmă. Deplasîndu-se 
în satul Cincin, din apropierea Ankarei, 
corespondentul ziarului „Ullus" scrie: 
„Venind în acest sat te crezi cu patru- 
cinci secole în urmă" Majoritatea sate
lor n-au drumuri omenești, cît despre dis
pensare, cămine culturale, nu poate fi 
nici pomeneală.

în anii 1949—1953, guvernul turc a în
casat numai din impozite 9 miliarde lire 
turcești, care bineînțeles n-au fost folo
site pentru nevoile poporului, ci pentru 
înarmare și asuprirea lui. Milioane de ță
rani muncitori turci, roși de boli și de 
foame, sînt jefuiți în modul cel mai săl
batic de un pumn de moșieri și capitaliști, 
care sug sîngele poporului întocmai ca 
lipitorile.

Jugul greu al exploatării împinge pe 
țăranii muncitori, vîrstnicl și tineri, la 
marginea desnădejdii. Dar aceasta nu în
seamnă că oamenii muncii de la sate se 
împacă cu soarta vitregă hărăzită de mo- 
șierime și burghezie. Cîrdășia dintre gu
vernanții turci și cercurile imperialiste 
din S.U.A. nu face decît să aprindă și mai 
mult flacăra urei poporului, îndeamnă 
mai puternic la luptă pentru pîine și o 
viață mai bună. Țăranii și tinerii țărani 
muncitori încep să înțeleagă mai bine de 
unde își trag izvorul nenorocirile lor. Șl 
pe măsura acestei înțelegeri, lupta lor 
crește, devine mai dîrză. Moșierii și ca
pitaliștii încep să fie mai neliniștiți, frica 
îi cuprinde chiar dacă ei se străduiesc s-o 
alunge. Ea este provocată de faptul că 
satul începe să se miște, de faptul că la 
lupta eroică a muncitorilor turci, se ală
tură tot mai mult împilații de la sate. 
Lupta țărănimii din Turcia, care izbuc
nește ici, colo, devine mai organizată mai 
îndrăzneață. Cînd țăranii și tinerii țărani 
muncitori din satele Iasseviran, Sairat, 
Eskili și altele s-au ridicat pentru a-și 
apăra pămînturiie, moșierii au trimis îm
potriva lor, detașamente de jandarmi. Ță
ranii și tinerii nu s-au speriat însă.

Țăranii muncitori turci se conving că 
numai prin luptă își vor putea cîștiga o 
viață mai bună și de aceea ei îmbrățișează 
cu tot mai multă căldură ideea luptei neo
bosite alături de frații lor de la orașe.

M. F.

Inmlncrca de ordine ale R. P. R. 
unui grup de ingineri și tehnicieni 

sovietici
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 16 au

gust, ambasadorul Republicii Populara 
Romîne la Moscova, Ion Rab, a înmînat 
ordine ale R.P.R. unui grup de ingineri 
și tehnicieni sovietici, care au luat parte 
la construirea podului de peste Dunăre 
dintre orașele Giurgiu și Ruse: „Steaua 
Republicii Populare Romine cl. I", „Steaua 
Republicii Populare Romine cl. II", „Or
dinul Muncii cl. I“, „Ordinul Muncii 
ci. II".

Felicitînd în numele guvernului _R.P.R. 
pe cei decorați, tov. Ion Rab a arătat în 
cuvîntarea sa că construirea prin forțe 
comune a podului de peste Dunăre este 
o nouă dovadă a prieteniei de nezdrunci
nat dintre Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară. A răspuns tov. Gre- 
bov Petrovici Alexei, care a mulțumit în 
numele decoraților pentru înalta apreciere 
a muncii lor. După solemnitate, ambasa
dorul R.P.R. a dat o masă în cinstea de
coraților.

Vizita delegației laburiste 
în R. P. Chineză

PEKIN 17 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite:

La 16 august, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului Administrativ de Stat și mi
nistru al Afacerilor Externe al Republi
cii Populare Chineze, a oferit un banchet 
in cinstea delegației partidului laburist 
englez, în frunte cu d. Clement Attlee.

La 17 august, Io Ci-ciuan, ministrul 
Comerțului Exterior al R. P. Chineze și 
Lei Jen-min locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior, au primit pe Wilfred 
Burke, Morgan Phillips și Harry Earn- 
snaw, membri ai delegației laburiste, 
cu care au discutat probleme privind re
lațiile? chino-britanice. Clement Attlee, 
Sam Watson și Henry Franklin, membri 
ai delegației laburiste s-au întîlnit tot în 
cursul zilei de 17 august cu conducători 
ai bisericilor creștine din R.P. Chineză.

ELIBERAREA
LUI PIET VAN STAVEREN

Tineretul democrat din toate țările 
a aflat cu bucurie vestea transmisă de 
ziarul „L’Humanite": porțile închisorii 
s-au deschis pentru Piet Van Staveren.

După ani grei în care a îndurat tem
nița tînărul olandez este insfîrșit liber. 
Se bucură tinerii de pretutindeni de 
această victorie pentru că Piet Van Sta
veren este un luptător împotriva războiu
lui colonialist, pentru pacea și indepen
dența popoarelor. Faptele care au dus la 
întemnițarea lui sînt bine cunoscute. In 
decembrie 1946 trimis in Indonezia să 
participe la războiul nedrept împotriva 
unui popor dornic de libertate, Piet a refu
zat să lupte. La 28 septembrie 1949 a fost 
arestat iar mai apoi condamnat la 7 ani de 
închisoare. Piet Van Staveren și-a în
fruntat cu curaj asupritorii și a rămas 
credincios idealului său. La proces a 
fost un adevărat acuzator al colonialis
mului.

In lumea întreagă tinerii s-au ridicat 
in apărarea lui. Ani de-a rîndul în toate 
colțurile lumii răsunau cereri de eliberare 
a patriotului olandez. Și aceste cereri 
n-au rămas fără rezultat.

După eliberarea lui Manolis Glezos și 
Lopez Raimundo, punerea in libertate a 
lui Piet Van Staveren constituie o novă 
victorie a forțelor care luptă pentru pace, 
pentru libertatea și independența po
poarelor. Această victorie arată cit de 
mare este forța opiniei publice mondiale 
iubitoare de pace.

---- •----

Declarația lui Mendăs France
PARIS 17 (Agerpres). — Primul minis

tru francez Mendes France a rostit sîm- 
bătă seara o cuvîntare radiodifuzată con
sacrată în întregime problemei C.D.E.

In declarația lui Mendes France se reia 
vechiul argument al partizanilor „armatei 
europene", potrivit căruia Franța s-ar afla 
în fața așa zisei dileme „C.D.E. sau reînar- 
marea Germaniei**.

Cercurile politice consideră că modifi
cările propuse de guvern la tratatul ar
matei europene lasă intact conținutul tra
tatului, și că ele sînt de natură să liniș
tească temerile adversarilor C.D.E.

—• —

Camera reprezentanților a S.U.A. 
a pus în afara legii 
Partidul Comunist

WASHINGTON 17 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Camera reprezentanților a Congresului 
american a aprobat varianta prezentată 
de guvern a proiectului de lege cu pri
vire la interzicerea Partidului Comunist 
din S.U.A.

In vreme ce în proiectul de lege 
adoptat în ajun de senat apartenența la 
partidul comunist este considerată crimă, 
proiectul de lege adoptat de Camera re
prezentanților interzice partidul comunist 
ca organizație recunoscută de lege și-1 
privează de toate drepturile juridice.

împotriva proiectului de lege au votat 
Malter (statul New-York), membru al Ca
merei reprezentanților din partea parti
dului democrat, și republicanul Burdick 
(Statul North Dakota). Burdick a declarat 
că se pronunță împotriva acestui proiect 
de lege, deoarece Congresul tinde să de
clare ilegale ideile oamenilor.

SPECTACOLE
MIERCURI 18 August 1954

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 
Macul roșu; Național „I. L. Caragiale" (Comedia): 
Indrăgostiții; Tineretului: Sînziaru și Pepelea (la 
teatrul de vară ,,N. Bâicescu").

CINEMATOGRAFE: Patria : Furtună De Nipru; 
Republica, I. C. Frimu înfrățirea între popoare,' 
Tineretului: Poemul dragostei; București, Grădina 
Progres, Alex. Sahla: Poarta nr. 6; Maxim Gorki: 
Poveste de vînătoare Maiakovskt, Cocoșelul și 
găinușa; Timpuri N I; Rostov pe Don Luptați îm
potriva turbării. Jurnal romlnesc Jurnal sovietic. 
Marele călător Kimsobo: Elena Pavel: Reîntoarceie 
victorioasă: Lumina; Slugă la doi stăoîni; Victoria: 
Rapsodia caucaziană; Gh. Doja: Aventură la Ma'ien- 
stzdt: Alex. Popov: Tinăra Gardă țseiia a H a); 
8 Martie; Primăvara; Vasile Roaită Moșilor : 
Vinovați tără vină: Unirea: Cu inima tînără;
Cultural: Nunta cu zestte; C. David: Așteaptă mă: 
Flacăra: Inima noastră. T Vladimireseu. Povestea 
micului cocoșat; Munca: Maximka; Arta: Marele 
concert; Popular: Sub jug. M Eminescu- De la 
lăcrămioaie pînă la căderea Irunzeloi Miorița : 
Echipa de pe strada noastră. 23 August: Dragoste 
și ură: Donca Șlmo: Nu i pace sub măslini; Iile 
Pintilie: lulia; 8 Mal: Ernst Thălmann Volga: Con
cert international întrecerile sportive prietenești; 
1 Mai: Soldatul victoriei (seria La)- Libertății i 
Arena celor curajoși;N Bâicescu; Crîngul de că
lini; Rahova: Petru cel Mare (seria I a): Olga 
Banele: Flăcări deasupra Asiei; Boleslaw Bierut : 
Cafeneaua de pe bulevard.
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