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Succes deplin la învățătură! Mărețe perspective de dezvoltare a agriculturii

an școlar.
totuși, începutul anului școlar 1954 
deosebit de anul 1953 și de cei- 

ani. El a adus școlarilor și elevilor

DIMINEAȚA LUI 1 SEPTEMBRIE. 
Pe străzi e animație mare. Grupuri 
zgomotoase și vesele de elevi și 

tudenți se îndreaptă spre școala sau fa
cilitatea pe care n-au văzut-o de două
Juni. Cît de nerăbdători sînt să revadă 
clasele, profesorii, să-și întîlnească colegii. 
Printre aceste grupuri zgomotoase, alături 
de studenții din ultimii ani și de elevii mai 
mari, pășesc sfioși dar gravi și nu mai 
puțin bucuroși, cei mici, care vor învăța 
astăzi să scrie prima literă. Cu aceeași 
bucurie, părinții își conduc copiii la școală. 
Aceeași emoție tresaltă inima elevilor și 
studenților la revederea școlii și facultă
ții, a colegilor și profesorilor. Cu aceeași 
emoție ascultă fiecare, prima lecție din 
noul

Și 
este 
lalți
noi bucurii, noi lucruri. Noi clase, cămine, 
cantine și laboratoare așteaptă oaspeți 
anul acesta. An de an învățămîntul de 
toate gradele din țara noastră se dezvol
tă neîncetat. Cu 2.500 unități școlare sînt 
mai multe anul acesta față de anul 1938. 
In învățămîntul mediu tehnic sînt cuprinși 
cu 629 la sută mai mulți tineri decît în 
anul școlar 1938—1939, iar în învăță
mîntul mediu de 10 ani cu 400 la sută 
mai mulți. In țară sînt astăzi 51 de insti
tute de învățămînt și 155 de facultăți.

In fața tinerilor din țara noastră nu 
se mai pun probleme ca acelea care se 
puneau în trecut părinților lor care nu-și 
puteau plăti taxa școlară, nu-și puteau 
cumpăra manuale sau nu se puteau între
ține pentru a urma cursurile unei școli sau 
facultăți. Studenților și elevilor merituoși 
le sînt acordate peste 232.700 burse, la 
dispoziția lor sînt peste 2.250 internate și 
cantine. Anul acesta au luat drumul șco
lilor elementare și medii aproape 10 mi
lioane manuale școlare și numeroase ma
nuale și cursuri pentru studenți.

Cu cită dărnicie a oferit poporul nos
tru sub conducerea partidului și guver
nului, copiilor săi, aceste lucruri!

Visurile pe oare și le făuresc elevii și 
studenții pe băncile școlilor elementare, 
medii sau de învățămînt superior sînt pe 
deplin realizabile. Numai să învețe bina 
și vor putea deveni tot ce doresc : în calea 
lor nu-i nici o piedică pentru ca să ajungă 
profesori, agronomi, zootehnicieni, ingi
neri, aviatori, constructori de vapoare. 
După absolvire, fiecare își va putea în
cerca forțele, priceperea, își va putea 
aplica cunoștințele la proiectarea de con
strucții mărețe, la transformarea terenu
rilor mlăștinoase în holde mănoase, la 
efectuarea de experiențe îndrăznețe în do
meniul fizicei, chimiei, științelor medicale.

Merită mulțumiri și răsplată înzecită

aceste eforturi pe care poporul nostru le-a 
făcut pentru a crește un tineret fericit, 
înarmat cu cunoștințe temeinice, pentru a 
face realizabile visurile lcr îndrăznețe.

Tineri ce pășiți astăzi pragul claselor 
și a sălilor de curs, dovediți prin fapte 
mulțumirea voastră ! Fiți demni de dra
gostea și grija ce vi se arată și răspun
deți la toate acestea cu eforturi sporite în 
munca de însușire a cunoștințelor ce se 
predau în școli și facultăți. Străduiți-vă 
să legați cele învățate, de viața practică, 
de munca de zi cu zi din uzine, de pe 
ogoare, din institutele și laboratoarele de 
cercetări. Pregătiți-vă să intrați cu dem
nitate în primele rînduri ale constructori
lor vieții noi ce se clădește în țara noastră.

Pentru a putea realiza toate acestea e 
necesar ca, chiar din prima zi de școală, 
să începeți o muncă susținută, să învățați 
temeinic pentru a acumula cît mai multe 
cunoștințe, nelăsînd loc pentru nici un fel 
de goluri în pregătirea voastră profesio
nală și ideologică.

In activitatea voastră veți primi aju
torul organizațiilor de U.T.M. Ele sint da
toare să vegheze ca toți elevii să aibă o 
atitudine conștientă, plină de răspundere 
față de învățătură, să fie un sprijin apro
piat al cadrelor didactice în desfășurarea 
învățămîntului la un nivel tot mai înalt.

Conferința pe țară a Uniunii Tineretului 
Muncitor a arăta! că organizațiile de 
U.T.M. trebuie să lupte cu hotărîre pentru 
ca elevii și studenții să obțină rezultate 
bune la învățătură, să-și însușească o 
înaltă calificare, să devină stăpîni ai teh
nicii înaintate în industrie și agricultură 
și să pună în practică cunoștințele lor, 
pentru a sluji cu abnegație poporul. Or
ganizațiile de U.T.M. trebuie să lupte pen
tru îmbunătățirea muncii educative, pen
tru întărirea disciplinei în studiu și în 
viața de toate zilele, pentru lichidarea ori
căror rămășițe ale ideologiei și 
burgheze în rîndurile studenților 
vi'lor.

Pentru transpunerea în viață a 
acestor sarcini, este nevoie însă i 
dania voastră a tuturor. Căutați deci să 
învățați cu perseverență, să fiți discipli
nați. Respeotați-vă profesorii care vă în
drumă pas cu pas, vă ajută să căpătați 
cunoștințe noi și bogate, îngrijiți bunu
rile obștești ce vă sînt date în folosință. 
Organizați-vă viața în colectiv în mod 
variat, cu preocupări interesante, pline de 
conținut. Luptați pentru a forma în fie
care clasă sau grupă un colectiv strîns 
unit în eforturile comune de a cuceri cele 
mai înalte trepte ale științei și culturii.

Patria așteaptă de la fiii și fiicele sale 
cît mai multă străduință la învățătură, 
învățați cu răbdare și temeinicie și roa
dele vor fi cele așteptate.
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moralei 
și ele-

tuturor 
de stră-

In lumina 
Proiectului de Directive

Apariția Proiectului de Directiva ale 
Congresului al II-lea al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani constitue și pentru organiza
ția noastră un prețios document, un far ce 
ne orientează spre noi și frumoase victo
rii. Chiar în prima zi. proiectul a fost citit 
cu însuflețire și interes'de toți tinerii din 
organizația noastră.

Analizîndu-ne activitatea dusă pînă 
acum în vederea mobilizării întregului ti
neret și a țăranilor muncitori în lupta pen
tru sporirea producției agricole la hectar, 
am ajuns la concluzia că nu am desfășu
rat o largă muncă politică, nu ne-am or
ganizat temeinic munca colectivă în ca
drul comitetului organizației de bază 
U.T.M. și nu întotdeauna am sprijinit 
îndeajuns sfatul popular comunal în mo
bilizarea țăranilor muncitori la efectuarea 
cu perseverență a lucrărilor agricole.

Acestea s-au datorat și faptului că am 
fost lipsiți de un ajutor practic și eficace 
din partea comitetului raional U.T.M. Med
gidia ; de aceea, n-am reușit să susținem 
întotdeauna problemele cele mai arzătoare 
legate de mărirea producției la hectar.

Pentru remedierea acestor lipsuri, cerem 
comitetului raional U.T.M. să ne îndrume 
mult mai serios astfel ca, în lumina Di
rectivelor, organizația noastră U.T.M. să 
poată lupta cu mai mult succes pentru 
ducerea unei munci temeinige în rîndurile 
tineretului organizat și neorganizat și ale 
țăranilor muncitori în scopul mobilizării 
lor la munca efectivă pentru creșterea 
producției agricole.

Noi ne propunem să desfășurăm o largă 
muncă de agitație în rîndurile țăranilor 
muncitori îndemnîndu-i să facă la timp 
însămînțările de toamnă, să are toate 
prafețele recoltate, dînd posibilitatea 
toate însămînțările de primăvară să 
făcute în arături adînci de toamnă.

Ne vom strădui să extindem în anul 
viitor suprafața însămînțată cu porumb în 
cuiburi așezate în pătrat, în proporție de 
50 la sută față de planul comunei.

Vom mobiliza pe utemiști și pe tinerii 
țărani muncitori pentru a-și planta în 
curțile lor pomi fructiferi pe o suprafață 
de 7 hectare.

Realizînd aceste obiective, sub condu
cerea organizației de partid, vom contribui 
efectiv la transpunerea în fapte a sarci
nilor cuprinse în Proiectul de Directive ale 
Congresului al II-lea al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în următo
rii

Proiectul de Directive al Congresului al II-lea al Partidului cu privire la dezvoltarea agri
culturii in următorii 2—3 ani dă mari persncc<ive de dezvoltare a mecanizării tn agricultură.

Mărturie a acestui fapt sint cifrele grăitoare din graficul de fată.
In capitolul VII al Proiectului de Directive printre altele se prevede să se livreze agricul

turii în anii 1955—1956, din producția internă șl din Import 10.000 tractoare, 12.000 pluguri de 
tractoare, 6.000 cultivatoare. 5.500 mașini de semănat și plantat, 1.450 cositori autopropulsate șl 

tractate, 3.200 secerători-legători, 3.600 combine etc.

Vom ajuta mai mult 
pe țăranii muncitori

Examenele de admitere 
la cursurile fără frecvență

înscrierile pentru examenele de admi
tere la cursurile fără frecvență din în
vățămîntul superior se pot face pînă în 
ziua de 8 septembrie a.c. inclusiv.

Absolvenții școlilor medii cu diplomă
------------- -»♦♦♦♦♦♦»

de merit, sint primiți fără examen de ad
mitere. Orice alte lămuriri se pot primi la 
decanatele facultăților din institutele 
învățămînt superior.

Dintr-o
Povestea începe de de

mult ; au trecut de atunci 
poate vreo 19-20 de ani. 
Lelea Măriuca Precup, 
care cîntă acum în cor îm
preună cu cele trei fete ale 
sale, era pe atunci nevastă 
tinără și sprințară.

Comuna ei, Leșu, pier
dută intre dealuri și munți, 
cu casele răsfirate de-a 
lungul a 20 de km., era izo
lată de lume. Nici măcar 
negustorii de la Bistrița — 
hapsîni după cîștiguri — 
nu se-ncumetau să pătrun
dă acolo, in satul de țapi
nari, în care lupii se plim
bau chiar și în timpul ve
rii, iar ursul venea la tăie- 
teu. în această așezare sin
guratică din pădurea Ier
boasa, cele cîteva sute de 
familii trăiau greu, scrîș- 
nind din dinți, cu desăgile 
veșnic goale. Și pe aceste 
meleaguri, vechile cînteee 
răsunau cînd cu jale, cînd 
cu foc, dar frumoasele și 
înțeleptele datini bătrînești 
rămîneu închise în comuna 
din pădure ca o comoară 
fermecată. E drept că oda
tă. de mult, în urmă cu 
mulți ani, în comună s-a 
îvjghebat un cor. Mult do
rise Măriuca Precup să 
cînte. Și alții doreau. N-au

comună îndepărtată.
apucat însă; s-a destrămat 
corul...

Crescuseră mari între 
timp fetele Măriucăi, și în 
satul îndepărtat începuseră 
să răsune cîntece noi pe 
lîngă cele 'bătrînești: „Azi 
pădurile-s a noastre De 
pe deal și de pe coaste". 
La căminul cultural, tinerii 
scotoceau nerăbdători prin
tre cărți și devenise un lu
cru aproape obișnuit ca în 
timp ce mînuiau vitele la 
pășune, să citească pe po
tecile munților povestirile 
lui Creangă sau poeziile 
lui Eminescu. Echipa de 
jocuri se-nfiripase și ea. 
Numai corul ba, că nu se 
găsea dirijor nici unde. 
Cînd însă Petre Vasile și 
Praler Emil s-au întâlnit 
întâmplător în tren cu com
pozitorul clujan Teodor 
Jarda le-a surîs norocul. 
„Meșterul de muzică" nu 
s-a lăsat mult rugat și a 
venit în Leșu. Dar nici n-a 
mai plecat de la ei trei 
luni de zile. Cu ajutorul 
oamenilor din comună, el a 
cules 50 de cîntece popu
lare, comori folcloristice, în 
sfîrșit dezgropate, după 
sute și sute de ani ! Lelea 
Măriuca Precup, devenise 
între timp una din solistele

de

(Agerpres)

și agitatoarele corului.
— înainte ne minca 

lea, dar acum hai să cin- 
tăm toți împreună, zise ea 
oamenilor de seama ei și 
celor mai tineri ca fetele 
ei. Și coriștii, șaptezeci 
la număr, se adunau seară 
de scară din toate colțurile 
Ierboasei și repetau cu di
rijorul lor cîntece vechi și 
cîntece noi pină-n miezul 
nopții, chiar și pină mai 
tîrziu. Repetițiile nu ince- 
tară nici în timpul viforu
lui, cînd lupii urlau în a- 
propierea caselor. Nu se 
pomenea să lipsească vre
unul deși repetițiile se pre
lungeau de la ora 9 seara 
pină după miezul nopții.

Și iată că în zilele săr
bătoririi gloriosului dece
niu, la București pe scena 
finalei concursului artiști
lor amatori din căminele 
culturale, corul celor 70 de 
țapinari — cu nevestele, 
cu fiicele și fiii lor — ne-a 
convins că în îndepărtata 
comună Leșu se muncește 
și se cintă intr-adevăr „cu 
foc, cu meșteșug, pentru 
pace și belșug". Premiul 
pe care l-au cucerit talen- 
tații coriști e o răsplată 
bine meritată .

EVA DRAGOMIR

ja-

2-3 ani.
GELIL UZEIR 

secretar al organizației de bază U.T.M.
din comuna Valul lui Tratau, 

raionul Medgidia

Dezvoltăm creșterea animalelor
Cînd a luat ființă gos

podăria noastră, noi nu a- 
veam decît 4 vaci cu lapte 
și 16 cai. Acum sectorul 
nostru zootehnic numără 
81 cai, 27 vaci, 18 scroafe, 
2 vieri, 85 purcei, 22 porci 
puși la îngrășare, 199 
mai mari de un an și 
tineret de rasă tigaie, 
gîște și 200 găini.

Fermele zootehnice ne 
duc venituri frumoase 
fiecare an. Numai din vîn- 
zarea porcilor și a 14 pur-

oi
58
47

a- 
în

cei grași noi am realizat 
în anul acesta un venit de 
66.000 lei.

în anii ce urmează noi 
vom dezvolta și mai mult 
creșterea animalelor și a 
păsărilor, aplicînd regulile 
zootehnice.

Faptul că în Proiectul de 
Directive al congresului al 
II-lea al partidului s-a 
propus să se introducă cu 
începere din anul viitor

plata suplimentară în na
tură și în bani a muncii 
colectiviștilor pentru depă
șirea sarcinilor de plan, ne 
îndeamnă pe toți crescă
torii de animale și pe toți 
colectiviștii să muncim cu 
mai multă însuflețire pen
tru obținerea de producții 
sporite.

PATAKI LUDOVIC 
îngrijitor de animale
G.A.C. „Brazda nouă" 
din comuna Bodo, 
regiunea Timișoara

la

TIMIȘOARA (de la corespondentul nos
tru Isacov Svetislav).

în regiunea Timișoara, oamenii muncii 
din agricultură, colectiviștii, țăranii mun
citori, tractoriștii, discută și dezbat cu in
teres Proiectul de Directive al Congresului 
al II-lea al Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii, în următorii 2-3 ani.

Tractoriștii de la S.M.T. Peclul Nou 
aflînd de Proiectul Directivelor Congresu
lui al II-lea muncesc cu și mai mare avînt 
la executarea lucrărilor agricole, la înfăp
tuirea sarcinilor cuprinse în acest vast 
program.

Iată ce ne spune tovarășul Zărescu Cor
nel, șeful secției politice de la S.M.T. Pe- 
ciul Nou:

„S.M.T.-ul nostru a obținut realizări în
semnate în urma Hotărîrii Plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din 19-20 august 1953.

Lucrările agricole de toamnă și de pri
măvară au fost executate la un nivel agro
tehnic mai înalt. întrecerea pentru titlul 
de „cel mai bun tractorist" a cuprins pe 
toți tractoriștii stațiunii noastre care au 
reușit în anul acesta să-și depășească cu 
mult sarcinile de plan, fapt care a permis 
să se extindă suprafețele lucrate de S.M.T. 
S-au ridicat tractoriști fruntași ca Străuți 
Viorel, Papp Ștefan, Soit loan și mulți 
alții. Aceasta a făcut ca planul din cam
pania de primăvară să fie depășit cu mult, 
planul campaniei de vară să fie îndeplinit 
cu 111 la sută, iar planul de dezmiriștit 
să fie de asemenea realizat în D?oporție de 
173 la sută. Ajutorul agrozootehnic ce tre
buia să-l dea S.M.T.-ul gospodăriilor agri
cole colective, întovărășirilor agricole și 
țăranilor muncitori cu gospodări^ indivi
duale a fost însă slab. Agronomii noștri 
de sector nu au avut în preocuparea lor 
zilnică îndrumarea țăranilor muncitori cu 
gospodării agricole individuale privind 
felul cum să fie lucrat pămîntul.

Inginerul nostru șef, tovarășul PopovicI 
Sever, a neglijat munca de teren și a avut 
în preocuparea sa mai mult goana pentru 
realizarea a cît mai mulți hantri neglijînd 
principala sa sarcină — ajutorul agroteh
nic și zootehnic ce trebuia să-1 dea el și 
agronomii de sector țăranilor muncitori.

Organizația de bază U.T.M. și secția po
litică, cu sprijinul organizației de partid 
va mobiliza pe toți agronomii printre care 
sînt și utemiști și tineri, să dea un ajutor 
agrozootehnic mai efectiv țăranilor mun
citori cu gospodării individuale; să se 
ocupe nu numai de executarea lucrărilor 
agricole ci să contribue și la organizarea 
producției agricole la introducerea asola- 
mentelor raționale și a cuceririlor științei 
și tehnicei în gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole pe care le deservesc.

Ne propunem de asemenea să menținem 
spiritul de întrecere în rîndurile tracto
riștilor, pentru terminarea cu succes a 
arăturilor și însămînțărilor de toamnă.

Sporește producția bunurilor
♦

de larg consum
In noua fabrică

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru Balint Gh.).

Așezată în bazinul Tîrnavei Mici, între 
două dealuri, topitoria de in din comuna 
Ghindari este una din cele mai recente 
construcții ridicate în raionul Sîngeorgiu 
de Pădure.

Noua topitorie de in din comuna Ghin
dari dispune azi de săli spațioase care 
oferă harnicilor muncitori condiții de lu
cru din cele mai bune. Așa de pildă to
pitoria de in este înzestrată acum cu cele 
mai modeme mașini și utilaje fabricate 
la noi în țară. Aceste mașini poartă mărci 
de fabrici ca: „Unirea" Cluj, „Semănă
toarea" București și altele. Topitoria mai 
posedă o uzină electrică proprie ce furni
zează energie necesară pentru a pune în 
mișcare utilajele și mașinile cu care este 
înzestrată. Faptul că uzina electrică func
ționează acum în cele mai bune condi- 
țiuni se datorește și inovației făcute de 
mecanicul șef Zsigmund Carol care înde- 
plinindu-și angajamentul luat a modifi
cat complet printr-o raționalizare tehnică 
reductorul de viteză al turbinei.

De asemenea tovarășul Zsigmund Carol 
printr-o inovație a reușit să confecționeze 
în locul vechiului rotor original de la in
stalatorul secției de ecapsulare un nou 
rotor creînd în acest fel muncitorilor din 
această secție condiții și mai bune de 
muncă.

Kalman Ludovic este secretarul orga
nizației de bază U.T.M. și șef al echipei 
de la secția topitorie a secției I-a. Din 
echipa sa fac parte utemiștii Curbui Mar
gareta, Barabaș Ileana, Kalman Poli, Fa- 
zecaș Francisc și Fazecaș Ștefan. Echipa 
lui Kalman Ludovic se află în întrecere 
cu echipa lui Lorincz Ion din secția Il-a.

Lună de lună cele 2 echipe și-au de
pășit cu mult sarcinile de plan.

Datorită elanului cu care muncesc, ală
turi de vîrstnici, tinerii de la topitorie 
au adus o contribuție însemnată la rea
lizarea planului. Astfel planul pe întreaga 
întreprindere pînă la 18 august a fost 
îndeplinit cu 107 la sută, iar de la această 
dată ei au început să dea produse 
contul lunii septembrie a. c.

Realizarea planului de producție cu 
zile înainte de termenul fixat, a făcut 
unor muncitori să li se acorde premii 
valoare de 5050 lei.

Printre cei care au fost premiațl 
numără muncitorii: Lazăr Iosif, Lorincz 
loan, utemistul Dulop Gheorghe, Szabo

Iuliana și alții. în acest timp s-au evi
dențiat în mod deosebit topitorii de in 
Felmeri Bela, soții Kerekeș, loan și Eli- 
sabeta, și cele două echipe de tineret 
conduse de utemistul ■ Kalman Ludovic și 
Lorincz loan.

Prima scrie de rigle de calcul
Anul acesta s-a început pentru prima 

oară în țara noastră, fabricarea riglelor 
de calcul. Studiul acestor rigle n-a fost 
ușor, dar muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la I.P.R.O.F.I.L.-Timișoara a în
vins piedicile și au trecut cu mult succes 
la fabricarea în serie a riglelor de calcul. 
De curînd au fost puse la dispoziția teh
nicienilor și inginerilor 100 de rigle de 
calcul de bună calitate. Astfel un articol 
deosebit de important tebv iciinulul și in
ginerului — rigla de calcul — altădată 
adusă din străinătate, se fabrică astăzi 
la not
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Mai multă pînză
GALAȚI (de la corespondentul nostru), 
întrecerea socialistă pornită în cinstea 

zilei de 23 August între muncitoarele din 
filatura „Filimon Sîrbu" din Galați con
tinuă cu însuflețire. Pe fețele muncitoa
relor care lucrează la ringuri sau la 
flayere, la carde sau la mașinile de depă
nat, poți să citești hotărîrea lor fermă cu 
care muncesc pentru a obține succese și 
mai rodnice. Astfel în zilele ce au urmat 
de după 23 August, filatoarele din secția 
ringuri — secție ce poartă denumirea 
de secție a tineretului — au adus prin 
munca lor un aport însemnat în realiza
rea planului.

Numai utemista Vicol Elisabeta a rea
lizat, lucrînd la fire princops, o depășire 
de 18 la sută a planului. Exemplul ei a fost 
urmat de utemistele Iancu Maria și Du
mitru Maria care și-au depășit normele 
de lucru în aceste zile în proporție de 12 
la sută.

Aplicarea metodelor sovietice este o 
preocupare permanentă pentru filatoarele 
din secția finisaj. Aplicînd metoda marș- 
rut, utemista Sultănica Radu care lucrea
ză la bobinare, a obținut o depășire a 
planului de 26 la șută. Din firele lucrate 
de utemistele și tinerele Nuțu Ioana, Toa- 
der Tudorița, Greceanu Dumitra și Cons- 
tantinescu Maria, se pot țese 480 metri 
pînză.

Eroi ai muncii socialiste

Constantin Adochiței
Multe s-ar putea po

vesti despre viața lui 
Constantin Adochiței, 
despre acea vreme de 
tristă aducere aminte 
cînd era servitor la fer
ma moșierului Trestian. 
Dar despre faptele, 
munca și viața lui Con
stantin Adochiței se 
pot povesti multe, mai 
ales din vremea ultimu
lui deceniu atît de lu
minos pentru el ca și 
pentru cei din Coțușca.

Gospodăria agricolă 
de stat din Coțușca, re
giunea Suceava, se în
tinde pe vechiul peri
metru al fermei lui 
Trestian. Călătorul care 
n-a mai colindat pe a- 
ceste meleaguri în ul
timii 10 ani va rămîne 
surprins de tabloul ce 
i se înfățișează. Ferma 
de odinioară s-a extins, 
s-au construit noi secții, 
altele sint culturile semănate pe pămîntul 
muncit mecanizat și după metode înain
tate al căror rod întrece cu mult pe cel 
cules înainte. Culturile de cîmp, sectorul 
de mecanizare, ferma zootehnică și multe 
altele sint mîndrie pentru cei de la G.A.S. 
din Coțușca. Dar pe toate le întrece secția 
zootehnică. N-ar putea nimeni de prin 
părțile locului sau chiar din alte locuri 
mai îndepărtate să nu spună cîteva cu
vinte despre oamenii care lucrează la sec
ția zootehnică. In primul rînd au să-ți vor
bească despre cunoscutul maistru crescă
tor de vaci, Constantin Adochiței. Alții 
au să-ți vorbească de tinerii crescători de 
vaci, cadre ridicate de vrednicul maistru, 
cum ar fi Gătej loan, Bujor Nicolae, Ami- 
trului Vasile, Amitrului Grapina.

Și iată cîteva fapte ale acestor oameni 
care se străduiesc să obțină cît mai mult 
lapte și cîți mai mulți viței de la vacile 
pe care le îngrijesc.
. în ultimul trimestru secția zootehnică 
de la G.A.S.-Coțușca a dat peste plan can
titatea de 29.196 litri lapte de vacă, iar 
planul de viței fătați a fost depășit cu 5 
capete. Cea mai bună brigadă a fost a lui 
Adochiței Constantin.

Constantin Adochiței, învățînd de la 
maiștrii sovietici, crescători de vaci, a in-

clădiri, magazii,

trodus cele mai înain
tate metode. Spre exem
plu a introdus mulsul 
în cruce. A păscut vi
tele rațional zi și noap
te, a rînduit adăpatul de 
cite ori a fost nevoie. 
Animalele cu producție 
mare de lapte au fost 
suprahrănite cu masă 
verde. Constantin Ado
chiței nu s-a oprit nu
mai aci și a continuat 
cu mal multe metode 
perfecționate pentru ca 
să poată reuși să obți
nă cantități de lapte de 
vacă cu mult supe
rioare.

Iată spre exemplu cît 
au obținut cei din bri
gada lui, pe luna iulie. 
Tînărul Amitrului Va
sile avea în plan să 
mulgă 2090 litri lapte, 
îar el a muls 4626 litri, 

adică mai mult cu 2536
litri lapte. Amitrului Grapina avea de 
realizat 2030 litri lapte și a realizat 4527 
litri lapte. Nici ceilalți din brigada lui 
Constantin Adochiței nu s-au lăsat mai 
prejos.

Datorită grijii față de animale și a me
todelor de muls și de hrănire sub directa 
supraveghere a maistrului crescător de 
vaci — a putut realiza asemenea cantități 
de lapte brigada zootehnică de la G.A.S.- 
Coțușca.

Pentru faptele lui, Adochiței Constantin 
a fost decorat cu Ordinul Muncii clasa 
IlI-a și a fost primit în rîndul candidați- 
lor de partid. Angajamentele pe care și 
le-a luat acum cîtăva vreme, cînd a pri
mit decorația au fost îndeplinite întocmai. 
Mai mult, el a căutat să devină un ade
vărat maistru crescător de vaci.

De curînd, el a vizitat Expoziția Unio
nală Agricolă de la Moscova, întors în pa
trie a aflat cea mai mare veste și cea mal 
mare bucurie a vieții sale, acordarea înal
tei distincții de Erou al Muncii Socialiste.

Constantin Adochiței poartă cu mîndrie 
acest titlu înalt pe care partidul și guver
nul i l-a dăruit la cea de a 10-a aniver
sare a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, ca semn al recunoștinței 
pentru munca și truda maistrului crescă
tor de vaci de la G.A.S.-Coțușca.

G. IONESCU



Rugbiul romînesc în plin progres Străjuitorli cerului senin ai patrie

stru. Ne putem mîndri cu faptul că echipa 
Locomotiva a făcut un-joc bpn în toate 
compartimentele, întrecîndu-șl adversarii 
în special prin rapiditatea execuțiilor și 
prin vigoarea atacurilor. Jucătorii de la 
Locomotiva se plasează însă greșit în atac 
fapt care trebuie renaediat cit de curînd.

De asemenea, se impune ca jocul acestei 
echipe să capete ceva mai multă origina
litate față de schemele tactice clasice 
adoptate.

RugbiuJ nostru are o certă valoare in
ternațională. Șl faptul acesta l-au recu
noscut atît jucătorii englezi cît și cunos
cutul arbitru internațional Roger Taddei 
ca și redactorul de rugbi al revistei fran
ceze „Miroir Sprint", Robert Barran. Este 
concludentă în această privință declarația 
arbitrului francez Taddei. El prpnpștica o 
victorie a rugbiștilor din Țara Galilor. 
După meci, însă ne-a declarat că a 

_rrr.r,_rr^ . r . rămas pur și simplu uimit de jocul prac-
continent a învins echipele naționale ah”- ticat de rugbiștii noștri „Am admirat în- 
Angliei, Scoției și Irlandei. După rezulta
tul de egalitate în jpcul cu Swansea (6—6), 
celebra echipă neozeelandeză a fost ne
voită să plece pentru prima oară steagul 
în fața echipei Țării Galilor, din rîndurile 
căreia făceau parte și șase jucători de la 
Swansea, pe care am avut prilejul să-i 
vedem evoluînd și pe terenurile noastre.

Am ales -un singur exemplu pentru a 
arăta valoarea rugbiștilor englezi și, deci, 
pentru a demonstra excepționalul rezul
tat obținut de feroviarii romîni în primul 
meci pe care jucătorii din Țara Galilor 
l-au susținut pe stadionul „23 August" din 
București, cînd au învins cu scorul 23—12 

In cel de-al doilea joc disputat în țara 
noastră, jucătorii englezi au învins echipa 
Constructorul cu scorul de 16—5.

Firește că din cele două jocuri interna
ționale de rugbi se pot trage concluzii foarte 
importante pentru progresul rugbiului no-

Amatorii de rugbi din țara noastră s-au 
obișnuit ca, în fiecare an, să aibă prilejul 
a vedea evoluînd echipe de valoare eu
ropeană. De fiecare dată, aceste întîlniri 
sînt urmărite cu mult interes de mii de 
spectatori. Multe dintre aceste întîlniri au 
dovedit nivelul înalț al rugbiului nostru. 
Vestea că în acest an ne va vizita țara 
puternica formație „Swansea" din Țara 
Galilor a stîrnit un interes deosebit, dată 
fiind valoarea oaspeților noștri, care, ală
turi de echipa Cardiff și de cunoscutele 
formații ale universităților din Cambridge 
și Oxford se numără priptre cele mai 
bune echipe engleze.

Echipa oaspe are la activul ei nume
roase victorii internaționale, dintre care 

' una, deși nu este propriu zis o victorie, 
poate fi totuși considerată ca atare: Este 
vorba despre meciul dintre Swansea și 
echipa reprezentativă a Noii Zqelande, 
care în turneul pe care l-a întreprins pe

De-q joaca cu diplomele...
Imaginați-vă că sînteți unul dintre 

spectatorii care au urmărit patru zile la 
rînd 'întrecerile finale ale campionatului 
republican de juniori la lupt?, care ș-au 
desfășurat la Ploești. Ați rămas sur
prins nu num.ai de r.::marul mare 
de tineri luptători veniți din toate 
colțurile țării, dar v-a impresionat talen
tul lor, dîrzenia și vigoarea cu care cu 
luptat. Că ați urmărit cu emoție cres- 
cindă întrecerile pentru titlu și ați ră
mas — firește — pină la sfirșii să trăiți 
alături de campionii și premiații con
cursului, clipele cind li se va decerna 
răsplata muncii lor! Că in sfirșit, mo
mentul acesta a sosit și rînd pe rînd 
campionii și-au îmbrăcat tricourile și 
împreună cu următorii doi clasați și-au 
primit diplomele pe care este scris — 
negru pe alb — dovada minunatei lor is
prăvi ! Dar, s-a intîmpiat ceva care v-a 
făcut să iresăriți / Din rîndul primitor 
trei clasați la una din categorii, s-au 
desprins doi tineri care au refuzat di
plomele pe care le primiseră cu citevd 
clipe mai înainte. In sală s-a așternut o 
liniște întrebătoare. Ce s-a intîmpiat ? 
Nedumerirea se citește pe fața fiecăruia; 
spectator sau arbitru, concurent sau 
antrenor. r In curînd această nedumerire 
avea să se prefacă intr-o justă indignare 
față de gestul nesportiv al utemistului 
Iosif Fischer, membru al colectivii i 
sportiv Voința-Lugoj și a tinărului Ion 
Chefer, de la Flamura Roșie-Arc 1, mai 
ales cind s-a aflat motivul: cei doi se so
coteau „nedreptățiți" de locul ocupe: și 
mai ales „persecutați". De cine ? Vom 
pedea mai jos.

Indignarea celor prez en ți în sală a 
crescut și mai mult atunci cind U sfir- 
șitul festivității decernării prervĂdor un 
alt tînăr, utemist și el, Gr. Pcpov.ci de 
la Metalul din Baia-Mare, clasat pe lo
cul doi al categoriei sale, a rupt diploma 
de evidențiat!

Desigur că și voi dragi cititori împăr
tășiți această revoltă, față de gestul hu
liganic al acestuia, cu atît mai mu’î ca 
cit — vă informăm — utemistul Gr. Po

demînarea, viteza și eficacitatea liniei de 
înaintare a echipei Locomotiva". Este, 
firește, important pentru rugbiul nostru 
ca un arbitru care a condus zeci de me
ciuri internaționale sa aprecieze în acest 
fel evoluția ’ecKipei noastre.

Turneul pe care l-a întreprins în țara 
noastră echipa Swansea din Țara Galilor 
a constituit un succes din toate punctele 
de vedere, dar mai ales din acela al efec
tuării unui prețios schimb de experiență. 
Prin această prizmă trebuiesc privite 
toate jocurile internaționale care aduc un 
prețios aport la ridicarea nivelului rugbiu
lui nostru. Participind la cit mai multe 
meciuri internaționale, echipele noastre de 
rugbi își vor consolida bunul renume pe 
care și l-au creat în lumea rugbiului in
ternațional și vor avea 
progreseze continuu.

posibilitatea să
IONESCUS.

po viei avusese și in timpul concursului 
o atitudine asemănătoare și că recwAOS- 
cindu-și vina își luase angajamentul față 
de'juriul de concurs, să nu mai greșea
scă. Vedeți dar cum utemistul Gr. Po- 
povici și-a respectat cuvintul dat!

Acești tineri — prin gestul lor —au jig
nit pe cei prezeuți, și-au jignit și descon
siderat tovarășii de întrecere și in pri
mul rînd pe campioni.

Aceste manifestări care nu fac cinste 
unui îinăr, mai ales cind poartă înaltul titlu 
de utemist, reflectă în primul rînd lipsa 
muncii de educație din colectivele spor
tive Voința-Lugoj, Flamura Roșie-Arad și 
Metalțil-Baia Mare, reflectă indiferența 
organizațiilor U.T.M din întreprinderile 
respective față de educația comunistă a 
sportivilor. Faptele sus amintite oglindesc 
și atitudinea antrenorilor respectivi 
care, considerindu-se tehnicieni, nu se 
preocupă de cit de latura tehnică și fizici 
a pregătirii tinerilor și socot munca de 
educație, care le revine ca o parte inte
grantă din procesul de pregătire a spor
tivilor, ca pe ceva care nu-i pricește. Unii 
antrenori pornesc de acasă cu ideea 
preconcepută că elevii lor trebuie să 
cîștige cu orice preț (fiindcd sînt cei mai 
buni, zic ei) și dacă cumva nu s-au cla
sat pe locul pe care și l-au „planificat" 
de acasă, spun — oricui este dispus să-i 
asculte — că „oamenii'" lor au fost per
secutați și cite altele.

Iată dar originea gestului celor trei 
sportivi de care am vorbit mai sus. Desi
gur, o-gancte eompetexta tC&auS’M cen
trală de lupte ca și oryssdzațule U.TJd. drs 
întreprinderile respecctect ror lua md- 
siin față de stscudmea uedemai a rpo~- 
tiriizjr

Este necesar ee «w* de ednesțse Co
munistă a sportivilor să fie înxirîzd. Kt 
constituie o preocupare a ecleet^eice 
sportive, a antrenorilor șt nâ des a or- 
ganizațiilor U.TJd. Hirtă cs^ei. gesCu^i 
asemănătoare acelora de cere r-em vor
bit nu se vor mai rrpe^.

L BARBU

In concediu la Soveja
Așezată în inima munților Vrancei. sta

țiunea de odihnă Soveja oferă oamer. :r 
muncii veniți aci, în afară de od*hna pi - 
cută, un peisagiu minunat. Pădurile de 
brad care înconjoară orașul, imbălsămc î zâ 
atmosfera și stimesc pefta de mi near a a 
vizitatorilor.

Cînd sa apropie ora mese: cu toții se 
îndreaptă veseli spre cantină, ar.de-i 
așteaptă o masă consistentă și gustoasă 
în același timp servită repede și corect

In afară de hrană cei ver.iți 
la odihnă pot găsi o distracție plăr_ *. 
In stațiune există un club unde se r.U 
juca șah, tenis de masă și alte jocuri c 2- 
tractive. Tot la ciub este și o bibliotecă ce 
numără circa 69G0 volume.

Activitatea ciubuiui se dssfâsciri oe 
baza unui program în 
acest program sînt ci 
de șah, de tenis de m 
nări de filme, recenzii

Simond Brand 11 al
ic îndeaproape de star 
așilor *Tî -
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I TRASA TORII...
’>■ Fpune — și pe bună dreptate — că 

-:.z ce’.e două miini ale unui bun gospo- 
dar ies intr-o zi tot atîtea lucruri cite 

face ia un loc șapte inși dintre cei 
- nu-și ș‘. u chivernisi munca. Dacă-i 

o-, ape; erte lesne să ne închipuim cît 
pe f ce un mănunchi de 7 buni go=- 
pc-cari în cele 8 ore ale unei zile de 
muncă.

C.i-r 7 oameni — 4 trasatori, 2 tăie- 
. : autegcnul și un tehnician — care
. c. -.du.-.'! de Leonte Po
pescu. li s-a dus vestea de bun.i gospo
dari nu mimai in secția cazangrrie, ci 
pretutindeni în uzina „23 August", 

mic. Tudor Trimbezi — mezinul 
t- ; . cum i se spune — numără doar 
19 ani: cel mai vîrslnic, A. Suslănescu — 
f'. ci șef al brigăzii și tehnicianul ei de 
an — r.u trece de 32 ani. Le sînt diferite 
vintre, dar toți sint deopotrivă de ini- 
msă nu care cumva să-i ajungă 
. mr ei. cin urmă I Ei numai înaintea 
ttepului vor să se țir.ă. Consideră că nu
• die presticiul lor să încheie o lună de 
■imri doar cu 3-4 zile inainte de sfirși- 
ud ei caiendzrist-c. încă de ecum vreo 
patru de cînd s-a alcătuit brigada, 
membru ei s-au obișnuit să socotească 
han după îndeplinirea planului, și intot- 
ciatira — in pofida calendarului — so- 
c »aia lor arată că o lună nu poate avea 
aai mult de 36-22 de zile.

— Ce fel de secret are in ea socoteala 
aste a voastră ? întreabă unii.

N;c. un tel de secret! E o socoteală 
sesipiă pe care o poete face oricine : mun
cește cu chibzuială, prețuiește și în
trec u.n.ezzâ cum trebuie metodele cele 
sar Kme de muncă. ..Secretul" este deci 
-a LI de a spune, fiindcă ei n-au ținut
• r o ceti în secret felul lor de a munci.
1-tr-edevăr. frecare din ei își bate capul 
să Uză ecrnrmii de materiale. Așa au 
r-i -t câ. .m. ad d-nă metoda Lidiei Co- 
rafrtln. tt -a. vor pt-tea s* ntrebuințeze. 
ea si cfrtd ar fi noi. rămășițele de tablă. 
La Kersaaai.-de tablă ecrr.orru-
*xă iz—"-o fc aâ as era câae știe ce. dar 
na ’. —e ii:epos să ia asemenea pro- 
. ■ ...... c^.țj brig *—3 a *j*ns să
hmrre cBe î-3 zCe pe Iun* numai din 
it 21 ecm-xan srtă Dar lucrurile nu s-au 
•pot auri ; rmnnf ats. -*d materiale, au 
et rceai:: șt trmpol. neutru că avind 
= ia inâem.r.ă — nu mai trebuiau
«ă aștepte pină să le rină de la maga- 
zie. Ba au mai economisit carbid și

deoarece așezi nd cu chibzuință 
bpareâe nu a mai fost nevoie decit de o 
sunr-tl tă -etură. Astfel, la fiecare sută de 
tăircrrl coetravaloarea a 50 din ele a

★ ★

„Aci la punctul N. 
veți aterjza. Ăcesta-1 
unghiul de sbor...‘‘

Înainte de deco
lare ccmandantiil^ta. 
biiește împrnutfă leu 
piloții misiunea de 
sbor. Ț Colaborarea 
dintre comandant și 
sburătorl chezășuește 
obținerea de succese 
în desăvîrșirea măe- 
strlei de șbor. In 
felul acesta, zi de zi 
se instruasc șoimii 
noștri, neînfrieații 
străjuitori ai cerului 
senin al patriei.

★ ★

trecut în contul de economii al brigăzii. 
Lucrul bine făcut nu dă nici o dată numai 
un singur rod ; tot așa s-a întîmpjat și cu 
experiența cîștigată după temeinica și în
delungata aplicare a metodei Corabelni- 
cova.

In colțul halei de la cazangerie, unde 
lucrează brjgada celor șapte trasatori, 
materialele sînt stivuite pe dimensiuni și 
comenzi. Sculele și șabloanele nu sînt 
aruncate la întîmplare, ci stau înșirate la 
locurile lor, p.e policioarele dujapurilsr. 
Schițele, desenele și întreaga documenta
ție a comenzilor este orînduită cu atîta 
grijă, că le-ai putea găsi și cu ochii în
chiși.

...Și cîte nu s-ar mai putea sppne cp 
privire Ia modul în care își gospodărește 
locul de muncă brigada condusă de frun
tașul în întrecerea socialistă Leopte Po
pescu ! în orice caz, de la prima vedere 
te întîmpină plăcut curățenia care vă
dește din partea celor ce lucrează aici, 
grija mare pentru igiena și frumusețea 
locului de muncă.

Brigadierii prețuiesc la fel de mult și 
disciplina în muncă, Fiecare îți poate 
spune cu ușurință în ce stadiu se află cu
tare sau cutare comandă. Și de multe ori 
comenzile nu sînt simple, unele însu
mează cîte 20—30 repere dar oricare din
tre brigadieri poate cunoaște repede si
tuația, răsfoind fie caietul de evidență pe 
care-1 completează zilnic responsabilul, 
fie citind graficul de producție de care se 
îngrijește tehnicianul Suslănescu.

Caietul ca și graficul sînt de mare folos 
și pentru a putea fi date repede și la 
timp sfaturi ori ajutor celor care simt 
nevoia, pentru a se putea cere din vreme 
materialul necesar pentru diferitele co
menzi etc.

întrecerea nu poate avea piedici de 
vreme ce orice greșeală, cît de mică este 
descoperită și îndreptată la timp. Odată 
mezinul brigăzii, tăietorul Tudor Trim
bezi. nu sfirșise la termen cu tăiatul din 
tablă a! numărului stabilit de flanșe 
Responsabilul brigăzii, cind a fost să-i 
treacă in caiet realizările, a observat ne
regula. T'zărul dăduse intîietate altor 
repere și lăsase mai la urmă flanșsle, 
âo.’.ca nu respectase întocmai planificarea 
din ziua aceea. Responsabilul i-a atras 
a’.er.*.^. explicîndu-i urmările ce le poate 
avea o astfel de încurcătură pentru sec
ția unde sînt cerute aceste piese. Mezinul 
s“a. *sr!‘ atunci să mai rămînă în urmă. 
Br.gîdierii se străduiesc cu toții să evite 
greșelile, și se fac luntre și punte să-și 
multiplice realizările.

Corespondent
ION POPOVICI 

întrecerea v.tictillorilor
BÎRLAD (de la corespondentul nostru, 

Gheorghe Angelescu).
La gospodăria agricolă de stat din Odo« 

bești se face acum pregătirea culesului 
viilor. Muncitorii de aici, care îngrijesc 
viile — renumite în întreg cuprinsul pa-jd 
triei noastre — sînt însuflețiți de a asi^ 
gura o producție cît mai bogată în stru-' 
guri. Anul acesta pregătirea cere mai 
multă atenție. Producția de struguri va 
fi cu mult mgi mare față de anii trecuțt 
In brigada tineretului de la secția a IlI-a, 
condusă de utemistul Ghirian Gheorghe 
Sntîlnești pe ceî mai buni viticultori. Ute- 
rpistul Ichim Sorin, șeful unei echipe din 
această brigadă este dealtfel inițiatorul 
întrecerii pentru tjtlul de „cel mai bun 
viticultor". Cele 25 hectare de care răs
punde echipa lui, au mult rod. Anul 
acesta vor avea o recoltă dublă față de 
cea planificată.

— M-am angajat să dau cîte 6 kg. de 
la un butuc — o producție dealtfel dublă 
față de plan. Sînt sigur că voi depăși și 
această cantitate — spune utemistul Ichim 
Sorin deseori, vorbind despre recolta pa 
care o va strînge în curînd.

Intr-adevăr producția ■ obținută de echipa 
lui va fi o producție cu mult sporită, da
torită tocmai metodelor avansate sovietice 
pe care le-a aplicat. Prin marcotaj, ute
mistul Ichim Sorin a reușit să complete
ze multe din golurile existente în vie^ 
Aceasta va face să aibă chiar din acesM 
an un spor de 800 kg. struguri la hectar. 
La ac.easța se mai adaugă și sporul de 
1300—1503 kg. struguri la fiecare hectar 
pe care îl obține datqrită aplicării meto
dei ciupitului repetat — după inițiativa 
viticultorului sovietic Bachirov. Utemistul 
Ichim a aplicat și o inițiativă proprie. 
)Ș1 a îndepărtat pămîntul de la butuc, 
trăgîndu-1 între rînduri. în felul aqesta 
strugurii nu mai sînt stropiți cu noroi în 
timpul ploilor și nici nu mai vin în con
tact cu pămîntul. A fost înlăturată astfel 
una din cauzele principale care duce la 
îmbolnăvirea ciorchinilor.

Utemistul Ichim Sorin și„a îndeplinit 
cu cinste angajamentele luate în cinstea 
zilei de 23 August. întrecerea însă este 
tot mai aprigă. Bătălia pentru .cîștigarea 
titlului de cel mai bun viticultor este încă 
in toi și are c;>ncurenti numeroși. Unul 
dintre aceștia este și utemistul Cabalortă 
Toader. din aceeași brigadă de tineret și 
a cărei parcelă de vie este vecină cu a lui. 
Utemistul Ichim Sorin este hotărît însă 
ca prin aplicarea largă a metodelor de 
muncă avansate să cîștige întrecerea și, 
odată cu ea, și titlul de cel mai bun vi
ticultor în gospodărie.

5--- •-----

Făină de pește
Altădată, la marginea orașului Tulcea, 

pînă spre Dunăre, se întindea un teren 
viran. Astăzi, pe acest loc se află fabrica 
de făină de pește din Tulcea, construită 
și dată producției în .anii puterii popu
lare.

Produsul principal al fabricii este făina 
de pește care se întrebuințează la în- 
grășarea porcinelor, la hrănirea animale
lor pentru creșterea cantității de lapte și 
la hrănirea păsărilor în vederea măririi 
capacității lor de ouat.

Pentru obținerea fainei de pește sînt 
valorificăte deșeurile provenite de la fa
brica de conserve (capete de pește, solzi, 
aripioare), pește mărunt sub măsură 
(hamsii, aterine, gingirică), animale ma
rine (delfini, pisici de mare) și altele.

în afară de făina de pește, aici se mai 
produce clei tehnic de pește cu calități de 
două ori mai bune decît ale cleiului o- 
bîșnuit; din rezidurile de pește se fa
brică săpun, iar pielea de delfin este pre
lucrată și făcută asemenea celei de anti
lopă. Un produs căutat al fabricii este șl 
uleiul tehnic de delfin. Acesta este folo
sit la ungerea mașinilor și aparatelor de 
precizie întrucît are proprietatea de a 
nu-și schimba vîscozitatea In funcție de 
temperatură.

încărcătura periculoasă
Filmul „încărcătură periculoasă", care 

rulează de citeva zile pe ecraatflc cinema
tografelor din Capitală, aduce mesajul 
luptei pentru pace a oamenilor cinstiți din 
Germania occidentală.

Realizat de studioul Defa din Berlin fil
mul dezvăluie în fața publicului spectator 
aspecte din lupta și viața docherilor din- 
tr-un port din Germania occiden: . . ..

De la primele scene filmul ne intrcduce 
în atmosfera unui port dintr-o țară capi
talistă. Spectrul șomajului, nesiguranța 
zilei de mîine, lipsurile, mizeria, urmăresc 
pe muncitori la tot pasul. Dar tot de ia 
început spectatorul face cunoștință cu 
lupta docherilor pentru pace, pentru o 
viață mai bună.

Intr-un mic restaurant de port tin grup 
de docheri semnează o scrisoare. In cu
vinte puține, pline de căldură ei asigură 
pe docherii francezi că vasul american 
„Chicago" încărcat cu bombe cu napalm 
va pleca nedescărcat și din portul lor, așa 
cum părăsise nu de mult porturile Franței. 

Și spectatorul urmărește scer.ă cu scenă 
cum angajamentul de solidaritate cu do
cherii francezi prinde viață.

Una după alta se succed imaginile care 
vorbesc despre sosirea In port a vasului 
botezat ..Florida", despre pregătirea do
cherilor germani de a-1 descărca. Matrozii 
americani însă ajută pe docherii germani 
să cunoască numele adevărat al varului 
care primise peste noapte titlul de .Flo
rida", și conținutul lui: bombe cu na palm. 
Ca o putere de neînvins apare ir. fiim și 
ia acest moment prietenia oamenilor 
cinsSp din Intrea jî lume fie ei germani, 
francezi ori americani, lupta lor comună 
pentru ca războiul să nu mai răpună din 
nou vieți nevinovate, să nu mai distrugă 
locuințe, orașe.

Filmul „încărcătură periculoasă" vor
bește convingător, prin limbajul imagini
lor artistice, despre problema războiului 
și a păcii ca despre o problemă primor
dială a fiecărui om cinstit strins Împletită 
cu problemele familiare, personale.

Muncioorul Hein a găsit de lucru după 
multe luni de șomaj. Tovarășa Iri de viață 
născuse un cop£ iar fapta! că a își găsrse 
un serviciu ii dădea penpect-va d' a avea 
un căm-n, o locuind. Clod in sfirșd Hem 
ș:-a ridicat din mcl.z o odaie s&ssște In 
oraș vasul aducător de moarfe. Hem trece 
in «ceste clipe prin mari frăm;r.ari : dacă 
va părăsi lucrul va E din nou concediat, 
va râmlr.e din nou pe drumuri. Perspec
tiva aceasta n ingrozeșe».

Realiza: t ni fiimuluc Gustav von Wm- 
gechehn. laureat al premiulu! de stat (re
gia) Cari Puth (operator) au marcat cu 
pricepere punctul culminant al ruptei care 
se dădea in sufletul lui Hain găsind o 
minunată expresie artistică a rezolvării 
acestei frămmtări.

Hem e unul dintre vechi: activiști ai 
mișcării sindicale germane. Cuvintul lui 
are o puternică influență in masă. Tocmai 
de aceea conducerea amaricano-germană a 
portului, profriind de șovăielile lui Hein, 
încearcă să-1 folosească pentru a-i dez
bina pe muncitori. Pe de altă parte co
muniștii n ajută pe Heîn să înțeleagă da
toria lut Tocmai in momentul cînd Hein 
se întorcea de la comandamentul ameri
can unde i se ceruse să-î convingă pe 
muncitori să reia lucrul întflnește pe ma
trozii american: care îi arătaseră adevăra
tul nume al vasului „Florida". întîlnirea a 
fost hotărîtbare pentru Hein. Marinarii 
americani l-au privit cu atîta încredere, 
i-au oferit în semn de prietenie un batic 
Incit aceștia fără să-i vorbească au reușit 
să-l facă să înțeleagă pe deplin că acțiu
nea docherilor germani este privită cu în
credere de toți oamenii iubitori de pace. 
El a înțeles că aceasta nu este o problemă 
a lui personală ci că de ea depinde obți
nerea unei noi victorii a forțelor păcii.

Suflete zbuciumate
Vezi primele cadre ale filmului „Su

flete zbuciumate" și e cu neputință să 
nu-ți dai seama deîndată că acțiunea se 
petrece intr-un tîrgușor italian.

Este dealtminteri una din calitățile regi
zorului Germi de a localiza de la bun 
început acțiunea filmului, de a ta intro
duce din primele clipe în atmosfera, în 
climatul filmului. Germi este fără în

Scenei; următoare ni-l înfițișează pe 
H a i=dreptindu-se spre gre-
vșștmr psetru a-și sp-me acolo răspicat 
cvvicnri imrc:riva dîsrârcăru vasului cu 
: ~ ~ * î -; t.-.va războiului.

In ciuda terorii poliția și a piedicilor 
puse de coca.cțrea de dreapta a sindica- 
: - —■ . gxeva v—— .«ește sub conducerea co~ 
mm V_.ar a 0 Sjcârâ mritoare. Operato
rul Elmuriri Cart Ihrih a prins în obiectiv 
f:g—■*. expeessve ale docherilor greviști 
care-i răm;n in mintea ipectatorulu: prin 
cirzeu-a «i :nfiicirarea cu care luptă im-
bertate.

Filmul Jntărcărirrâ peren1,nari" înfăți
șează spectator-ior figura unui luptător 
comat ist cane rondure cu pneepere și si
guranță acțiunea msnctorilor greviști. 
Terțe Xamermaan este ca un frate me: 
mare, ca ua părinte al aauncitcrBor din 
port. Atunci cind c-r.eva e«*e in nevoie 
simte ajutor și îmbărbătare dâa partea lut 
El nu l:pseste insă aici acolo unde este 
nevoie de o vorbă răspicată si tăioasă, de 
acolo unde trebuie demascată cârdășia ca
pitaliștilor germani cu cei americană pre
gătirile lor războinice

Greva docherilor germani reușește pen
tru că alături de ei se află întregul popor 
german care urăște războiuL

Scena in care feroviari: se alătură gre
viștilor iar încercările poliției de a descăr
ca vaporul se dovedesc inutile, impresio
nează profund. Muncitorii germani au 
reușit să-și impună punctul de vedlre. 
Vasul „Chicago" părăsește portul. Docherii 
au însă o mare durere : Kohlermann este 
ucis de poliție. In locul lui se ridică noi 
și noi cunducători. Unul dintre ei este 
Hein.

In condițiile în care poporul german 
luptă împotriva „comunității defensive 
europene" pentru unitatea patriei sale fil
mul „încărcătură periculoasă" se bucură 
de o mare actualitate. De aceea el a fost 
primit cu bucurie de către publicul bucu- 
reștean.

A. S.

doială un maestru al sugestiei: două, trei 
imagini și vrînd nevrînd — spectatorul se 
simte acolo unde se petrece acțiunea fil
mului. Arșiță, praf, mizerie lucie, neîntre
ruptă încordare — toate acestea le simți 
atunci cînd vezi filmul. Măcsțria în crea
rea acestei atmosfere locale, este, credem 
una din calitățile regizorului italian.

Cineaștii progresiști italieni vorbesc 
despre filmele lor recente ca despre oțpere 

aparținând unui neo- 
realism. într-adevăr 
ceaa ce caracterizea
ză aceste filme este o 
oglindire veridică, 
puternic realistă a 
vieții muncitorilor, a 
țăranilor sau a inte
lectualilor italieni. 
Oamenii acestor fil
me trăiesc, sînt vii. 
Și desigur tocmai 
această puternică le- 
gătură cu realitatea, 
această artistică o- 
glîndire a vieții dă 
filmelor progresiste 
italiene acea căldură 
omenească specifică, 
sădește o emoțio
nantă dragoste pen- 
tru oameni. Vizionezi 
-Suflete zbuciumate" 
și. ca de atîtea ori 
la asemenea filme 
vez: și sunți că auto
rii filmului ii cunosc 
pe oameni, îi înțeleg 
s_ mai ala îi iubesc. Iată de ce și filmele 
tragice ca și cel de față, ale cinematogra
fia. progresiste italiene au darul de a răs
pici: căldură, forță în sufletul spectator 
ritor.

-Suflete zbuciumate" aduce pe ecran 
povestea tragică a unor mineri italieni 
din Sicilia care se găsesc datorită hotă
rârii stăpinilor unei mine de sulf, fără 
muncă, fără posibilitatea de a se între
ține mai departe. O parte dintre mineri 
purtat: de vorbele ademenitoare ale unui 
excroc se îndreaptă spre Franța sperînd să 
poată ciștiga acolo o bucată de piine. Și 
grupul pornește. Dar e cu neputință să 
răzbească cu toții. Și mereu cite unul se 
desprinde de grup, pierzind și spzranța 
îndepărtată și nesigură a salvârți sale. Lo- 
renza se pierde pe străzile Romei și nici
odată nu-și va mai putea găsi tovarășii 
și iubitul in forfota străzilor. Antonio 
pleacă și el în căutarea soției sale pier
dute. Cîțiva oameni nu se pot hotărî să 
continuie acest drum al suferințai și se 
hotărăsc să se întoarcă. Trecînd peste 
munți, în timpul viscolului bătrînul con
tabil moăra... Fiecare dintre acești oameni 
care rămîn în afara grupului de mineri 
porniți spre Franța aduce o nouă întris
tare. Cu atît mai mult cu cît as'menca 
despărțiri sînt dureros de crude : da ca a 
trebuit Lorenza să se piardă sau contabilul 
să se oprească pe viscol nemaiputînd răz
bate ? De ce ? Nenumăratele întrebări „de 
ce" care se ridică în fața spectatorului cer 
toate unul și apelași răspuns pe care fil
mul îl și sugerează: nedreptatea orîn- 
dulrii capitaliste explică toate aceste tra
gice „de ce“-*url. Filmul zugrăvește veri-

O scenă din film
die, convingător, cu mijloacele artei ce în
seamnă viața unui muncitor în regimul 
capitalist, și cum mizeria muncitorilor nu 
poate fi dezlegată intr-un asemenea regim. 
Soarta fiecărui personaj este atît de realist 
înfățișată incit convinge pe de-a-ntragul, 
în tragedia fiecăruia fiind cuprins ama
rul întregii muncitorimi exploatate.

Fiind un rod al realismului critic „Su
flete zbuciumate" nu oferă însă. în același 
timp și soluția așteptată.

Dimpotrivă. La un moment dat mineri
lor li se pun față în față două îndemnuri: 
acela de a lupta în cadrul sindicatelor îm
potriva patronilor și acela da a emigra 
în Franța pentru a găsi acolo de lucru. 
Primul îndemn este de la început aban
donat și pină la finalul filmului soluția 
emigrației ini'r-o altă țară capitalistă este 
cea îmbrățișată de autorii filmului. Franța 
apare pină la urmă ca un nedezmințit rai 
ps pămînt. Filmul nu reușește astfel să 
meargă dincolo de criticarea — cu deose
bită vigoare artistică, e drept — a orîn- 
duirii sociale din Italia, Dar atîta doar. 
Soluția sugerată în film, departe da a fi 
reală, nu poate priciuui decît confuzii 
căci în locul luptei, filmul propune soluția 
unei emigrări.

Cu toate acestea valoarea operei Iul 
Germi o dă această criijcă socială puter
nic prezentată în întreg filmul. Este un 
film din aceeași familie cu a altor opere 
als cineaștilor progresiști din Italia, care 
și-au creat un stil al lor realist, izvorît 
dintr-o profundă dragpște pentru oameni,

V B.



LA ÎNCEPUTUL UNUI NUU AN țXIOLAK Telegrame primite

Bun sosit! In fața facultăților de filozofie șl științe juridice s-au întîlnit studenții care au mun
cit împreună în anul trecut și cei care pășesc pentru prima oară pe porțile facultății. In pragul nou

lui an ei au venit să-și ureze „Spor la muncă!“

SARCINI M
La 1 septembrie, pe întreg 

cuprinsul țării noastre își vor 
deschide din nou porțile școli
le de toate gradele. Tineretul

N. Dinulsseu
prim locțiitor al Ministrului Invățămîntului

nostru studios începe cu elan sporit un nou an de 
activitate rodnică pe tărâmul însușirii științei și a 
educației comuniste pregătindu-se să devină construc
tor al socialismului în Republica Populară Romînă.

Ministerul Invățămîntului s-a preocupat din timp 
pentru pregătirea condițiilor deschiderii noului an de 
învățămînt. Una din acțiunile cele mai importante în
treprinse de Minister în acest sens a fost studierea 
profilului școlilor de toate gradele și îmbunătățirea 
sa in conformitate cu cerințele economiei noastre na
ționale și a sectorului social-cultural. Studierea atentă 
a profilului întregului nistru învățămînt a permis în
lăturarea neconcordanțelor existente între diverse sec
toare de învățămînt și lărgirea specializării cadrelor. 
Paralel eu acțiunea de revizuire și îmbunătățire a 
profilului învățUmîntului, s-a procedat și la elabora
rea planului de Școlarizare pentru noul an școlar.

Instituțiile de învățămînt au fost încunoștiințate la 
timp ătît asupra profilului cît și asrupra planului de 
școlarizare.

O a doua mare, acțiune întreprinsă de Ministerul 
Invățămîntului pentru deschiderea în bune condi- 
țiuni a anului școlar a fost elaborarea planurilor de 
învățămînt și a programelor de studiu și trimiterea 
lor la unități din timD.

Experiența sovietică, experiența școlii noastre, au 
fost de un real folos în elaborarea și îmbunătățirea 
planurilor de învățămînt și a programelor de studiu.

In învătămîntul elementar și mediu de 10 ani au 
fost elaborate si trimise unităților toate planurile de 
învățămînt și 77 titluri programe de studiu.

In învătămîntul superior au fost elaborate și tri
mise pe teren 270 tipuri de planuri de învățămînt și 
peste 500 programe de studiu.

Planurile de învățămînt și programele de studiu 
din acest an asigură elevflor și studenților timpul ne
cesar pentru studiul individual.

Concomitent cu elaborarea planurilor de învăță
mînt și a programelor de studiu, Ministerul Invăță- 
mîntului s-a preocupat și de elaborarea si tipărirea 
cursurilor si manualelor necesare elevilor și studen
ților.

Numai pentru învătămîntul elementar și mediu au 
fost elaborate, tipărite și difuzate 294 titluri intr-un 
tiraj de 9.997.000 exemplare. Și pentru învățămîntui 
superior au fost elaborate și tipărite un număr în
semnat de cursuri și manuale.

în afară de manuale au fost trimise școlilor și alte 
materiale didactice (planșe, hărți, diafilme etc.) ne
cesare desfășurării în bune condițiuni a procesului 
de învățămînt.

în atenția Ministerului Invățămîntului au stat și 
problemele de ordin material privind învățămîntui de

Vom crește demni purtători ai cravatei roșii
A fi instructor de pionieri nu este 

lucru ușor. Trebuie în primul rînd 
să iubești copiii și șă fii apropiat 
de năzuințele și preocupările lor, să 
le cunoști gîndurile, frământările, 
să-i îndrumi, să-i ajuți ca un frate 
al lor mai mare.

Cel care a trăit în viață bucuria 
dorinței împlinite, își poate închi
pui ce a însemnat pentru mine ziua 
cînd organizația mi-a încredințat 
nobila sarcină de a fi instructor la 
detașament.

Am înțeles că sarcina de a con
tribui la educarea în spirit comu
nist a copiilor va trebui s-o traduc 
în viață împreună cu învățătorul și 
profesorul, că împreună va trebui 
să formăm din copiii aceștia oa
meni de nădejde ai patriei, viitori 
constructori ai socialismului.

M-am împrietenit cu pionierii. To
tuși nu așa repede am reușit să-i 
cunosc, să aflu gîndurile și năzuin
țele lor. Din primele zile am orga
nizat discuții interesante cu ei; și 
iată că am reușit să cunosc în scurt 
timp tot ceea ce ar dori ei să se 
petreacă în viața detașamentului.

Am aflat că detașamentul ar dori 
să formeze o echipă artistică, să ia 
parte la amenajarea unui parc și 
să organizeze o excursie.

Pionierele detașamentului mergeau 
cu multă bucurie la Palatul pionie
rilor. Multe dintre ele au activat 
la cercul artistic, la cercul literar, 
la cel al mîinilor îndemânatice și 
altele, iar pioniera Repeca Berco- 
vici face și acum parte din corul 
radio. Detașamentul nostru a obți
nut astfel rezultate frumoase, iar 
ad.unările tematice ținute — ca de 
pildă „O călătorie pe hartă", „Mate
matica dist-activâ" și altele — au 
contribuit la ridicarea nivelului 
învățăturii pionierilor și școlarilor.

Acum sînt instructor superior la 
aceeași școală, unde am muncit 
timp de un an de zile ca instructor

de detașament. Experiența căpătată 
anul trecut îmi este de mare folos 
acum, cînd în loc de 25 de pioniere 
trebuie să conduc 120.

In muncă am fost mult ajutat de 
colectivul de conducere al unității. 
El formează legătura dintre instruc
tor și masa de pionieri. Strînsa co
laborare care a existat între direc
torul școlii, instructor și secretarul 
organizației de bază U.T.M., a făcut 
ca munca să se desfășoare cu rezul
tate bune, noi am izbutit să cu
noaștem bine pe fiecare pionier în 
parte. Reușind să vedem înclinațiile 
fiecărei pioniere, am căutat să al
cătuim astfel planurile de muncă, 
încît să contribuim la justa lor dez
voltare. Planurile noastre de mun
că sînt discutate în consiliile peda
gogice, unde primim un ajutor pre
țios. In adunările tematice, am vor
bit deseori pionierilor intr-un lim
baj accesibil vîrstei lor despre mă
rețele construcții ale socialismului. 
Am căutat să dezvolt la ei dragos
tea pentru activitatea în anumite 
cercuri tehnice iar multe dintre pio
nierele clasei a Vil-a și-au expri
mat dorința să se înscrie la școli 
medii tehnice. Intr-o adunare cu 
tema: „Ce drum să ne alegem în 
viață" am vorbit pionierilor clasei 
a Vil-a despre școala în care am 
învățat eu, o școală medie tehnică 
de construcții civile și industriale.

In urma adunării, pioniera Vasi- 
lica Răceanu s-a prezentat la exa
menul de adtoitere la această școală 
și a reușit.

Cu greu m-am despărțit de pio
nierii clasei a Vil-a care au plecat 
din școală. Dar cu o bucurie nespus 
de mare aștept totdeauna noi șco
lari care intră în rîndurile organi
zației de pionieri în fiecare an. Mă 
gîndesc cu multă emoție și bucurie 
acum la începutul noului an școlar, 
că în locul celor care au plecat în 
alte școli sau au intrat în rîndurile

A R I
toate gradele. Majoritatea lo
calurilor unde se va desfă
șura procesul de învățămînt, 
precum și căminelor și can

tinelor au fost reparate.
Au fost amenajate noi cămine și cantine pentru a 

se veni în ajutorul elevilor și studenților cu situație 
meritorie la învățătură.

Toate aceste măsuri luate de Ministerul Invăță- 
mîntului în spiritul sarcinilor trasate de plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. din august 1953, sînt menite să 
ridice învățămîntui din țara noastră la un nivel supe
rior și să creeze .condiții de muncă și trai din ce în 
ce mai bune pentru tineretul nostru studios.

Sarcini de răspundere stau acum atât în fața cadre
lor noastre didactice cît și a tineretului studios.

în centrul preocupării cadrelor didactice a cadrelor 
de conducere trebuie să stea atît îmbunătățirea pre
gătirii profesionale a elevilor și studenților cît și îm
bunătățirea disciplinei și educației lor îdeologico-poli- 
tice. Educînd pe tineri în spiritul patriotismului, al 
prieteniei și dragostei față de toate popoarele iubi
toare de pace și libertate, al devotamentului față de 
partidul și guvernul nostru, cadrele didactice trebuie 
să ducă în același timp o muncă perseverentă pentru 
înlăturarea rămășițelor ideologice burgheze, a preju
decăților și superstițiilor din conștiința tineretului, și 
să dezvolte în rândurile aoestuia spiritul critic și auto
critic în muncă. Un sprijin important în această 
muncă de educație comunistă a tineretului, îl au ca
drele didactice și cadrele de conducere în organiza
țiile de partid și organizațiile de U.T.M. și pionieri.

O sarcină de cea mai mare importanță ce revine 
școlilor și facultăților constă în aceea de a-i înarma 
pe elevi și studenți cu serioase cunoștințe agricole.

Trebuie acordată o grijă permanentă îmbunătățirii 
muncii de pregătire a cadrelor pentru agricultură prin 
îndeplinirea în întregime a sarcinilor ce revin invă- 
țămîntului din Proiectul de Direjtive ale Congresului 
al II-lea al P.M.R. cu privire la dezvoltarea agricul
turii în următorii 2-3 ani.

Școlarilor, elevilor și studenților le revine sarcina 
de mare răspundere de a munci cu perseverență șl de 
a învăța necontenit de la învățătorii și profesorii lor. 
Cea mai bună mulțumire pentru grija ce o poartă 
partidul, guvernul și întreg poporul nostru tinere
tului studios este străduința acestuia de a-și însuși 
cunoștințe bogate și multilaterale, de a obține rezul
tate tot mai bune în domeniul calificării lui profe
sionale.

Noul an de învățămînt care se deschide trebuie să 
fie un an în care învățămîntui de toate gradele să 
dea patriei noastre cadre temeinic pregătite, capabile 
să contribuie cu tot elanul lor tineresc și cu toate 
cunoștințele lor la construirea bazei economice a so
cialismului în țara noastră.

Urăm spor la muncă și succes tineretului studios și 
cadrelor didactice.

organizației U.T.M. vor veni alți 
pionieri, că vom alege și anul a- 
cesta un nou activ pionieresc din 
rîndul celor mai buni și destoinici 
pionieri.

Cu noul an școlar care a venit, 
va începe și în unitatea noastră să 
pulseze o viață nouă, mult mai bo
gată și interesantă deoît cea din 
anul trecut.

Mi-am pus în plan ca anul aces
ta să antrenez mai mult pionierele 
în activitatea științifică din cadrul 
cercurilor pe materii, cum ar fi cel 
al științelor naturii. încă din timpul 
vacanței pionierele Dascălu Elena, 
Vișan Eliza și altele m-au rugat să 
mă preocup de îmbogățirea colțu
lui viu.

Pionierele Ciocea Georgeta, Das
călu Elena și altele care au fost în 
tabără, au adus daruri frumoase 
școlii: ierbare și insectare.

Anul trecut am avut o bibliotecă 
mică. Cele cîteva zeci de volume 
nu puteau satisface nici pe departe 
setea de carte a unor pioniere ca 
Baranga Denise sau Jeleascu Amalia 
care citesc cu multă pasiune. Anul 
acesta, cu sprijinul direcțiunii șco
lii, vom alcătui o nouă bibliotecă, 
mult mai bogată.

Cu multe gînduri frumoase și nă
zuințe aștept noul an școlar. Va fi 
un an de eforturi, de muncă rod
nică, la sfârșitul cărora toți pionierii 
vor trebui să fie fruntași la învăță
tură. Pentru ca ei să poată fi demni 
purtători ai cravatei roșii, mă voi 
strădui fără precupețlre. Și la baza 
planurilor mele, obiectivul cel mai 
esențial este preocuparea ■ pentru ca 
fiecare pionier și școlar să obțină 
cele mai bune rezultate la învăță
tură.

AUREL CHIVULETE 
instructor superior de pionieri 

la Școala elementară de fete nr. 2 bis 
București

Așteptăm ajutorul utemiștilor
Pășim pragul unui nou an 

universitar. Cu toate că nu 
pentru prima dată întîmplnăm 
pe studenți cu obișnuitul 
„Bine ați venit", încercăm o 
justificată emoție: vom reuși 
oare să satisfacem setea de 
cunoștințe a sutelor de tineri 
ce nu cu mai mică emoție își 
ocupă locurile în auditoriile 
institutului în această dimi
neață de început de septem
brie? Vom fi în măsură să 
răspundem tuturor cerințelor 
procesului de creștere a omu
lui nou?

Experiența acumulată de noi 
în ultimii ani, activitatea co
lectivului pedagogic, elanul ti
neresc ai studenților și do
rința lor fierbinte de a de
veni buni specialiști în dome
niul limbii și literaturii ruse, 
toate acestea ne dau sigu
ranța că vom reuși să ne 
achităm cu cinste de sarcinile 
mari ce ne stau în față.

In primii săi ani de activi
tate Institutul „Maxim Gorki" 
a reușit să obțină o serie de 
realizări: sute de absolvenți ai 
săi predau limba rusă în școli, 
institute de învățămînt supe
rior, lucrează în redacții, edi
turi; din an în an absolvenții 
părăsesc institutul cu o pregă
tire din ce în ce mai înaltă; 
colectivul studenților este mai 
imit, procesul de învățămînt și 
educație îmbracă forme din ce 
în ce mai variate și intere
sante; munca științifică a ca
drelor didactice și studenților 
se desfășoară din an în an la 
un nivel mai înalt.

Multe din aceste realizări se 
datoresc studenților, care au 
muncit cu perseverență și spi
rit de răspundere, utemiștilor, 
care s-au străduit să fie în 
primele rînduri și să tragă 
după ei întreaga masă de 
studenți. Problemele mari ale 
procesului de învățămînt și 
educativ au devenit de mult 
probleme ce stau în cen
trul preocupărilor organizației 
U.T.M.

In acest nou an universitar 
va trebui însă ca organizația 
noastră revoluționară de tine
ret să-și ridice activitatea sa 
la un nivel și mai înalt. Con
ducerea institutului, organiza
ția de partid și întregul corp 
didactic așteaptă din partea 
organizației U.T.M. un ajutor 
și mai susținut, o muncă mai 
perseverentă în domeniul edu
cării comuniste a studenților, 
al îndrumării lor în direcția 
unui studiu temeinic și orga
nizat.

Educarea dragostei fată de 
profesia aleasă — aceea de 
profesor de limba rusă — 
constituie principala sarcină a 
organizației U. T. M. Pe acea

stă cale, organizația noastră 
U.T.M. va trebui să obțină ca 
fiecare membru al său să-și 
îndeplinească cu cea mai mare 
răspundere sarcinile în cadrul 
procesului de învățămînt. 
Nici o absență de la orele de 
curs sau seminarii, punctuali
tatea încă din primele zile — 
iată o direcție spre care orga
nizația U.T.M. va trebui să-și 
îndrepte eforturile sale. Stu
denții trebuiesc obișnuiți să-și 
folosească în modul cel mai 
rațional timpul rezervat stu
diului individual. Organizația 
U. T. M este în primul rînd 
aceea care are datoria să-i 
îndrume în această direcție.

Grija deosebită față de stu
denții anului I trebuie să ne 
preocupe de asemenea în per
manență. Să le împărtășim ex
periența utemiștilor din anii 
mai mari, su-i învățăm să în
vețe, să-i facem să se simtă 
bine în colectivul nostru și 
să-i educăm în același timp 
astfel încît să corespundă 
exigențelor procesului de în- 
vățămînt în institut.

Educarea în mai mare mă
sură la studenți — viitori 
educatori ai tinerei generații 
— a respectului pentru ca
drele didactice, pentru munca 
lor, înconjurarea lor cu cea 
mai călduroasă atenție trebuie 
să constituie de asemenea o 
preocupare importantă a fiecă
rui utemist.

Nu numai ceea ce se petrece 
însă in cadrul institutului tre
buie să facă parte din pro
blemele ce preocupă organiza
ția. Ea trebuie să cunoască 
felul cum își petrec studenții 
timpul liber, să vegheze ca ei 
să-1 folosească interesant și 
instructiv, să nu și-1 irosească 
de pomană. Antrenarea unui 
număr cît mai mare de ute- 
miști în activitatea cercurilor 
științifice, culturale, artistice, 
sportive, va da organizației 
U.T.M. posibilitatea să-și ri
dice prestigiul în rîndurile 
studenților, să și-i apropie.

Noi posedăm toate mijloa
cele pentru rezoli-area acestor 
probleme. Cel mai prețios dar 
pe care organizația noastră 
U.T.M. îl poate aduce celui 
de al n-lea Congres al par
tidului nostru este contribuția 
ei la ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a procesului de în
vățămînt, la pregătirea unor 
specialiști care să ducă în 
mase cuvântul partidului, să 
le apropie de nesecatul tezaur 
al limbii, culturii și științei 
marelui popor sovietic.

N. PASCU 
rectorul Institutului de Limbă 

și Literatură rusă 
„Maxim Gorki"

cu ocazia zilei de 23 August
Către

Comitetul Central al Pârlitului Muncitoresc Romîn
Dragi tovarăși, cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei, C. C. al 

Partidului Comunist Portughez, exprimînd dorința tuturor comuniștilor, a clasei 
muncitoare și a întregului popor muncitor din Portugalia, salută frățește C.C. al 
PJVI.R., precum și curajosul popor romîn.

în 1944, acum 10 ani, sub conducerea genialului și regretatului port-drapel al 
păcii — I. V. Stalin — Armata Sovietică a eliberat România de hoardele nazist-fas- 
ciste, zdrobindu-le și alungindu-le de pe teritoriul ei. Această victorie istorică a 
permis poporului romîn de a instaura puterea sa și de a munci pentru construirea 
unei vieți noi. Toate straturile muncitoare din Portugalia, care de ani îndelungați 
luptă pentru eliberarea lor de sub jugul fascist al lui Salazar, pentru democrație 
și pace, urmăresc cu atenție hotărâtele și victorioasele lupte ale poporului romîn 
pentru întărirea regimului democrat-popular, pentru construirea socialismului, pen
tru apărarea păcii în lumea întreagă. Toate victoriile repurtate de către eroicul popor 
romîn, condus de Partidul Muncitoresc Romîn, constituie o dovadă sigură că socia
lismul va fi în curând o realitate în România. Cu ocazia celei de a 10-a aniversări 
a eliberării Bomîniei de sub jugul hitlerist, C.C. al Partidului Comunist Portughez 
vă dorește, scumpi tovarăși, noi și mai mari succese în întreaga dvs. muncă.

Trăiască Republica Populară Romînă 1
Trăiască eroicul popor romîn 1
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !

C.C. AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ
Lisabona, 15 august 1954.

Către
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Dragi tovarăși,
C.C. al Partidului Comunist Israelian vă trimite dvs. și, prin dvs., poporului 

romîn, calde și frățești salutări cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub ocupația hitleristă de către glorioasa Armată Sovietică.

Noi salutăm pe oamenii muncii din Romînia, care, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Comitetului său Central, avînd ajutorul generos și frățesc 
al Uniunii Sovietice, au realizat o mare și eroică operă în construirea bazelor puter
nice ale Romîniei noi, socialiste și fericite, au dobândit uriașe succese în dezvoltarea 
economiei și culturii naționale, ridicînd necontenit standardul de viață al poporului. 
Cu această ocazie festivă, noi salutăm politica de pace și prietenie între popoare dusă 
cu consecvență de C.C. al P.M.R. și de către guvernul R.P.R., rezolvarea cu succes 
a problemei naționale în spiritul internaționalismului proletar, punerea antisemi
tismului în afara legii pentru prima oară în istoria Romîniei, acordînd drepturi egale 
și depline evreilor din Romînia și creînd condițiile necesare pentru dezvoltarea liberă 
a vieții lor fericite în Republica Romînă democrat-populară.

Transmițîndu-vă dvs. cele mai călduroase și frățești salutări, vă dorim succese 
în marea dvs. operă pentru cauza păcii, democrației și socialismului.

Trăiască Romînia democrat-populară, trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și 
Guvernul Romîniei!

Trăiască Uniunea Sovietică, bastionul păcii, democrației și socialismului!
Trăiască prietenia dintre Israel și Romînia !

In numele C.C. al Partidului Comunist Israeiicn
S. MIKUNIS, 

Secretar general

Telegrame primite din Anglia

O nouă primăvară a școlii
Toamna e primăvara noa

stră, este primăvara însorită 
a școlii. Sînt multe, foarte 
multe toamne de cînd îmi în
tâmpin elevii în pragul nou
lui an școlar.

Inima mea este la fel de 
emoționată, în fiecare „primă 
zi de școală" ca și acum 29 
de ani cînd mi-am început 
munca de învățătoare.

E atîta sărbătoare în mine, 
încît împrumut, din lumina 
ei, întregii vieți din jurul 
meu. Strada cu oamenii și cu 
copiii ei este mai luminoasă, 
mai caldă, ochii trecătorilor 
sînt plini de prietenie, copiii 
rîd și ciripitul lor e un cîn- 
tec drag spre care se pleacă 
urechea mea.

E un miros de început de 
an școlar — mirosul de li
brărie, de literă nouă, acela 
de hârtie proaspătă; miros de 
curățenie, de mere și flori; 
o prospețime pe care o dă na
turii numai primăvara.

îmi place să stau în mijlo
cul întîlnirilor dintre elevi și 
învățătorii, profesorii lor. Vo
cile lor au o mlădiere deose
bită, un farmec pe care nu-1 
mai poți uita, chiar dacă l-ai 
trăit o singură toamnă.

In fiecare an, ziua aceasta e 
un prilej de analiză a ceea 
ce am făcut și a ceea ce aș fi 
putut face și totuși n-am în
făptuit încă.

Planul întocmit în fiecare 
început de an poartă în el a- 
tîtea nădejdi, atîta suflet încît 
un poet ar zice că e poem; 
un inginer ar strânge pleoape
le să cîntărească mai bine lu
mina încăperilor, curcubeul 
apei și simetria mobilierului. 
Numai omul acela din pragul 
școlii zîmbește și recunoaște 
în el planul încărcat de nă
dejdi grele pe care și l-au în
tocmit învățătorii și profe
sorii pentru un nou an școlar 
— etapă grea, plină de răs
pundere, covîrșitoare, dar mi
nunată.

în mine, nădejdile și hotă
rârile pentru viitor se împle
tesc cu imaginile celor aproa
pe două mii de elevi crescuți 
sub ochii mei.

Ti văd pe fiecare, în banca 
lui, cu cartea lui, cu posibili
tățile lui de dezvoltare .

îmi amintesc de fiecare din 
ei, le urmăresc viața, mă 
bucur de cei buni și caut să-i 
ajut pe cei care au încă greu
tăți.

Sînt multe din absolventele 
care cinstesc numele școlii 
din cele care și-au ridicat 
munca aproape de înălțimea 
visului nostru ; unele din ele 
sînt educatoare capabile ca : 
Naghin Dumitra, Gavriliță 
Vera, Popescu Gabriela, Lupu- 
leț Aurica și alte multe ; al
tele sînt conducătoare de uni
tăți preșcolare ca : Albu Ro- 
dica, Petrescu Aura, Emilian 
Valeria, Băldescu Georgeta.

Dintre absolventele școlii

s-au recrutat cadre de control 
în învățămîntui preșcolar, in 
secțiile sfatului popular orășe
nesc și regional ca: Paula 
Streisfeld sau Balea Pompi- 
lia. De Pompilia Balea, am să 
vă vorbesc mai mult în acest 
început de toamnă rodnică.

Era o elevă minunată prin 
toate fibrele ființei ei. îndră
gostită de viață, ea a iubit 
școala cu ardoare. Pentru ea 
era o sărbătoare de zece luni 
pe an. Făcea totul cu plăcere 
mare, de la cel mai mic lucru, 
pînă la cel mai greu.

In ultimii ani a fost secreta
ra organizației U. T. M. pe 
școală. In această calitate a 
lăsat în școală urme adînci, 
prin rezultatele pozitive pe 
care le-a arat A fost cea mai 
iubită și respectată secretară 
pe care a avut-o școala ia 
timp de șase ani. Nici acum 
după absolvire ea n-a între
rupt legătura cu școala. In fie
care început de an școlar vine 
ca o școlăriță, cu buchetul de 
flori și cu inima fierbinte să 
ureze succes celor care-și 
reiau munca in școala ei iu
bită.

Balea Pompilia e inspec
toare în regiunea București. 
Ea este una din tinerele cres
cute în școala noastră, care 
reprezintă cu cinste pe cele 
peste o mie de cadre date de 
școală patriei noastre.

Avem absolvente care au 
plecat să-și continue studiile 
în Uniunea Sovietică. Gheor- 
ghița Soare, studentă la Sa
ratov este un element strălu
cit și ca ea mai sînt altele la 
Moscova și Leningrad.

Noi cei care am contribuit 
la formarea lor, sîntem feri
ciți că visul nostru ni l-am 
împlinit prin ele. Vedem prin 
ochii lor, ascultăm prin ure
chile lor minunata viață a 
omului sovietic.

Azi începe un nou an șco
lar. Azi înfigem piloni noi și 
întărim pe cei de care legăn? 
firul în continuarea muncii. 
Pentru aceasta cadrele didac
tice ale școlii noastre s-au 
pregătit din timp, mai bine 
decit altădată ; ele vor munci 
fără preget pentru ca elevele 
care pășesc azi pragul școlii 
noastre să se simtă bine, să 
devină educatoare bine pregă
tite așa cum ne cere patria.

îmi aștept cu emoție elevele: 
și pe cele mici și pe cele mari. 
Pe toate le felicit în acest 
început de an școlar, le urez 
spor în munca temeinică pe 
care o încep și sînt convinsă 
că ele nu ne vor dezamăgi aș
teptările ; promoția care va 
absolvi anul acesta școala ca 
și cele care abia acum pășesc 
în anul I vor face cinste șco
lii, oriunde vor munci mai 
tîrziu.

ELENA MATEI 
directoarea Școlii 
pedagogice nr. 2 
de educatoare 
din București

Din Anglia au sosit în aceste zile nume
roase telegrame de felicitare cu prilejul 
zilei de 23 August.

In telegrama trimisă de D. N. Pritt și 
Giyn Evans în numele Asociației de Prie
tenie Anglia-Rominia Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, se scrie printre altele : „In decursul 
a 10 ani de la eliberarea Romîniei noi 
am putut vedea marea dezvoltare pe care 
a luat-o țara dvs. Cu prilejul sărbătorii 
dvs. naționale vă trimitem calde și to
vărășești salutări.

Vom depune toate eforturile pentru a 
întări mai mult legăturile de prietenie 
dintre poporul englez și poporul romîn".

în numele Adunării naționale a femeilor 
din Anglia, Fred» Grimble asigură femeile 
din țara noastră de toată prietenia femei
lor din Anglia, urind poporului nostru noi 
realizări și dorind întărirea mai departe a 
prieteniei cu poporul englez.

Un grup de preoți din Marea Britanie, 
printre care Hewlett Johnson, dțean de 
Canterbury, L. J. Bliss, vicar de Saint 
Crispins Bermondsay, Etienne Watts, vicar 
de Middleton Junction și Edward Charles, 
vicar de Arlesey au trimis o telegramă 
I.P.SS. patriarhului Justinian în care se 
subliniază contribuția adusă de biserica 
ortodoxă din țara noastră la lupta pentru 
progresul social și pentru pace. „Clerul bi

sericii din Anglia, spune telegrama, trans
mite prin dvs. salutul nostru bisericii or
todoxe și poporului romîn, precum și dvs. 
personal”.

Studenții indieni din Londra, care au 
vizitat țara noastră cu prilejul Festivalu
lui, transmit cele mai călduroase felicitări 
studenților romîni, dorindu-le noi succese 
în construirea unei vieți fericite.

Membrii Asociației muzicale muncito
rești din Anglia, care au vizitat țara noa
stră anul trecut, amîntindu-și cu bucurie 
de prieteniile încheiate cu acest prilej, 
asigură că vor munci mai mult pentru 
prietenia și pacea între națiuni.

Au mai trimis telegrame de felicitări: 
Uniunea națională a mincrilcr-regiunea 
South Wales, Adunarea muncitorilor din 
districtul Melton Mowbray Leicestershire, 
salariații cooperativei Bakery și membrii 
Uniunii brutarilor englezi, Consiliul Sin
dical din Romford et Hornchurch, Comi
tetul funcționarilor din magazinele socie
tății „Hali telephone accesories", munci
torii tipografi șl colectivul redacțional al 
ziarului „Daily Worker", societatea „Plato 
films", un grup de artiști englezi, Asocia
ția „Dickens fellowship", compozitorul en
glez Aian D. Bush, consilierul Tom Le
wis, Ralph Bond, director de filme.

(Agerpres)

Declarația scriitorului F. K Franchy și A. Giuriatti 
asupra vizitator făcute în țara noastră

Printre oamenii de artă și de știință 
care sînt oaspeți ai țării noastre, invi
tați de Institutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea se află și scrii
torul austriac Frantz Karl Franchy.

Scriitorul Frantz Karl Franchy este au
torul mai multor lucrări dramatice, 
prezentate cu succes pe scenele germane, 
precum șl autorul mai multor romane.

înainte de a părăsi țara noastră, scrii
torul Frantz Karl Franchy a avut o con
vorbire cu un redactor al Agenției Ro
mine de Presă „Agerpres".

Pentru mine, care am cunoscut Romî
nia din trecut — a spus scriitorul aus
triac — m-a impresionat avîntul în mun
ca, ritmul în care se construiește. In re
giunile care le-am vizitat se pot vedea 
cu ochii rezultatele muncii. Mă refer in 
primul rând la fabricile și - uzinele noi, 
la instalațiile lor perfecționate, la zecile 
de mii de muncitori și la condițiile bune 
de muncă ce au fost create. Imaginea 
muncii constructive se întîlnește pretutin
deni. Am văzut cum pentru prima oară 
în Romînia se fabrică rulmenți, autoca
mioane, tractoare și alte utilaje indus
triale și agricole.

Printre realizările pe care le-am văzut 
și care mi-au lăsat de asemenea o impre
sie deosebită sînt și noile construcții de 
locuințe muncitorești pe care le-am vă
zut în diferite orașe.

Frantz Kar! Franchy a vorbit apoi 
despre impresiile sale asupra vieții cul
turale și artistice a poporului romîn. Am 
avut plăcerea să mă întîlnesc în timpul 
vizitei mele în Romînia cu mai mulți 
scriitori și oameni de artă. Din convor
birile avute cu ei am aflat despre admi
rabilele condiții pe care le au creatorii 
de artă în țara dvs. Sprijinul pe care îl 
primesc aici scriitorii și în general toți 
oamenii de artă, prețuirea de care ei se 
bucură par a fi lucruri de necrezut pen
tru cei din țările unde dezvoltarea ade
văratei arte întîmpină numeroase greu
tăți.

Mă voi gîndi întotdeauna cu multă plă-

cere la vizita pe care am făcut-o acum 
în țara dvs., a spus în încheiere Frantz 
Karl Franchy, și sper că voi putea re
veni în curând pentru a vedea noile pro
grese pe care sînt sigur că le va face 
poporul acestei țări în toate domeniile 
vieții economice și culturale.

* 1
Antonio Giuriatti-Verona, secretar al 

Asociației micilor cultivatori din Italia, 
membru al conducerii Cooperației agri
cole provinciale italiene, care ne vizi
tează țara la invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor, a avut o convorbire cu 
un corespondent al Agenției Romine de 
Presă „Agerpres", despre vizita făcută în 
Republica Populară Romînă.

Ceea ce impresionează în primul rînd 
ochii oricărui occidental care vine în 
țara dvs. — a spus Antonio Giuriatti — 
este atmosfera de muncă constructivă, do
rința de pace a întregului popor. în Ro
mânia n-am văzut șomeri. Mi-am dat 
seama că muncitorul romîn este perfect 
conștient că lucrează pentru a contribui 
la ridicarea economică atît a sa cît și a 
întregii țări.

Nu sînt comunist. Vederile mele poli
tice au un caracter independent.

Am văzut că muncitorul romîn, avînd 
asigurat locul său în fabrică, se întrece 
pentru a produce cît mai mult, în timp 
ce muncitorul italian este constrâns să 
fugă după un ciștlg care să-1 ajute a-și 
menține viața.

La reîntoarcere voi arăta italienilor e- 
fortul vostru care reprezintă un pas ho- 
tăritor pe tărâmul construcției și al pă
cii între popoare. Ceea ce ați construit 
in ultimii ani, nici un guvern capitalist 
n-ar fi putut să facă. Voi romînii puteți 
fi mîndri de aceasta.

Muncitorii italieni se informează de 
realizările din Romînia. Opinia publică 
italiană dorește o dezvoltare largă a 
schimburilor comerciale dintre Italia și 
Romînia ceea ce ar crea și posibilitatea 
reluării schimburilor culturale

Infor
In dimineața zilei de 31 august 1954, a 

plecat în Franța, cu avionul o delegație 
a Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum — Centrocoop — din R.P.R., care 
va participa la cel de al 19-lea Congres 
al Alianței Cooperatiste Internaționale la 
Congresul Ghildei Internaționale a femei
lor cooperatoare și la lucrările conferin
țelor internaționale cooperatiste de presă 
și învățămînt, ce vor avea loc la Paris 
to re 1—9 septembrie 1954.

mâții
Delegația este compusă din tovarășii: 

Constantin Mateescu, președintele Cen- 
trocoop-ului, Ana Lungu, Ion Țubic și 
Marm Roban.

(Agerpres)
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O grea lovitură dată politicii S. U.A. în Europa
Poporul francez și-a impus voința. Adu

narea Națională franceză a respins tra
tatul odios al „comunității defensive eu
ropene". Aceasta este o mare, o impor
tantă victorie a forțelor patriotice din 
Franța, în frunte cu Partidul Comunist 
Francez. Aceasta este una din cele mai 
grele înfrîngeri suferite de cercurile agre
sive americane.

Washingtonul și-a pus mari speranțe în 
coaliția agresivă proiectată sub firma „co
munității defensive europene". Ideea 
creării C.D.E. și a „armatei europene" s-a 
ivit în mințile politicienilor și generalilor 
americani încă acum cîțiva ani, după ce 
pentru ei a devenit limpede că în toate 
țările vest-europene —■ și în primul rînd 
în Franța — încercările directe de a re
învia militarismul german se vor ciocni 
de o rezistență hotărîtă din partea mase
lor populare. Strategii și diplomații din 
S.U.A. au uneltit ca, sub perdeaua de fum 
a „armatei europene", să camufleze poli
tica de reînviere a Wehrmachtului. In 1950, 
ei și-au îmboldit lacheii francezi să „pro
pună" crearea unei „comunități de apă
rare" în Europa occidentală. Inițial, po
trivit proiectului care purta numele pre
mierului francez R. Pleven, era vorba 
doar de înființarea unor „mici unități na
ționale" — batalioane sau detașamente — 
în cadrul „armatei europene". Apoi, prin 
tot soiul de urzeli și manevre de culise 
s-a ticluit tratatul de la Paris care, prin 
prevederile oficiale și prin clauzele lui 
secrete, urmărea legalizarea militarizării 
Germaniei occidentale și formarea unui 
bloc agresiv vest-european sub dominația 
militariștilor germani. Cu toate eforturile 
cercurilor agresive de a ascunde esența 
acestui tratat, de a înșela astfel po
poarele Europei occidentale și de a le tîrî 
în aventuri dezastruoase, masele populare 
au sezisat adevărata față a „c.d.e.". Po
porul francez, avertizat de la început de 
comuniști, a înțeles că „comunitatea de
fensivă europeană" ar însemna pieirea 
Franței ca stat suveran, reînvierea peri
colului groaznic al invaziei germane.

Se știe că miniștrii de externe ai celor 
șase țări, care au semnat la 27 mai 1952 
la Paris tratatul cu privire la crearea 
„c.d.e.“, au limitat la șase luni termenul 
ratificării acestuia. Au trecut însă nu luni, 
ci mai bine de doi ani și tratatul referi
tor la „armata europeană" n-a putut fi 
ratificat în toate țările semnatare.

Miniștrii au semnat. Popoarele nu și-au 
pus însă semnătura pe tratatul de la 
Paris. Mișcarea populară împotriva ratifi
cării tratatului „c.d.e." a crescut uriașă. 
Ea a cuprins cele mai largi mase, oameni 
cu idei și convingeri dintre cele mai di
ferite. Felul în care această mișcare popu
lară a influențat și a hotărît mersul eve
nimentelor se vede limpede și din urmă
rirea peregrinărilor tratatului „c.d.e." la 
masa Adunării Naționale franceze.

De doi ani de zile, parlamentul francez 
a amînat continuu dezbaterile asupra ra
tificării. Atît Washingtonul cît și acele 
cercuri reacționare franceze care se orien
tează după politica agresivă a S.U.A., au 
depus eforturi deosebite și au exercitat 
presiuni puternice pentru a grăbi ratifi
carea de către Adunarea Națională fran
ceză a tratatului „c.d.e.". Șantajul, ame
nințările, presiunea diplomatică și econo
mică — toate au fost puse în mișcare 
pentru atingerea acestui țel. Lucrurile au 
mers atît de departe îneît la Washington 
s-a elaborat chiar și un „plan calenda
ristic" de măsuri care trebuiau întreprinse 
pentru a asigura ratificarea tratatului 
„c.d.e." în Franța încă în prima jumătate 
a anului 1954.

Presiunea maselor populare a fost însă 
mai puternică. Adunarea Națională amina 
mereu ratificarea.

Propagandiștii „atlantici" au încercat 
să slăbească rezistența poporului francez 
prin minciunile despre falsa „dilemă" : 
ori „c.d.e.“ și „ „armata europeană" — ori 
reînvierea Wehrmachtului înafara „c.d.e." 
Francezii au auzit asemenea raționamente 
și din gura secretarului de stat al S.U.A., 
Dulles, și de la cancelarul de la Bonn, 
Adenauer, și de la liderul socialist de 
dreapta Guy Mollet, și de la nașul „Eu
ropei unite", Robert Schumann și de la 
alții. Francezilor li se propunea „să 
aleagă" din două rele pe acela care ar fi 
— chipurile — mai mic și să se oprească 
la „armata europeană". Dar masele din 
Franța, ca și din alte țări, și-au dat pe 
deplin seama că în realitate este vorba 
nu de această dilemă falsă, ci de chestiu

Ce ne învață istoria...
în zorii primei zile a lunii septembrie 

1939, pe pagina întîia a tuturor ziarelor 
berlineze apărea un comunicat provoca
tor al agenției oficiale hitleriste D.N.B. 
sub titlul „Polonezii au atacat postul de 
radio-emisiune din Gleiwitz". La ora 5 
dimineața, armata hitleristă trecea gra
nițele poloneze, aprinzînd flăcările celui 
de al doilea război mondial.

Șase ani mai tîrziu, la procesul de la 
Niirenberg al marilor criminali de război, 
gestapis'tul Alfred Helmut Naujocks re
cunoștea că, la ordinele conducătorilor 
hitleriști, a organizat atacul diversionist 
de la Gleiwitz, îmbrăcat fiind în uni
formă poloneză. Hitler își ținuse promi
siunea cinică făcută generalilor săi atunci 
cînd le ceruse să înceapă agresiunea a- 
supra Poloniei: „Eu voi furniza pretex
tul necesar propagandei în vederea dez
lănțuirii războiului, indiferent dacă este 
sau nu demn de crezare". Și intr-ade
văr la furnizat...

Cavalerii hitleriști ai războiului și cei 
care din umbră îl încurajau pășeau ast
fel pe calea desăvîrșirii agresiunii, înce
pută prin anexarea Austriei în 1938 și 
care avea să ajungă la apogeu prin ata
carea Uniunii Sovietice în 1941.

Fascismul german era setos de cotro
piri care să-i salveze economia amenin
țată de o teribilă criză — rezultat al 
unei îndelungate curse a înarmărilor — 
și care să-i netezească drumul către do
minația mondială. Hitleriștii nu ezitau în 
alegerea mijloacelor care să le faciliteze 
realizarea visurilor nebunești. Tratatele 
erau pentru ei simple petece de hîrtie, iar 
conștiința umană ceva de-a dreptul dău
nător, ceva care trebuia extirpat. „Ini
mile voastre să nu cunoască mila ! Fiți 
cît mai neînduplecați!“. Îndemnul rostit 
de căpetenia bandei de sîngeroși aventu
rieri internaționali de la Berlin a deve
nit legea de fier a naziștilor, expresia cea 
mai fidelă a barbarilor secolului nostru. 
Neînduplecarea despre care vorbea Hit-

„Scînteia tineretului"
Pag 4-a 1 septembrie 1954 

nea : a reface sau a nu reface militarismul 
germen. Cu privire la aceasta, în rîndul 
majorității francezilor, n-au existat și nu 
există două păreri. Există o singură vo
ință : Wehrmachtul agresiv nu trebuie să 
reînvie sub nici o formă !

In fața rezistenței ferme a poporului, 
unele cercuri din Franța au încercat în 
ultimele luni să aducă tratatului unele 
„modificări" și amendamente pentru a-1 
„îndulci" și a determina Adunarea Națio
nală să-l ratifice. Aceste amendamente și 
modificări, care de fapt nu modificau 
esența tratatului și lăsau poarta deschisă 
pentru reînvierea militarismului german, 
au fost propuse de Mendes France la re
centa conferință de la Bruxelles. Eșecul 
acestei conferințe a arătat clar că nu 
poate exista niciun compromis intre secu
ritatea Franței și refacerea Wehrmach
tului, că una o exclude pe cealaltă.

Pînă în ultimul mement, cercurile agre
sive de la Washington și „oameni:- lor 
din Franța au făcut tot ce le-a stat in 
putință pentru a salva de la moarte -co
munitatea defensivă europeană- pentru a 
infringe rezistența poporului francez. In 
fața iminenței respingerii tratatului, a- 
depții „c.d.e.". care pînă nu demult ce
reau în gura mare urgentarea dezbateri
lor asupra ratificării, au încercat să ob
țină ca aceste dezbateri să fie aminate. 
Manevrele lor de ultimă oră n-au dat 
însă nici un rezultat. Poporul Franței a 
aruncat la coșul cu gunoi al istoriei tra
tatul edios.

Furia cercurilor agresive americane, a- 
tacurile isterice ale presei reacționare in 
S.U.A. ne dau un indiciu destul de sigur 
despre greutatea loviturii pe care a pri
mit-o Washingtonul prin votul de luni 
seara al Adunării Naționale Franeaze. 
Este pentru prima oară, clrd politica 
S.U.A e respinsă atît de deschis de că:re 
majoritatea parlamentului unu. stat d.n 
coaliția nordatlantică. Consecințele aces
tui fapt nu sint, desigur, cituri de puțin 
îmbucurătoare pentru pretender.ții ame
ricani la dominația mondailă. Ca să Cm 
în limbajul presei americane, șandramaua 
politicii agresive americane e amenințară 
acum de o nouă .reacție în lanț~L- Nă
ruirea „armatei europene*, destrămarea 
„comunității defensive europene* ara'ă 
odată mai mult cit de mare poate fi in
fluența opiniei publice, a forțelor popu
lare care-și dau seama de pericolul rme» 
pe care-1 reprezintă blocurile mutare 
agresive inițiate de S.UA

Exemplul Franței, care a știut să-și 
spună cuvîntul hotăritor în problema secu
rității ei, e desigur de natură să deter
mine si alte țări care pină acum îndepli
nesc întocmai ordinele americane, să ia 
curs spre respingerea dictatului american 
și apărarea intereselor rationale. Nu se 
poate să eu remarcăm de asemenea că 
votul din parlamentul francez dă o pu
ternică lovitură coaliției guvernamentale 
de la Bonn pentru care tratatul -cuie." 
constituia baza politicii externe.

In lumina votului din parlamentul fran
cez, se vădesc mai limpede fisurile pro
vocate in coaliția nordatlantică de diver
gențele crescinde dintre partenerii acestei 
coaliții. Contradicțiile franco-americane, 
franco-germane și in general contradic
țiile americano-europene acționează me
reu mai puternic lovind în uneltirile a- 
gresive patronate de Washington.

Politica dictatului american are tot mai 
puțin efect. Ea întărită chiar și pe unii 
politicieni de dreapta din Europa.

Această furie trădează desigur în pri
mul rînd îngrijorarea cercurilor agresive 
americane. Aceste cercuri își dau prea 
bine seama cit de mult crește în toate 
țările atracția față de politica de colabo
rare și cil de acută este criza prin care 
trece politica înjghebării de blocuri mi
litare.

Ea suferă înfrîngeri după înfrîngeri. Si 
nu-i de mirare că, în această situație, di
plomații americani își pierd echilibrul 
sufletesc. Ei se înfurie și amenință.

Desigur, nimeni nu trebuie să se aș
tepte însă ca cercurile agresive americane 
s'ă sc rezume numai la amenințări și ac
cese de furie. Este de prevăzut o intensi
ficare a presiunilor S.U.A. asupra Franței 
pentru a o readuce în „prima linie" a 
frontului „atlantic", pentru a o deter
mina să participe la urzelile războinice 
aventuriste ale Wall-Street-ului și îndeo
sebi pentru a o sili să dea mîna cu o Ger
manie remilitarizată. Această campanie 
a și început printr-o avalanșă de noi ame

15 ani de la dezlănțuirea 
celui de al doilea război mondial

Ier — și care ar putea fi cel mal just 
tălmăcită prin cuvîntul „tilhărie" — 
a costat popoarele lumii aproape 38 mi
lioane de vieți omenești.

Cînd poposim cu gîndul în urmă cu 15 
ani rememorînd evenimentele petrecute 
atunci, nu putem să ignorăm învățămin
tele istoriei. Istoria este cea mai bună 
școală a popoarelor. Ea le învață să cu
noască străfundurile faptelor, să le ju
dece în adevărata lor lumină. Și aceasta 
este cu atît mai necesar în prezent cu 
cît unele fenomene sînt reeditate cu o 
asemănare uimitoare șl în același timp 
îngrijorătoare.

înfrîngerea pe care au suferit-o în 1918, 
revanșarzii germani nu au putut-o uita. 
Experiența trecutului nu era un bun sfă
tuitor pentru ei, astfel îneît, puțin timp 
după ce glasul tunurilor amuțise, mag
nații cărbunelui și oțelului din Ruhr si 
generalii înfrînți pe cîmpul de luptă 
făureau planurile unei noi agresiuni.

Planurile acestea deveneau mai aro
gante pe măsură ce devenea evident că 
puterile occidentale — S.UA- Anglia și 
Franța -— mizau pe militarismul prusac 
în lupta lor împotriva Uniunii Sovietice 
și a popoarelor europene asupra cărora 
Revoluția Socialistă din Octombrie exer
cita o mare atracție. Generalul Henry T. 
Allen, comandantul suprem al armatei a- 
mericane de ocupație în Germania după 
primul război mondial, scria : „Statul cel 
mai capabil să respingă cu succes bol
șevismul este Germania". „Anticomunis
mul" era atonei, ca dealtfel și acum, unul 
din paravanele folosite cu predilecție 
pentru reînvierea odiosului militarism 
german.

Deabia se aștemuseră semnăturile sub 
tratatul de la Versailles și iată că pu
terile occidentale dirijează periculosul 
expansionism prusac către răsărit, adică 
împotriva Uniunii Sovietice. Barierele 
create reînarmării Germaniei sînt înlă
turate una după alta.

nințări la adresa Franței. Ziarul „New 
York Times" s-a grăbit să avertizeze: 
„Acum zarurile sînt aruncate: Germania 
va fi reînarmată independent".

Acum, după Geneva și după votul din 
Adunarea Națională franceză este însă 
foarte greu ca asemenea atacuri de inti
midare să-și atingă ținta. în Franța, ca și 
în întreaga Europă, masele populare pun 
la ordinea zilei chestiunea tratativelor
pentru securitate colectivă. „Nu există 
nici un temei — scrie ziarul francez „Le 
Monde" — să credem că nu se pot ob
ține aceleași rezultate și același succes 
(ca la conferința <5a la Geneva, n. r.l, în 
pregătirea unui acord cu privire la soar
ta Germaniei și Europei". Lovitura dată 
în Franța politicii americane de creare 
dî blocuri militare creează nci posibilități 
de îmbunătățire a relațiilor internațio
nale. Cu atît mai puternic și mai acut se 
pune acum, după prăbușirea „c.d e-. che
stiunea discutării propunerii sovietice cu 
privire la asigurarea securității colective 
în Europa. Opium publică franceză vede 
in sistemul securității coiatrive singura 
soluție pentru Franța de a ieși din situa
ția în care a fost adusă de politica gu
vernelor prcamericane. singura soluții 
Frittru a înlătura definire pericolul unei 
do* invazii germane

Totodată. acum după năruirea .cd.e*. 
cercurile largi ale opmie* poblxe franceze 
văd âeschinndt2-se perspectivele stabilirii 
unor relații peșnice. rodnice franeo-grr- 
mzne. Adevărata cale a Imbcmătăpru re- 
Frz“ta și Ger— ar. • există si este pe de- 
plm realizabilă. Ea nu numai că nu im- 
ri.ri l.cridzrea ;i::.- z: "rar.:.-. :
dimpotrivă, presupune o Franță mare și 
puternică, care să ccupe locui ce i se cu
vine in Eurcpa si in lume. Această cale 
constă în crearea tmui stat ger an, tr-rt. 
p-.;-.c și democrat. După cum se știe, 
guvernele Uni-r-.ii Sovietice. Statelor Unite 
și Angrier, cărora li s-a alăturat mai tr
ata și guvernul Frarrieî au luat ia Pots
dam angajamentul „să nimicr-ască milita- 
risnul și nazismul german și să adepte 
de earr.un acced si alte măsuri necesare
pentru ca Oea-:* să nu mai amenințe 
niciodată pe veriaii ei s pacea lumi;*. In 
cmrițifto actzsaje. botărirea de a ‘ndepiud 
aces: anga; ament ar putea să aibă o uria
și însemnătate pentru asigurarea secu
rității în Europa, in spettzl pentru asi- 
gurarea recur :tâții Frânte. Na încape 
îndoială că o asemenea rezolvare a pro

ră și de Franța — de poporul și guver
nul eL Prin propunerile sale Scufe la 
4 august Uniunea Sovietică a deschis căi 
nt. i;rc-;:.i rcti'.vi-. p-r.:.. :■ | --- 
bieme; get mane. Franța poate și trebuu- 
să-ș; spună cuvîntul pentru ca In timpul 
cel mai scurt. reprezentant: săi. împreu
nă cu acei ai S-U_A„ Angliei și Unturii 
Sovietice să se întrunească st să depună 
noi eforturi pentru rezolvarea pașnici, 
echitabilă a problemei germane

Faptele arată că ia Franța există forte 
capabile să apere interesele națiccale și 
securitatea țării. Aceste forțe au zcțic- 
nat cu succes cînd a fost vorba de scoa
terea Franței din războiul murdar din 
Vietnam. Aceste forțe au determinat res
pingerea, tratatului „c.<Le_".

Popoarele Europei și ale lumii întregi 
salută cu dragoste forțele sănătoase ale 
națiunii franceze in lupta lor pentru men
ținerea rolului Franței de mare putere, 
împotriva planurilor întunecate ale aven
turierilor america-:;. Opinia publică iubi
toare de pace din lumea întreagă a primat 
cu mare satisfacție șt bucurie vestea res
pingerii tratatului „rde * in —area
Națiocală franceză. Poporul nostru și ti
neretul nostru muncitor, vital interesați 
in crearea unui sistem de securitate co
lectivă. în lupta pentru zădărmrirea 
uneltirilor agresive americane, a uimi
rii cu simpatie lupta patnori.tr france-; 
împotriva „cxLe.“. Noi am citit mereu 
cu admirație despre actiunSe curajoase 
ale comuniștilor francezi, care din 
primul moment al urriru odiosului tra
tat de la Paris au luptat pentru —-re 
tuturor păturilor poporului francez împo
triva urzelilor Wa si-, ngtoculm șa ale rear- 
țiur.ii din Franța.

Victoria dobindîtă de pope cri fm-rez, 
această victorie a păci!, ne dă și nocă. ca 
și tuturor oamenilor cinstiți dm întreaga 
lume, un nou imbold ia lupta noastră 
pentru asigurarea păcii și aeaKMfM ta 
Europa și întreaga lume.

EM. RUCAR

Evoluția politicii occidentale su era 
greu de sezisat. Ea reprezenta o adevă
rată invitație la reinarmare. Si jur.ser~.i 
prusaci nu trebuiau mult rugau— Vutoeul 
avea insă să facă dovada faptului că. a- 
tunci cînd s-au văzu: înarmau piua in 
dinți, militariștii germani nu au fă rut 
nicio distincție in ceea ce priveșto ale
gerea victimelor agresiun.. tor. Despre 
aceasta vorbesc grăitor ruinele orașelor 
Coventy și Oradour—

în pregătirea celui de al doilea răzbel 
mondial, militarismul german a trec —: să 
parcurgă mai multe etape. Două din ele 
rețin atenția in mod deosebit. Este vorba 
de refacerea potențialului indusriial dl 
război iar — pe baza acestuia — de refa
cerea mașinii de război germane. Rena
șterea militarimalrri ger rtaa c fr rt opera 
puterilor occidentale și fa p-î—.a! ri-.d a 
Statelor Unite ale AmeririL

Invazia dolarilor In Germania anuar de 
după primul război moccfial a luat pro
porții uriașe. Iapă exemplul unei singure 
bănci americane — JXUoo. Bead & Col*. 
La 10 ianuarie 1905. hanea acorda ta im- 

derurgice Thyssen, pentru ca Ia 25 ianuarie 
^926, Întreprinderile .Rhrn Elbe Union" 
să primească 25 milioane dolari : < luni mai 
tizziu Thyseen ptănea taeă S BnBaane de 
dolari. Magnați: industriei minere din 
Germania formează in 1925 un uriaș 
trust, care Ia 26 iunie 1926 primea din 
partea bănea „Diiloo, Read A Co- un 
împrumut de 30 milioane dolari iar după 
un an alte 30 de mUicene dolari- In 1928, 
Jhllon. Riad & Co* investea 31 milioane 
dolari ia industria germană de armament 
și acorda împrumutori de alte zeci di mi
lioane uncr concerne ca Siemens și altele.

Ploaia de dolari a rodit după cîțiva ani 
ciad Hitler a încălcat, una după alta, 
frontierele statelor europere. Dar sprijinul 
financiar al puterilor occidentale nu era 
suficient pentru pregătirea războiului. 
Guvernele din S.U-A, Anglia și Franța 
au dat mină liberă agresorilor fasciști și 
le-au permis să pună la cale toate combi
națiile politice pe care aceștia le doreau. 
Crearea axei „Itorlin-Roma", transformată 
mai apei in triunghiul „Berlin-Roma- 
Tokio", a însemnat scindarea Europei,

După respingerea de către Adunarea Rațională franceză 
a tratatului C. D. E.

Adepții C.D.E. continuă uneltirile
PARIS 31 (Agerpres). — Deși prin votul 

Adunării Naționale adepții CJJE. au su
ferit o înfringere usturătoare, ei continuă 
să uneltească. Agenția France Presse a- 
nuntă că fostul prim ministru Paul Rey- 
naud, unul din susținătorii CDFl-ului, a 
declarat că va interpela pe primul mi
nistru Mendăs-France „asupra consecin
țelor votului Ad:mării și asupra conclu
Socialiști francezi excluși din partid pentru că au votat împotriva C.D.E.
PARIS 31 (Agerpres). — După cum a- 

nuntă agenția France Presse conducerea 
partidului socialist a hotărît excluderea 
in partid a lui Jules Moch, Daniel Ma
yer și Max Lejeune, pentru faptul că în 
cadrul dezbaterilor /.dunării Naționale 
franceze au luat atitudine hotărîtă împo
triva ratificării tratatului „armatei eu
ropeni*.

Decepția militariștilor de la Bonn
BONN 31 (Agerpres). — Respingerea 

tratatului armatei europene de către Adu
narea Națională franceză l-a făcut pe 
v-.ce-cancilarul Blucher să mărturisească 
că este „consternat de acest eveniment".

Subliniind „decepția și consternarea" 
recturilor conducătoare vest-germane, 
Flucher a cerut în același timp ca Statele 
ItaBe să treacă imediat la politica de re- 
inarmare a Germaniei occidentale.

Declarația lui Eisenhower
WASHINGTON 31 (Agerpres). — După 

ce Adunarea Națională franceză a res
pins tratatul comunității defensive euro- 

- a făcut o
declarație în care recunoaște că hotărîrea 
parlamentului francez constituie un grav 
es»ec al poiiti-cii americane.

După cum subliniază United Press,
Comentariile presei americane

WASHINGTON 31 (Agerpres). — Știrea 
dapve zopiscerea de către Adunarea 
' . comuni-

defensive europene a provocat derută 
în rindurile cercurilor guvernante ameri
cane.

„La Washington, subliniază France 
Bresse, se recunoaște că Statele Unite au 
nrizrit o gravă înfringere pe plan diplo
matic".

Presa americană comentează pe larg 
vcrel defavorabil dat de deputății fran
cai tratatului CDE.

.New York Herald Tribune" publică un
O declarație a lui Foster Dulles

WASHINGTON 31 (Agerpres). — După 
rzm anunță agenția United Press, secre- 

Fri'.er Duiics a făcut o de
clarație în legătură cu respingerea de că
tre Franța a tratatului C.D.E.

Secretarul de stat a declarat că votul 
Adunării Naționale franceze „impune re

VâHa unei delegații a F.M.T.D. 
în R.P D. Coreeană

PHENIAN 31 <Agerpres). — TASS trans- 
suze: La 2> cupuri ■ erat Ioc Ia Phenian 
• rrsntiree rpnszxtd de Comitetul orășe
nesc Fkrmsn cl Uniunu Tineretului De- 
—-orrnt ân Coreea in cinstea delegației 
Feie-ct^i Jlzrsdiale a Tineretului Demo- 
eret. care ricâecză ILPJJ Coreeană. La 
creesni revnixae cariatul de salut a fost 
rests de Krm En Su, vicepreședinte al 
UusaaaB Tiaiu talul Democrat din Coreea. 
Gto—z SepcL șefa delegației F.M.TJJ. a 
trenmus tea salut fierbinte tineretului co
reean. flembrU delegației cu vorbit celor 
prezent-, derp-e brpta pe-.t-u pcce dusă de 
teeretal dra firile lor.

La 2> supxst < cruț loc o conferință de 
presă ia exdrul căreia membru delegației 
FJd.TJJ. cu făcut o declarație comuaA Ei 
și-oa erprerect adreireția față de eroismul 
poporalu coreeea.

crearea unor taeaoo de răxbol care pri
me; i^zu ia mod duect pacea centinentu-

Diptocrația occidentală a reacționat la 
pregăurije de război r..:leriste aprobîn- 
du-je s. străduiadu-se să le abată asupra 
U R -S A Orbiți de antisovietismul lor, 
coodueătoeu putorilor apusene nu înțele
geau — sau se făceau că nu înțeleg — că, 
ma: A* > -rr ie sau mai tîrziu, hitleriștii își 
vor îndrepta tovrrurile și asupra lor. Hi
tleriștii șt guvemele occidentale găsiseră 
un limba; comun in ceea ce privește „uni
rea Europei fără Rusia", formulă nu prea 
depărtată de cea a „C-DY'-ului din zilele 
noastre. „Unirea Europe: fără Rusia", for
mulă dracă tontului Hai."ax. Iui Sumner 
Wefies și altera ca ei a dus la rușinosul 
tirg de la Muncben, care a predat Ger
maniei naziste state independente ca Au
stria și Cebostovacia și care a fost prelu
diul acnuri de la 1 septembrie 1839, cînd 
fiăcărlle cele-, de al doilea război mondial 
au început să mistuie Europa.

Un.mea Soriettoă. a cărei politică ex
ternă se caracterizează prmtr-o strălucită 
clarviziune, a atras atonua popoarelor 
Europe; asupra primejdiei mortale pe 
care o constituie existonto une: Germanii 
m< tarizato s revanșarde. Uniunea So
vietică a arătat că, în fața agresiunii, 
singura afinai ine justă este cea de a or
ganiza acttuzsea colectivă a tuturor sta
telor europene. Reprezentantul sovtotic la 
Liga Națtumtor a declarat, in numele Gu
vernului Sovietic. încă in urmă cu 18 ani: 
„Sintetn pentru un acord intomafional 
de natură nu numai să întărească bazele 
existente aje păci. ci. dacă este posibil 
să și creeze altele noi. Sintom pentru par
ticiparea ia acest acord a tuturor țărilor 
care nutresc o asemenea dorință. Sîntem 
pentru asigurarea securității tuturor po
poarelor Europei".

Glasul Uniunii Sovietice nu a avut insă 
ecou în cabinetele ministeriale din Paris, 
Londra și Washington. Propunerile sovie
tice au fost respinse cu cinism.

Agresiunea hitleristă nu a putut fi deci, 
stăvilită. Acesta a fost rezultatul logic al 
politicii burgheziei occidentale și, în pri
mul rind, a virfurilor reacțiunii imperia
liste din America. Europa, iar mai apoi 
lumea întreagă, au fost azvirlite într-un 
singeros război ale cărui rezultate au fost 
însă cu totul altele decit cele scontate de 
autorii lui. In anii războiului antifascist 
s-a făurit unitatea popoarelor iubitoare 

ziilor pe care guvernul Intenționează să 
le tragă din votul Adunării".

Adunarea Națională s-a întrunit din nou 
marți după amiază sub președinția lui 
Andre le Troquer. La începutul ședinței 
primul ministru Mendes-France a cerut 
ca data discutării interpelărilor de poli
tică externă să fie fixată pentru 3 noiem
brie.

în comunicatul dat publicității de con
ducerea partidului socialist se recunoaște 
că în cadrul partidului s-a creat o „situa
ție dramatică", provocată de faptul că un 
mare număr de deputați socialiști au vo
tat în ciuda ordinelor primite din partea 
liderilor lor, împotriva comunității defen
sive europene.

BONN 31 (Agerpres). — Marți dimi
neața guvernul federal s-a întrunit sub 
președinția vice-cancelarului Bliicher pen
tru a discuta respingerea tratatului C.D.E. 
de către Adunarea Națională franceză. 
Membrii guvernului de la Bonn se întru
nesc din nou miercuri sub președinția 
cancelarului Adenauer, în același scop.

„președintele Eisenhower și-a exprimat 
fățiș dezamăgirea față de acțiunea parla
mentului francez".

„Nu se poate nega faptul, a declarat 
Eisenhower, că respingerea tratatului 
C.D.E. de către francezi constituie un 
eșec serios al efortului comun al țărilor 
occidentale... Da, am suferit un eșec".

articol de fond plin de insulte Ia adresa 
Franței.

Ziarele „Washington Post" și „New York 
Post" își întitulează articolele: „Francezii 
au omorît comunitatea defensivă euro
peană", în timp ce „Daily Mirror” pu
blică un comentariu amplu pe prima pa
gină intitulat „Adunarea Națională fran
ceză a ucis C.D.E.". •

Ziarul „New York Times" constată cu 
amărăciune cu hotărîrea Adunării Națio
nale franceze constituie una din victorii
le cele mai importante ale politicii anti- 
americane.

evaluarea politicii externe a S.U.A" și a 
cerut convocarea grabnică a consiliului 
miniștrilor țărilor N.A.T.O.

Dulles a insistat pentru restabilirea ne- 
întîrziată a suveranității Germaniei occi
dentale spre a-i da posibilitatea să se re- 
înarmeze cît mai repede.

Tineretul german se împotrivește 
militarismului

BERLIN 31 (Agerpres). — A.DJV. trans- 
mite: La ffirșitul săptăminii trecute a 
fost constituit in sectorul democrat al Ber
linului primul comitet pentru unitatea de 
acțiune a tineretului muncitor.

Comitetul nou ales a adresat un apel 
către toți tinerii din Berlin, cerîndu-le să 
constituie comitete similare în toate fa
bricile pentru a organiza lupta comună a 
tineretului muncitor împotriva militaris
mului si a C.D.E. „Puterea noastră, se 
spune în apel, rezidă în unitatea noastră. 
Sprijiniți pregătirile pentru alegerile popu
lare din Republica noastră Democrată 
Germană. Victoria candidaților Frontului 
Național va însemna că toate forțele de
mocratice iți string rindurile cu mai multă 
hotărire și că R. D. Germană, ca bază a 
luptei pentru o Germanie unită, pașnică și 
democratică, este fi mai mult întărită fi 
consolidată".

de pace, în frunte cu marele popor sovie
tic a cărui glorioasă armată a avut o con
tribuție hotărîtoare la distrugerea ma- 
șinei de război germane. Jertfele oameni
lor sovietici au făcut cu putință ca planul 
lui Hitler de stăpînire a Europei și a lu
mii să fie zădărnicit Popoarele își amin
tesc cu recunoștință de lupta plină de 
eroism a Uniunii Sovietice. Popoarele au 
sperat că nicicind nu se vor mai repeta 
asemenea tragedii ca cea provocată la 1 
septembrie 1939 de către hitleriști.

In perioada postbelică, popoarele au pu
tut să constate iasă cu îngrijorare că 
forțele negre ale reacțiunii sint reînviate, 
că militarismul german este refăcut sub 
oblăduirea acelorași puteri care, numai cu 
trei decenii in urmă, i-au deschis calea 
spre zăzboiul mondial. Germania occiden
tală seamănă din ce In ce mai mult cu 
Retchul hittorist. Ba mai mult, tratatele 
încheiate acum doi ani la Bonn și Paris 
„legalizează- primejdioasa renaștere a 
m:'..țarismului german.

Scindarea Europei in blocuri militare 
epuse unele altora este calea pe care 
cred cercurile conducătoare din S.UA că 
vor real: za ma; grabnic refacerea poten
țialul-; de răzbel german. Se știe că toc
mai o asemenea perspectivă suride re
vanșarzilor germani.

1= 1954 situația este însă cu totul alta 
decât in 1939. In prezent există uriașul 
lagăr al democrației și socialismului care 
numără 900.000.000 de oameni. Raportul 
de forțe in arena mondială s-a schimbat 
radical in favoarea socialismului și a 
păcii.

Popoarele țin seama de învățămintele 
istoriei. Ele se împotrivesc cu dirzenie 
renașterii militarismului german și ori
căror încercări de a camufla această 
renaștere prin combinații politice diver
sioniste de genul falimentarei „comunități 
defensive europene-. Cea mai vie ilustrare 
a situației existente astăzi în Europa o 
constituie faptul că poporul francez a 
impus respingerea tratatului cu privire 
la crearea „comunității defensive euro
pene-. Votul din Adunarea Națională 
Franceză este un vot împotriva renașterii 
militarismului german, un vot împotriva 
politicii americane de reînarmare a acelora 
care cu numai 15 ani în urmă au arun
cat omenirea într-un groaznic măcel.

Oamenii simpli din Europa înțeleg că 
militariștii germani, ori de cite ori dispun 
de soarta Germaniei, o împing pe calea

Primo! spectasol dat 
de maeștrii artei indiene la Moscova

MOSCOVA 31 (Agerpres). TASS trans
mite : La 30 august, la Teatrul Mare al 
U.R.S.S. a avut loc primul spectacol dat 
de maeștrii artei indiene — soli ai poporu
lui indian prieten, a cărui cultură stră
veche, originală și profund națională este 
apreciată în mod deosebit de oamenii so
vietici.

Sala teatrului a fost arhiplină. Scena 
era pavoazată cu steagurile de stat ala 
Uniunii Sovietice și Republicii India, 
înainte de începerea spectacolului au fost 
intonate Imnurile de stat al Indiei și 
U.R.S.S.

Artiștii indieni au prezentat un program 
variat cuprinzînd dansuri clasice și popu
lare și compoziții muzicale indiene.

Spectacolul s-a bucurat de un uriaș suc
ces, demonstrînd talentul și înalta măies
trie în execuție a artiștilor indieni.

După concert, oaspeții dragi, iar în per
soana lor întregul popor indian iubitor de 
pace, au fost salutați călduros în numele 
opiniei publice sovietice de către un mare 
grup de oameni ai artei.

Adresîndu-se oaspeților, I. A. Moiseev, 
artist al poporului din U.R.S.S., a urat po
porului indian prosperitate continuă.

Tuturor artiștilor indieni li s-au oferit 
buchete de flori.

Luînd cuvîntul, conducătoarea delega
ției reprezentanților culturii și artei in
diene, M. Chandrasekhar, ministrul ad
junct al sănătății al Indiei, a transmis sa
lutul fierbinte al poporului indian și a 
mulțumit pentru primirea cordială de care 
s-a bucurat delegația indiană.

La concert au asistat N. A. Bulganin,
L. M. Kaganovici, M. G. Pervuhin, M. Z. 
Saburov, N. M. Șvernik, P. N. Pospelov,
M. A. Suslov, N. N. Șatalin, A. A. Gro- 
miko, S. V. Kaftanov, miniștri ai U.R.S.S., 
deputați în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
reprezentanți ai organizațiilor obștești, 
oameni ai științei și culturii sovietice, 
muncitori din întreprinderile industriale și 
de pe șantierele de construcție din Mos
cova.

La concert au asistat de asemenea am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii India în U.R.S.S., K. P. Sh. Me
non, cu soția, precum și șefii și membrii 
ambasadelor și legațiilor acreditați la Mos
cova.

Seurte știri
La 31 august, Agenția Telegrafică 

Centrală Coreeană a transmis declarația 
de protest ’a lui Nam Ir, ministrul Aface
rilor Externe ai Republicii Populare De
mocrate Coreene, împotriva persecutării 
de către guvernul japonez a coreenilor 
care locuiesc în Japonia.

• Primul ministru al Angliei, Churchill, 
a convocat pentru 1 septembrie o ședință 
a cabinetului englez în vederea examină
rii situației create în urma respingerii tra
tatului C.D.E. de către Adunarea Națior 
nală franceză.

0 Ministerul Afacerilor Externe al An
gliei a dat publicității un comunicat în care 
se spune că „în fața problemelor urgente 
care se ridică în urma respingerii trata
tului C.D.E. de către Adunarea Națională 
franceză", Anthony Eden, ministrul de 
Afaceri Externe a hotărît să nu plece la 
conferința S.E.A.T.O. de la Manilla. Dele
gația britanică la conferința de la Manilla 
va fi condusă de lordul Reading.

0 După cum anunță agențiile de presă, 
savantul american Oppenheimer a fost 
supus unui interogatoriu de către agenți 
ai F.B.I.-ului în momentul în care s-a 
înapoiat în Statele Unite după un conce
diu petrecut în Porto Rico.

---- •-----

Concertul pianistului sovietic 
Viktor Merjanov

Marți seara în sala Ateneului R.P.R. a 
avut loc un concert extraordinar dat do 
pianistul sovietic Viktor Merjanov, lau
reat al Concursului unional și al celui de 
al 4-lea concurs internațional Chopin de 
la Varșovia.

Programul concertului a cuprins Con
certul pentru orgă în la minor de Bach- 
Vivaldi, „Tablouri dintr-o expoziție44 de 
Mussorgski, Sonata în si bemol minor de 
Chopin și Sonata nr. 5 de Scriabin.

Concertul pianistului sovietic s-a bucu
rat de un frumos succes.

(Agerpres) 
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aventurilor războinice. Aceasta este în
vățătura celor două războaie mondiale 
care au însîngerat omenirea în secolul 
nostru. învățătura aceasta o nesocotesc 
politicienii americani care au adus la 
cîrma Germaniei occidentale pe revan
șarzii de la Bonn. Poporul german a su
ferit însă uriașe transformări în anii din 
urmă. în conștiința lui se produce un pro
ces de clarificare politică ; el nu mai vrea 
să facă jocul militariștilor revanșarzi. Re
publica Democrată Germană este reazimul 
luptei pe care o duce poporul german iu
bitor de pace.

Popoarele europene, oamenii simpli care 
au suferit de pe urma războaielor de jaf 
și agresiune pricep că numai prin evitarea 
scindării continentului nostru, prin crea
rea unui sistem de securitate colectivă, 
așa cum a propus Uniunea Sovietică, se 
poate menține și consolida pacea Europei. 
Notele sovietice din 24 iulie și 4 august 
1954 au avut un mare răsunet tocmai 
pentru că ele răspund convingerii ferme a 
popoarelor din Europa că prin eforturile 
tuturor statelor iubitoare de pace, indife
rent de orînduirea lor socială, se poate 
realiza securitatea europeană.

Succesul conferinței de la Geneva a de
monstrat cu prisosință că atunci cînd se 
depun strădanii se poate realiza o înțele
gere. Oare nu este posibil ca o înțelegere 
de felul celei realizate în Asia să se reali
zeze și în Europa ? întrebarea aceasta 
frămîntă opinia publică și răspunsul este 
afirmativ. Da, o asemenea înțelegere se 
poate realiza. însă pentru aceasta este 
necesar ca reprezentanții marilor puteri 
să ia din nou loc la masa unor tratative 
comune. Acum, după respingerea „C.D.E." 
de către parlamentul francez, aceste trata
tive se dovedesc încă odată a fi singura 
cale capabilă să ducă la rezolvarea spi
noasei probleme germane.

★
Au trecut 15 ani din ziua în care tunu

rile au vestit începutul celui de al doilea 
război mondial. Timpul care s-a scurs nu 
a așternut uitarea peste cele petrecute. 
Popoarele au o memorie bună și tocmai 
de aceea ele luptă pentru ca să zădărni
cească încercările celor care vor să dez
lănțuie un război mondial, tocmai deaceea 
ele luptă pentru pace și securitate colec
tivă în Europa și în lumea întreagă. 
Această luptă va birui. Chezășie este forța 
lagărului păcii în frunte cu marea Uniune 
Sovietică.

EDGARD OBERST
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