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început de an șccTa? 
in tarile de democrație populari

Pentru îmbunătățirea propagandei 
prin conferințe

IN FAȚA UNIUNII TINERETULUI 
MUNCITOR, partidul nostru a pus 
sarcina de a fi un ajutor de preț în 

munca de educare comunistă a tinerei ge
nerații, de a mobiliza activ tineretul, sub 
conducerea partidului, în lupta pentru în
făptuirea mărețului țel: construirea so
cialismului.

Printre mijloacele importante pe care 
U.T.M. le are la dispoziție pentru sădirea 
în conștiința tineretului a trăsăturilor edu
cației comuniste se află ți propaganda 
prin conferințe.

Cu ajutorul propagandei prin conferințe 
comitetele regionale, orășenești și raionale 
U.T.M. au posibilitatea să răspîndească 
în masele tineretului ideile marxist- 
leniniste, să facă cunoscute tineretului 
măsurile luate de partidul nostru, să popu
larizeze larg cunoștințele științifice, com- 
bătînd obscurantismul și misticismul. Prin 
conferințele ținute în fața tineretului, or
ganele de conducere U.T.M. pot ajuta ac
tiv organizațiile de bază U.T.M. să-și îm
bunătățească munca și să-și crească in
fluența lor asupra utemiștilor și tinere
tului, ele pot determina un nou avînt în 
producție al tineretului, îl pot mobiliza la 
îndeplinirea cu succes a uneia sau altei 
măsuri a partidului și statului nostru. Un 
rol important îl are propaganda prin con
ferințe în combaterea manifestărilor de 
huliganism, șovinism, a atitudinilor imo
rale, în smulgerea tineretului de sub in
fluența ideologiei și moralei putrede bur
gheze, în educarea trăsăturilor moralei 
comuniste.

Succesul propagandei prin conferințe 
depinde direct de pregătirea ideologică și 
politică a lectorilor și referenților, de nive
lul lor cultural și măiestria propagandis
tică, de felul în care știu să expună clar 
și accesibil auditorilor ideile, să le capteze 
atenția, să-i înflăcăreze.

De aceea alegerea, recrutarea justă și 
educarea sistematică a lectorilor și refe
renților este o chestiune de cea mai .mare 
importanță.

Unele comitete regionale, orășenești șl 
raional? U.T.M. înțelegînd just importanța 
componenței grupelor de lectori și refe- 
renți s-au străduit să recruteze pentru 
această muncă, activiștii de partid, de 
U.T.M. și de stat destoinici, tineri profe
sori, ingineri, agronomi etc., dintre cei mal 
pregătiți.

Sînt însă multe organe de U.T.M. care 
subapreciind munca de propagandă prin 
conferințe, n-au dat atenție recrutării 
juste a lectorilor și referenților și n-au 
muncit sistematic cu ei. Comitetul orășe
nesc U.T.M.-București, neînțelegînd im
portanța alegerii atente a lectorilor, a 
mers pe linia recrutării acestora aproape 
exclusiv din rîndul studenților și asistenți
lor. Din această cauză, în timpul vacanței 
de vară grupul de lectori s-a autodizolvat 
și nici în momentul de față el nu este încă 
reconstituit.

Pentru desfășurarea cu succes a propa
gandei prin conferințe numai o recrutare 
atentă a lectorilor și a referenților nu este 
de ajuns. Cu grupul de lectori sau refe- 
renți comitetele de U.T.M. trebuie să des
fășoare o muncă permanentă pentru creș
terea lor ideologică și politică și pentru 
perfecționarea măiestriei lor propagandis
tice. Organizarea de consfătuiri ale gru
pelor de lectori și referenți în care 
să se discute felul cum se alcătuiesc și se 
expun conferințele, ținerea de lecții cali

ficate în fața lor, înscrierea lor în Invă- 
țămîntul de partid, îndrumarea și contro
larea studiului lor individual, sînt forme 
importante ale muncii pe care o pot des
fășura organele de U.T.M. în vederea 
creșterii lectorilor și referenților.

Comitetele de U.T.M. trebuie să dea o 
mare atenție alcătuirii tematicii propa
gandei prin conferințe. în momentul de 
față propaganda prin conferințe este che
mată să explice tineretului marea însem
nătate a sarcinilor pe care partidul Ie-a 
pus în fața poporului în scopul dezvoltării 
continuie a economiei naționale și a ri
dicării nivelului de trai material și cultu
ral al celor ce muncesc. Măsurile luate de 
plenara din august 1953 a C.C. al P.MJL, 
proiectul de Directive al partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani trebuiesc explicate pe larg 
tineretului și mobilizat în lupta pentru în
deplinirea acestor sarcini. Principala pro
blemă a tematicii propagandei prin con
ferințe trebuie să fie în momentul de față 
propaganda cunoștințelor agricole. Trebuie 
arătat tineretului că singura cale care duce 
la ridicarea nivelului de trai al poporului 
este lupta pentru ridicarea producției, a 
productivității muncii, pentru un regim 
sever de economii, descoperirea și folo
sirea rezervelor interne ale producției, 
îmbunătățirea calității produselor.

O parte importantă a tematicii grupe
lor de lectori și refereați trebuie să o con
stituie de asemenea răspîndirea cunoștin
țelor științifice și tehnice.

Eficacitatea propagandei prin conferințe 
depinde de felul cum este scrisă o con
ferință și cum este expusă în fața tine
retului. în alcătuirea unei conferințe 
grupul de lectori trebuie să țină seama în 
primul rînd de păstrarea purității ideolo
gice și științifice, să vegheze să nu trans
mită tineretului idei confuze, idei străine 
ideologiei clasei muncitoare, care se stre
coară și astăzi în multe conferințe. Un 
lucru de căpetenie în alcătuirea și expu
nerea unei conferințe în fața tineretului 
îl constituie atitudinea creatoare față de 
teorie. Lectorul care alcătuiește o confe
rință trebuie să se străduiască să lege or
ganic teoria de practica construirii socia
lismului în țara noastră, de sarcinile care 
stau în fața tineretului.

Hoiărîfea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. a 
pus în fața noastră sarcini de o deosebită 
însemnătate. îndeplinirea acestor sarcini 
depinde de nivelul muncii organizațiilor 
U.T.M., de felul în care vom ști să ridi
căm conștiința politică a tineretului, ni
velul său ideologic și politic. în această 
privință propaganda prin conferințe are 
mare importanță. Comitetele regionale, 
orășenești și raionale U.T.M. au datoria 
să organizeze și să conducă în mod ca
lificat propaganda prin conferințe, să 
aleagă cu grijă lectorii și referenții, să 
perfecționeze neîncetat nivelul și măiestria 
lor, să îmbunătățească necontenit calitatea 
lecțiilor, să vegheze ca acestea să răs
pundă sarcinilor și preocupărilor imediate 
ale tineretului, să lupte cu hotărîre împo
triva lipsurilor mari care se manifestă în 
momentul de față în munca grupelor de 
lectori și referenți și în primul rînd a 
subaprecierii muncii de propagandă prin 
conferințe. Propaganda prin conferințe 
trebuie ridicată la nivelul marilor sar
cini pe care partidul le-a pus în fața 
noastră.

Să executăm bine și la timp 
lucrările agricole de toamnă

După ce s-au odihnit în frumoasa 
vacanță de vară, un grup de pioniere 
din Kolovci (R. Cehoslovacă) pășesc 
voios spre noua clădire a școlii în care 
învață.

★ *
Prima reeoltă de bumbac

* *

Mecanizatorii se pregătesc
Convinși de avantajele ce le 

au de pe urma cultivării bum
bacului tot mal mulți țărani 
muncitori din raionul Filimon 
Sirbu au trecut, anul acesta, să 
cultive pe scară largă această 
plantă — pîinea industriei noa
stre textile. Exemplul lui Ion 
Dima țăran muncitor din co
muna Ianca, care anul trecut a 
recoltat de pe un hectar peste 
705 kg. bumbac a fost urmat în 
anul acesta de mulți țărani 
muncitori.

Primind cu interes îndrumă
rile inginerilor agronomi și ale 
tehnicienilor, țăranii muncitori 
din Ianca, au aplicat în munca 
de întreținere a culturilor de 
bumbac regulile agrotehnice 
înaintate. Un prețios sprijin în 
obținerea unei recolte bogate, 
l-au primit din partea utemiști
lor și tinerilor tractoriști de la 
S.M.T. Ianca, care au lucrat în 
bune condițiuni pămintul, pre
gătind din vreme ogorul în car» 
avea să se introducă sămînța

bumbacului. întovărășiți! din 
Ianca au fost exemplu în apli
carea cu strictețe a regulilor 
agrotehnice. Pe timpul dezvol
tării plantelor, ei au făcut pră- 
șitul suprafețelor de 4 ori, efec- 
tuînd, tot odată ciupitul și cir- 
nitul din vreme.

După felul în care s-au dez
voltat plantele, s-a constatat că 
recolta de bumbac din anul 
acesta, pe ogoarele țăranilor 
muncitori întovărășiți va fi 500 
și 600 kg. la hectar, față de 450 
cit a fost stabilit iar pe cele ale 
țăranilor muncitori din sectorul 
individual va fi de 400 și 500 
kg., față de 320 kg. Culesul 
parțial al bumbacului a în
ceput. într-o singură zi țăranii 
muncitori întovărășiți Neacșu 
Mihail a strîns, de pe jumătate 
de hectar, 15 kg. bumbac, iar 
Hîncu Nicolae, de pe un hectar, 
a strîns 20 kg. bumbac de pri
ma calitate.

CoresDondent, 
A. CĂZACU

Rămași fn urmă la îreieriș
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul no6tru, Gheorghe Ba- 
llnt).

Elanul de care au dat do
vadă colectiviștii și țăranii 
muncitori cu gospodării indi
viduale din Regiunea Auto
nomă Maghiară in ultimele 
zile în munca de recoltare a 
păioaselor a fost încununat 
de succese. în raioanele Reghin 
și Sîngeorgiul de Pădure, încă 
de mult, recoltatul păioaselor 
a luat sfîrșit. Același lucru s-a 
petrecut în Tg. Secuiesc, Odor- 
hei și Sfîntu Gheorghe.

Mulți colectiviști din regiune 
printre care colectiviștii din 
Chendul Mic și Chendul Mare 
din raionul Sîngeorgiul de Pă
dure, colectiviștii din Ideciul 
de Sus, raionul Reghin cît și 
țăranii muncitori cu gospodării 
individuale din aceste comune, 
organizîndu-și temeinic munca 
au terminat toate muncile din 
campania agricolă de vară.

Nu la fel se prezintă însă si
tuația cu restul muncilor agri
cole din campania de vară. Iată 
numai un exemplu. Dacă recol
tatul păioaselor a fost execu

tat în întregime, apoi treieri- 
șul în multe locuri a rămas în 
urmă. Codași în desfășurarea 
treierișului sînt raioanele 
Gheorghieni, Miercurea Ciuc, 
Tg. Secuiesc și Toplița. Pînă 
acum cîteva zile, în aceste ra
ioane se treierase abia jumă
tate din recoltă.

Această stare de lucruri tre
buie să dșa serios de gîndit 
sfaturilor populare diri regiune, 
cît și organelor și organizații
lor U.T.M.

Timpul nu așteaptă, el este 
înaintat și tocmai pentru 
aceasta, trebuie să se treacă de 
îndată la mobilizarea tuturor 
forțelor în vederea terminării 
treierișului. Este de datoria co
mitetelor raionale U.T.M. ca, 
cu sprijinul comitetului regio
nal, să îndrume și să ajute or
ganizațiile de bază U.T.M. în 
mai mare măsură în scopul 
participării tuturor utemiștilor 
și tinerilor țărani muncitori la 
grăbirea terminării treierișului. 
Este în putința lor aceasta și 
nu trebuie să precupețească 
nici un efort pentru îndeplini
rea acestei însemnate sarcini.

Peste 400 hectare arături adinei
Colectiviștii din comuna 

Ceamurlla de Jos, raionul 
Istria, au terminat din timp 
treierișul păioaselor. Ei au 
fost de asemenea fruntași la 
predarea «otelor de cereale 
către stat.

La sfîrșitul lunii trecute co
lectiviștii din Ceamurlia de 
Jos au început și pregătirile

pentru campania agricolă de 
toamnă. Pînă acum, ei au făcut 
arături adînci de toamnă pe o 
suprafață de peste 400 ha. și au 
condiționat o cantitate de peste 
20.000 kg. de grîu necesar în- 
sămînțărilor de toamnă. O 
muncă rodnică au desfășurat 
colectiviștii Călina Oprea, Du
mitru Iuga și Constantin 
Badea.

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Zănoaga, raionul Caracal, au 
ocupat în muncile agricole din 
vara acestui an locul de frunte 
pe regiunea Craiova, îndepE- 
nindu-și planul de producție pe 
stațiune în procent de 105,3 la 
sută. Printre brigăzile fruntașe 
se numără și brigada 6-a con
dusă de tractoristul Grigore 
Murgu care și-a depășit planul 
cu 38 la sută.

După încheierea muncilor 
agricole de vară, muncitorii șl 
tehnicienii de la S.M.T. Ză
noaga au început pregătirile 
pentru campania însămințări- 
lor de toamnă. Pînă la 1 sep
tembrie, în atelierul stațiunii 
s-au revizuit și reparat 93 la 
sută din numărul tractoarelor. 
Pe lîngă tractoarele existente, 
stațiunea a primit în curind 
alte 10 tractoare noi KD 35. De 
asemenea, au fost puse în stare 
de funcțiune toate semănăto- 
rile, plugurile și grapele care 
vor fi folosite în muncile agri
cole de toamnă. Folosind re

sursele Interne, muncitorii sta
țiunii au realizat economii în 
valoare de 10.000 lei, iar din 
materialele recuperate au fost 
confecționate 4 pluguri de trac
toare. Cele mai frumoase re
zultate la executarea lucrărilor 
de reparație au fost obținute 
de mecanicii Pavel Grigore, 
Ion Moțatu și Constantin Nec- 
șulescu și de fierarul Șerban 
PăduceL

Colectivul de muncă al sta
țiunii a luat din timp măsuri 
pentru îndeplinirea planului de 
contractări, care în toamna 
acestui an este cu 22 la sută 
mai mare decît anul trecut

încă de acum, stațiunea a 
repartizat sarcinile de plan pe 
brigăzi, tractoare și oameni 
Cele 9 brigăzi au și pornit pe 
teren la locurile fixate pentru 
muncile de toamnă.

Stațiunea a fost aprovizio
nată cu carburanții șl lubre- 
fianții necesari mașinilor și cu 
alimente și cazarmament ne
cesar tractoriștilor pe tot 
timpul campaniei. ,

Prin raionul Beta
TIMIȘOARA (de la cores- 

Emdentul nostru Isacov Svetls- 
v).
Colectiviștii din comuna Șoca 

sînt hotărîți ca, la 20 septem
brie, să înceapă însămînțările 
de toamnă. Grîul și orzul îl vor 
semăna anul acesta în rîndurl 
încrucișate și în rînduri dese.

în momentul de față colecti
viștii dau o atenție deosebită 
pregătirii terenului. Pînă în 
prezent ei au efectuat 200 ha. 
arătură pentru însămînțările 
de toamnă.

Printre utemiștii care s-au 
evidențiat în muncile de pregă
tire a campaniei de toamnă se 
află Comarsel Jiva, secretarul 
organizației de bază U.T.M. Ve- 
lemir Margan și alții.

★
Selectorul „Petcus" de la 

S.M.T. Deta, acționat de trac
tor, lucrează de zor. El selec
tează semințele necesare gos
podăriilor agricole colective, 
din raion pentru însămînțările 
de toamnă. Pînă în prezent 
s-au selectat 105 tone de grîu 
și orz.

Selectorul nu stă nici o clipă, 
căci nu este timp de pierdut. 
In curînd trebuie să înceapă 
însămînțările de toamnă și co
lectiviștii din comunele Dolaț, 
Gera, Tolvadia care așteaptă 
semințe selectate.

★
Muncitorii și mecanizatorii 

de la gospodăria agricolă de

stat din Banloc muncesc cu 
însuflețire pentru a traduce în 
viață sarcinile cuprinse în Pro
iectul Directivelor celui de al 
II-lea Congres al Partidului. 
Ei vor să facă din gospodăria 
lor o gospodărie model. Con- 
știenți de răspunderea de cin
ste ce le revine în această di
recție, ei se străduiesc să exe
cute toate muncile agricole la 
timp și la un înalt nivel agro
tehnic. Astfel, pînă în prezent 
au însămînțat 200 hectare ra- 
piță și 100 hectare secară pen
tru masă verde. Peste 2 săptă- 
mîni, cel mult, vor începe în- 
sămînțarea celorlalte semănă
turi de toamnă : borceag, orz 
etc. Pentru acest eveniment im
portant ei se pregătesc de pe 
acum. Astfel 12 vagoane de 
grîu, 4 vagoane de orz, au fost 
deja selectate. Totodată, ma
șinile și uneltele necesare în 
campania de toamnă au fost 
reparate deja în proporție de 
90 la sută. De asemenea s-au 
făcut arături pentru însămîn
țările de toamnă pe o supra
față de 1200 hectare. Harpicii 
tractoriști Korn Mihail, Sintog 
I. ca și alțl tractoriști, porniți 
în întrecerea pentru titlul de 
„cel mai bun tractorist", s-au 
evidențiat în munca de pregă
tire a terenului pentru însă- 
mînțări.

Au mai fost îngrășate 150 
hectare cu gunoi de grajd, iar 
pentru rest s-au asigurat 120 
vagoane îngrășăminte chimice.

Zorile dimineții au vestit o 
frumoasă zi de toamnă. Chiar 
din primele ore mii de cetățeni 
ai Capitalei sau din împrejurimile 
ei, au pornit-o în mașini, motoci
clete sau pe biciclete către aero
dromul Băneasa.

Zeci de mii de oameni al muncii 
au venit aici duminică 5 septem
brie să asiste la măreața de
monstrație a zburătorilor patriei 
noastre organizată cu prilejul

0 demonstrație a curajului, a măiestriei zburătorilor

Fără îndoială lansarea parașu- 
ttștilor a constituit unul din cele 
mal atractive numere ale mitingu. 
lui aviatic desfășurat pe aerodro
mul Băneasa. Iată-i în fotografie 
pe neînfricații parașutiști în 
timpul saltului.

sărbătoririi Zilei Aviației din 
R.P.R.

La ora 10, la tribună au luat loo 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
Gh. Apostol, I. Chișinevschi, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
C. Pîrvulescu, D. Coliu, M. Dalea, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai gu
vernului și al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, generali al 
Forțelor Armate ale R.P.R., 
conducători ai organizațiilor de 
masă, personalități ale vieții 
științifice și culturale, oameni al 
muncii.

Au participat de asemenea 
membri ai corpului diplomatic.

Clipele mult așteptate sosesc. 
Deasupra uriașului aerodrom ră
sună acordurile Imnului de Stat 
al R.P.R. și al Imnului de Stat al 
U.R.S.S. Un zumzet puternic se 
face auzit și de la orizont apar 
primele avioane. 5 biplane trec 
deasupra aerodromului. Fiecare 
avion poartă la bordul său cite 
un pavilion. La bordul primelor 
două avioane flutură drapelul 
R.P.R. și al U.R.S.S. Cîteva clipe 
mai tîrziu, pe întinderea nemăr
ginită a cerului s-a profilat o stea 
uriașă. Zece avioane în zbor exe
cută minunat această grea for
mație.

Privirile spectatorilor urmăresc 
cu multă atenție fiecare mișcare 
de pe aerodrom sau de deasupra 
lui.

Nu le scapă nici emoția cu care 
micii constructori de aeromodele 
își demonstrează măiestria lor. 
Din patru colțuri diferite ale 
aerodromului urcă parcă timide 
către înaltul cerului cîteva aero
modele : planoare de diferite faze 
ca și propulsoare. Chiar dacă nu 
au motoare sau nu sînt conduse 
din manșe sau paloniere la cîteva 
mii de metri înălțime, ele totuși 
zboară. Zborul lor lin sau agitat, 
este răsplata unei munci migă
loase care a durat luni sau poate 
chiar ani de zile. Dacă astăzi con
structorul de aeromodele este fe

ricit că planorul său zboară, mîl- 
ne se va simți fericit sus în împă
răția norilor trăgînd sau cobo- 
rînd manșa și palonieruL

Nu-i deloc un vis naiv. Așa 
construind aeromodele au pornit 
pe drumul măiestriei pilotajului 
sute de piloți din țara noastră. 
Oare Ilie Smeu care pilotează 
acum în ochii miilor de specta
tori, cu deplină siguranță un pla
nor ca și Valentina Ghinea sau 
Antoneta Ștefănescu care execută 
cu pricepere viraje, lupinguri, 
n-au început la fel? Ba da. De
sigur drumul lor prezintă pen
tru viitorii aviatori o garanție de 
seamă.

De pe aerodrom a decolat în
soțit de un avion planorul romî- 
nesc de performanță ce poartă 
numele unuia dintre primii con
structori și piloți din țara noastră 
Traian Vuia. Pilotat cu măiestrie 
de încercatul planorist Mircea Fi- 
nescu, planorul cucerește admi
rația publicului numeros. Măe- 
stria cu care Mircea Finescu exe
cută zborurile pe spate ca și alte 
interesante figuri de acrobație 
este neîntrecută. Pilotul de
monstrează încăodată talentul și 
priceperea sa de încercat aviator 
sportiv.

Remorcate de 3 avioane 
trei planoare se apropie de aero
drom. La o înălțime amețitoare 
ele rup legătura cu avioanele și 
plutesc acum ca niște păsări 
uriașe. Curajul, voința și stăpîni- 
rea de sine, calități necesare unui 
aviator sînt dezvoltate tinerilor 
în școlile aviației noastre spor
tive. Astăzi în patria noastră ne- 
numărați tineri au deschise por
țile acestor școli. Mulți dintre el 
le-au și absolvit pînă acum. Elena 
Simina, Sanda Agache, sînt astăzi 
cunoscute în țara noastră ca pri
cepute aviatoare.

Gheorghe Cucu, Mircea Cîrstoiu 
și Valeriu Popovici sînt trei ti
neri aviatori. Siguranța cu care 
dirijează cele trei planoare care 
evolulază acum deasupra uriașu

lui aerodrom este urmarea unei 
munci intense pentru deplina în
sușire a tehnicii pilotajului

Privirile care s-au obișnuit să 
urmărească în înaltul cerului au 
coborît acum pe aerodrom odată 
cu sosirea unei mașini sanitare. 
Un avion scos din hangar și-a 
pornit în grabă motorul în timp 
ce de pe targă un om „bolnav" a 
fost urcat în carlinga avionului 
sanitar. Această scenă demonstra
tivă amintește însă desigur de ne
numărate altele pe care cei pre- 
zenți aici le-au trăit în realitate. 
Cîți bolnavi nu și-au recăpătat 
sănătatea fiind transportați cu 
avionul pentru o operație urgentă 
sau cîte bucurii n-a produs în 
îndepărtatul sătuc din Țara Mo
ților cînd medicamentele aștep
tate pentru vindecarea unui copil 
au sosit... cu o parașută ? In ul
timii ani aviatorii noștri au efec
tuat peste 1000 de zboruri tran- 
sportînd medicamente, bolnavi 
etc.

La o mică înălțime trece acum 
un avion care brodează pe cerul 
senin al zilei o perdea groasă de 
fum. El este desigur avionul pe 
care cu mina strașină la ochi 
—țăranii de pe ogoarele noastre— 
scrutînd zarea l-au așteptat de 
atîtea ori. Cu ajutorul acestor 
avioane au dispărut de pe ogoa
rele lor dăunătoarele culturilor. 
Iată de ce pe bună dreptate a- 
viatorii păstrează cu cinste titlul 
de harnici slujitori ai poporului.

Ca și în alte dăți, vînătoarea de 
baloane a prilejuit spectatorilor o 
deplină satisfacție. Cît de plăcut 
este să urmărești goana nebună a 
unui avion după micuțul balon 
care sfîșiat de elicea avionului 
dispare într-o clipă. Probă extrem 
de dificilă vînătoarea de baloane 
cere piloților deosebită experiență 
în arta pilotajului, o cunoaștere 
perfectă a conducerii aparatului 
de zbor. Atingerea țintei, balonul 
cere o atenție încordată. Dar pi- 
loții Constantin Opriș și Traian 
Opraru și-au însușit temelnio

această măiestrie. Prin vînătoarea 
de baloane ei au acordat un plă
cut spectacol celor de pe aero
drom.

Acrobațiile aeriene au fost desi
gur un punct mult așteptat din 
programul mitingului Executate 
la mică sau la mare înălțime, ele 
au produs o bună impresie asu
pra celor prezenți la măreața de
monstrație a aripilor îndrăznețe.

— Strașnici zburători. Adevă- 
rațl șoimi! Asemenea aprecieri ca 
și entuziastele aplauze au răsplă
tit cu multă căldură strădania 
aviatorilor noștri.

Un șuerat prelung, asurzitor, a 
străbătut cu Iuțeală aerodromuL 
De pe pămînt cu o viteză de-a 
dreptul uimitoare s-a desprins o 
pasăre uriașă de oțel care a dis
părut doar în cîteva clipe. Pasă
rea de oțel s-a repezit după cîte
va clipe deasupra aerodromuluL 
Avionul de mare viteză condus 
cu dibăcie de pilot a executat

apoi figuri din înalta acrobație 
aeriană. întreaga gamă de figuri 
executate de acest avion de mare 
viteză a fost urmărită cu o deo
sebită atenție. Evoluția avioane
lor de mare viteză este o puter
nică dovadă a preocupării cu care 
aviatorii noștri stăpînesc tehnica 
modernă.

Un avion de proporții mai mari 
pilotează ușor deasupra aerodro
muluL A încetinit viteza iar zum
zetul său tărăgănat a amuțit 
Rînd pe rînd, 5 puncte negre se 
desprind cu viteză de avion. Se
cundele trec și clipele devin parcă 
mai palpitante. Dar emoțiile s-au 
sfîrșit. Deasupra punctelor negre 
s-au desfăcut ca la o comandă 
parașute mari, multicolore. Din 
alte patru avioane s-au mai des
prins apoi zeci de parașutiști care 
au împînzit zarea cu mătasea 
parașutelor lor care-1 poartă ușor 
c_tre pămînt.

Măreața demonstrație a zbură
torilor noștri a fost o nouă do
vadă a curajului și măiestriei zbu
rătorilor patriei noastre scumpe.

VASILE RANGA

R.P. CHINEZA
La I septembrie și-au început activi

tatea toate instituțiile de învățămînt din 
China — universități și institute, școli 
medii tehnice, școli medii și elemen
tare. ,

Anul acesta în instituțiile de învăță- 
mint superior din R. P. Chineză au 
fost înscriși peste 90.000 de noi stu- 
denți. Numărul total al studenților 
care studiază anul acesta în universi
tățile și instituțiile de învățămînt su
perior din China este de peste 250.000 
persoane.

In școlile medii din R. P. Chinezi 
învață anul acesta aproximativ 
3.600.000 elevi, adică cu 23% mai mulți 
decît în anul școlar precedent.

In Editura pentru învățămîntul pu
blic au apărut peste 330 milioane 
exemplare de manuale pentru școlile 
medii și elementare. 'R.P, ALBANIA' ' ’ v

La 1 septembrie a început noul an 
școlar în școlile din Albania. Anul 
acesta, în școlile din Albania s-au în
scris cu aproximativ 19.000 mai mulți 
elevi decît anul trecut.

In ani puterii populare, în Albania 
a fost introdus învățămîntul elementar 
și mediu de șapte ani obligatoriu. Tot 

j în această perioadă, in Albania au fost 
| înființate cinci institute de învățămînt 
I superior.

Rețeaua de școli elementare din Al
bania a sporit de aproximativ patru 
ori în comparație cu anul 1938. Nu
mărul școlilor de șapte ani și școlilor 

i medii a sporit de trei ori, iar numărul 
elevilor din școli a crescut de 3,3 ori 
in comparație cu perioada dinainte de 
război. R.P. UNGARA

La I septembrie în orașele șl satele 
din R. P. Ungară grupuri mari de elevi 
și studenți se îndreptau în grabă spre 
școală. Toate școlile au fost împodo
bite cu flori, iar părinții, profesorii și 
elevii au participat cu aceeași emoție 
la deschiderea noului an școlar. Anul 
acesta în școlile medii incomplete din 
Ungaria învață 1.215.000 elevi, iar în 
școlile medii complete 134.470 elevi.

Sînt înfăptuite o serie de măsuri me
nite să ridice nivelul muncii de învă
țămînt și educație în școlile din R. P. 
Ungară. ;pl,R.P. POLONA’

După o odihnă plăcută, petrecută tn 
taberele de pionieri și în alte centre 
speciale, sute de mii de elevi polonezi 
și-au început activitatea școlară.

In Polonia populară există de peste 
trei ori mai multe școli de șapte ani 
decît înainte de război.

Anul acesta, la 1 septembrie și-au 
deschis porțile în R.P. Polonă aproxi
mativ 14.000 școli elementare de șapte 
ani, — cu 300 mai multe decît în anul 
precedent. Planul de șase ani prevede 
ca pînă în 1955, 87% din elevii școli
lor elementare să urmeze cursurile 
școlilor de șapte ani.

Numărul elevilor școlilor de învăță
mânt general a crescut cu aproximativ 
10.000 •>

Rețeaua institutelor de învățămînt 
superior din Polonia a crescut de peste 
trei ori tn comparație cu perioada di
nainte de război. In noul an școlar se 
deschid o serie de noi școli superioare, 
printre care: Institutul politehnic din 
Cracovia, Școala superioară agricolă ! 
din Szczecin și alte școli.

Anul acesta, numărul ttudențtlor 
admiși în anul I a înregistrat urmă
toarele creșteri față de perioada dina
inte de război: la facultățile de agri
cultură de patru ori mai mulți stu
denți, la institutele politehnice — de 
nouă ori mai mulți studenți și la facul
tățile de medicină — aproximativ de 
cinci ori mal mulți studenți.

Planorul a Început să urce lin spre InălțlmL Curajoșii pla- 
norlștl vor demonstra înalta lor măiestrie.

Decmțl
cu ocazia Zilei Aviației R. P. R.

Sîmbătă a avut loc la Prezidiul Mari! 
Adunări Naționale a R.P.R., solemnitate: 
decorării unor oameni ai muncii din di
ferite sectoare de activitate.

La solemnitate au luat parte tovarășii 
dr. Petru Groza, președintele Prezidiulu 
Marii Adunări Naționale, Mihai Mujic 
vicepreședinte al Prezidiului Marii Adu 
nări Naționale, Gh. Marussi, locțiitor a 
secretarului Prezidiului Marii Adunăr 
Naționale.

Au fost decorați, cu ocazia Zilei Aviației 
R.P.R., cu ordinul „Steaua R.P.R.", Ordi 
nul Muncii și Medalia Muncii numeroș 
ofițeri, sergenți reangajați, militari în ter
men și angajați civili din forțele aerieni 
militare ale R.P.R., care printr-o deose
bită activitate profesională ți politică ai 
contribuit la întărirea forțelor aeriene 
militare.

Inmînînd decorațiile, dr. Petru Groza a 
felicitat pe cel distinși, urîndu-le noi suc
cese în muncă pentru prosperitatea pa
triei noastre.

Cel decorați au mulțumit partidului șl 
guvernului pentru înaltele distincții a- 
cordate, angajîndu-se să nu precupețească 
nici un efort in activitatea lor pentru 
dezvoltarea aviației noastre,

(Agerșw*,



Printre colectiviștii din Stejerei
> Drumul spre Pinoasa șerpuiește de-a 
lungul Jaleșului. Cum Ieși din comuna 
Ceauru, după 8 ceasuri de mers, la poa
lele unui lanț de dealuri se înșiră căsuțele 
albe ale stejerenilor. Dincolo de satul 
Stejerel, pe pămîntul dintre apele Jale- 
șului și ale Jiului, se întind tarlalele cu 
lanurile verzi de porumb și ogoarele dez- 
miriștite — de pe care s-a recoltat de 
mult griul și orzul — ale gospodăriei agri
cole colective „Drumul socialismului", din 
satul Stejerel.

★
Lumina amurgului se topea din ce în 

ce... Pe drumul ce străbate cîmpul, din 
malul Jiului spre sat, colectiviștii din Ste- 
jerei se întorceau de la arie. Oamenii au 
intrat cîntînd în curtea gospodăriei. înce
puseră lucrul dis-de-dimineață și acum, 
în ultima zi de muncă pe arie, erau vo
ioși și mîndrl de rezultatele obținute. Au 
terminat complet treierișul. Echipa lui 
Margău Ion s-a ținut mereu în frunte.

In drumul lor, ei au trecut și pe lîngă 
tenurile frumoase de porumb ale colecti
vei. Insămințat Ia timp și întreținut după 
regulile agrotehnice, porumbul a crescut 
viguros, bogat în știuleți, cu boabe măș- 
eate. Inima le creștea privind rodul mun
cii lor.

întorși în gospodărie colectiviștii vor 
«ă afle cît mai multe din ce s-a petrecut 
peste zi. Unii răsfoiesc ziarele aduse de 
poștaș iar alții vorbesc despre cele pe
trecute în timpul zilei. între președinte 
— Aristică Crețan — și cîțiva colectiviști 
din echipa Iul Margău s-a încins o discu
ție. Elena V. Crețan scoase dintr-o legă
tură 3 știuleți mari, sănătoși și grei, toți 
de pe un singur cocean.

— Așa e porumbul nostru, tovarășe pre
ședinte. Nimeni din sat și chiar din îm
prejurimi nu va avea de cules asemenea 
roade.

Președintele o privi cîteva clipe în tă
cere, apoi o întrebă :

— Și... mai ai ceva de zis ? Bine e ori 
nu, să lucrăm după știință?

— De cîteva zile am ținut să-ți spun 
că-mi pare tare rău că atunci, la adu
narea generală, am luat cuvîntul și am 
întrebat „de ce încă o prașilă și apoi 
altă prașilă ? Ce atitea prașile ?“ Gindeam 
atunci, să facem atitea prașile cite am 
apucat din bătrini. Acum însă, îmi dau 
seama.

— Cum am muncit noi, nu cred să fi 
muncit altcineva. Am aplicat sfaturile din 
carte, — spuse plin de mîndrie șeful de 
echipă, Margău.

— Ce te tot lauzi atîta măi Ioane — îi 
apuse în glumă unul din colectiviști.

— Cum mă laud ? Am muncit noi bine 
sau nu ? Am făcut arătura bună ? Am se
mănat la timp și, pe o întindere bună am 
însămînțat în cuiburi așezate în pătrat ? 
Am făcut trei prașile, bălegar am așter
nut destul, la o mare parte din porumb 
am făcut polenizarea artificială...

— E drept — continuă altul — dar vezi 
că la tel ca noi au făcut și alții... Au fă
cut și colectiviștii din Sîmbotin și Into- 
vărășiții din Rovinari, Cilnic, Telești. Nu 
numai noi...

*
De nenumărate ori colectiviștii vin la 

socotitor și se interesează îndeaproape 
cum crește avuția colectivei. Registrul 
socotitorului este oglinda muncii din 
această gospodărie Afli că la griu. cu tot 
timpul neprielnic, s-a dobîndit în medie 
9C0 kg. la hectar. De asemenea afli că pe 
întinderile da vie și livada de pruni, ro
dul este bogat.

Cifrele din registrul socotitorului arați 
dragostea de muncă a colectiviștilor din 
Stejerei. Colectiviști ca Mihai Crețan, ute- 
mista Polina Crețan, Dumitru Cretan, 
Margău Ion, Petre Crețan, Pavel Gheor-

Noi articole de marochindrîe
In numeroase fabrici din Capitală și din 

țară a început să se producă în acest an 
un bogat sortiment de articole de maro- 
chinărie din înlocuitori de piele pe bază 
de cauciuc și „nltro". Articolele de ma- 
rochinărie executate din acești înlocuitori 
au un aspect plăcut și sînt toarte rezis
tente. La Fabrica „Șimion Bărnuțiu" din 
Sebeș Alba șl „Flacăra Roșie" din Bucu
rești se produc diferite modele de poșete 
din piele artificială, Iar la fabricile „8 
Mai" din Mediaș, „J3 Decembrie" din Si
biu, și „Kirov" din Capitală se confecțio
nează poșete de ștrand, serviete, mape cu

Un culoar lung stră
juit în dreapta și 
stingă de uși vop
site in alb. Liniște și 
curățenie. Trec femei 
și bărbați cu papuci 
în picioare, îmbrăcaț! în halate albastre, 
plușate. Atmosferă de spital.

Cu Kbppe Ileana m-am intîlnlt întîm- 
plător într-una din camere. Era culcată 
în pat și stătea de vorbă cu o prietenă 
care-i adusese vești din uzină.

Kbppe are 23 de ani și este muncitoare 
la uzina „Ianoș Herbak" din Cluj unde 
conduce o brigadă utemista. Despre acea
stă brigadă muncitorii noștri spun numai 
lucruri bune. Depășiri de normă și econo
mii însemnate de piele obține lunar 
brigada. Dar Kbppe e cunoscută de tova
rășii ei de muncă nu numai datorită ac
tivității în producție. în ziare au apărut 
scurte informații purtînd semnătura tine
rei responsabile de brigadă. Ea a început 
să scrie de puțină vreme dar are ceea ce 
în tehnica gazetărească se numește 
„ochi". Cînd ne-am intîlnit tot despre 
aceasta mi-a vorbit: ce-a mai scris pînă 
acum, ce va scrie de-acum înainte.

Kdppe este la începutul activității ei 
gazetărești. Intre posibilitățile el actuale 
și dorința de a scrie un roman este o 
oarecare diferență. De fapt, o discuție 
despre calitățile sau defectele viitorului 
roman al utemistei Koppe nu-și are ros
tul. Mai important este să reținem că o 
muncitoare de 23 ani a luat creionul în 
mină pentru a se adresa milioanelor de 
oameni din țara noastră, comunicîndu-le 
victoriile și greșelile tovarășilor ei de 
muncă. Pentru aceasta să-i urăm Ilenei 
să se însănătoșească cît mai curînd.

Dacă pe Kbppe am întîlnit-o întîmplă- 
tor, cu Bartha Margareta am vrut eu să 
stau de vorbă. E o fată blondă cu ochi 
albaștri, plinut-ă în obraji și la trup. Am 
întîlnit-o în laborator și pentru că avea 
atunci clipe de răgaz s-a învoit să-mi răs
pundă la întrebări.

Tatăl Margaretei este maistru In uzină

„Scînteia tineretului"
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ghe și alții au de la începutul anului șl 
pînă în prezent cîte 109—192 zile muncă.

Dezvoltîndu-se, gospodăria agricolă co
lectivă „Drumul socialismului" va avea 
anul acesta venituri frumoase. Prin valo
rificarea recoltei de ceapă de pe 1 hectar 
din grădina gospodăriei, prin vînzarea 
unui porc gras de 150 kg. și a 10 grăsuni, 
precum și a 100 kg. brînză, s-au realizat 
venituri de multe mii de lei. în curs de 
valorificare mai sînt și recoltele de pe 2 
ha. cartofi și 1 ha. fasole, circa 3.000 kg. 
prune și 120 kg. lînă de oaie.

Și cu mai mare avînt muncesc acum 
pentru înflorirea gospodăriei lor colecti
viștii din Stejerei. în grajduri, în loc de 
2 vaci cu cît intraseră ei la început în 
gospodăria cea nouă, acum vezi 4 perechi 
de boi grași și 4 cai frumoși, buni de 
muncă. Cele 141 oi, bine întreținute, sînt 
o bogăție și mîndria colectivei. Ferma de 
porci cuprinde 17 scroafe șl 3 vieri rasa 
„Marele alb" și „Mangalița". Harnica în
grijitoare, utemista Polina Crețan, le 
poartă multă grijă. „La 200 găini, rațe, 
curcani și gîște a ajuns anul acesta 
crescătoria noastră de păsări" — spune 
oricui, cu îndreptățită mîndrie, îngrijito
rul lor, bătrînul Țăin Grigore.

Privind mereu înainte, gîndindu-se la 
viitorul care trebuie să aducă bunăstare 
și fericire în gospodăria agricolă colec
tivă, colectiviștii au întreprins un larg 
program de construcții și de dezvoltare a 
ramurilor de producție. Astfel, ei au con
struit un grajd pentru vitele de muncă, 
au început construirea unui saivan pentru 
adăpostirea a 250 oi și au mai programat 
să construiască în cursul acestui an încă 
un grajd pentru vite și un patul pentru 
porumb.

în gospodăria colectivă munca se face 
într-un chip ncu, după știința agrotehnică 
avansată. în 1953, primul an ce muncă 
în colectiv, la gospodăria agricolă colec
tivă „Drumul socialismului" din Stejerei. 
valoarea unei zile muncă, la împărțirea ' 
veniturilor, a fost în medie de 4 kg. griu. 
6 kg. porumb, 2 kg. secară etc. Colecti
viști ca Mlhai Crețan, pentru 300 zile 
muncă, a primit atunci 1.244 kg. griu, 516 
kg. secară, 1.720 kg. porumb, 14 litri ulei 
și o cantitate însemnată de furaje.

Asemenea rod bogat au dus in casele l 
lor și harnicii colectiviști Crețan Petre, 
Crețan Dumitru, Elena Săpunaru, Crețan 
Elena și alții.

în sat se construiesc case not Printre ele 
este și aceea a tovarășului Crețan Aristică, 
președintele colectivei. Fără să-1 mai în
trebi cum a trăit cu ani în urmă îți dai 
seama după casa scundă, bătrânească, ca 
o chichineață. Dar aruneîndu-ți privirea 
în ogradă vezi o stivă cu scîr.duri și gră- l 
mezi de țiglă și alte materiale de con
strucții. „Abia acum am prins dragoste de 
viață. Casă nouă și sănătoasă voi avea 
în curînd" — spune colectivistul Crețan 
Aristică. De cînd e în colectiv, familia lui 
are îmbrăcăminte bună. Ca el trăiesc toți 
colectiviștii harnici din Stejeret

★
...înflorește viața nouă în Stejerei. 

Această viață o trăiesc colectiviștii harnici, 
oamenii care își iubesc munca din toată ‘ 
Inima. în curînd ei vor aduce acasă o , 
parte din răsplata muncii De asemenea, ; 
sînt hotărîți să lucreze și eu mai mult ; 
avînt pentru că, pe măsură ce se dezvoltă ! 
gospodăria cciectivă și va crește produc- ' 
ția de cereale la hectar, va crește și bel
șugul in casele lor.

Ața se întărește necontenit colectiva din 
Stejerei, unde colect:v.ș'.L, in-drmtsu de 
partid, pe calea dreaptă, Iți făuresc o 
viață tot mai fericită.

Corespondent, 
I. SBiRCIOG

fermoare, cordoane, valize, ghiozdane șco
lare șl penare școlare.

Pînă acum s-au executat peste 120 de 
modele de diferite articole de marochi- 
nărle din înlocuitori de piele.

La Fabrica „Bela Brainer" din Timi
șoara se produce în cantități mari pielea 
artificială „nitro". iar la U.C.R. și „Teh
nica Nouă" din București, înlocuitor de 
piele pe bază de cauciuc. Aceasta va face 
posibil ca in acest semestru să se producă \ 
cu 80 la sută mai multe articole de ma- . 
rochinărie de cît în primul semestru al , 
anului.

Note de drum din regiunea Cluj

PENTRU
și fratele ei, Ștefan, studiază la Kiev chi
mia industrială. Ea este studentă la In
stitutul medlco-farmaceutic din Tg. Mureș. 
Vara aceasta a terminat «nul doi și cînd 
a venit in vacanță la Cluj a intrat ca 
practicantă ta acest spital. De fapt, — 
spune ea — practica studenților medici- 
niști începe abia din anul trei. Ea însă, 
care se specializează ta pediatrie găsește 
la secția ginecologie a spitalului prilejul 
unei adînciri a cunoștințelor teoretice că
pătate în institut.

Ajuns la acest punct cu lectura cititorul 
va fi îndreptățit să se întrebe despre ce 
spital e vorba. Și deși mi s-a atras aten
ția că numele de spital este azi înlocuit 
cu cel de staționar, după toate cele văzute 
într-una din aripile palatului administra
tiv al uzinei „Ianoș Herbak" îmi iau 
dreptul de a crede că numai noțiunea de 
spital — încă vie în mintea cititorilor 
poate exprima cu plasticitate această mare 
realizare.

La 1 iulie a început să funcționeze spi
talul uzinei „Ianoș Herbak" cu o capaci
tate de 65 paturi, cuprinzînd 6 servicii și 
deservit de un personal medical compus 
din 18 medici. Aceste cîteva cifre au pu
terea de a înfățișa și unui neinițiat pro
porțiile acestui șpital, construit în marea 
iul majoritate din resurse interne. EI func
ționează pe lîngă uzină și deservește pe 
toți salariații uzinei in mod gratuit. Noul 
spital constituie la drept vorbind o ex
presie a ceea ce înseamnă salariul social 
în țara noastră.

KEREKEȘ IOAN POVESTEȘTE :

începuseră ploile din toamna lui 44 
cînd szalaziștii au intrat în Jeica noastră. 
Arătau obosiți și prăfuiți ca după un drum 
greu. S-au răspindit prin case după mîn- 
care, încruntați și blestemînd. Spre ziuă 
au trezit saitul și sub amenințarea arme
lor l-au silit pe oameni să-și urce boar-

In ultimii ani viața „bătrlnului" Iași se schimbă pe zi ce trece. Se cons
truiesc noi fabrici, uzine, cartiere. In fotografie, un aspect al blocurilor munci
torești C.F.R. din cartierul Pușkin-Iașl, construite în ultimii ani.

,, Congresul" peștilor d;n Marea Neagră
Delegațiile veneau me

reu. Un delfin uriaș de 
culoarea abanosului, gras 
și prav, anunța solemn la 
intrare pe noii sosiți:

— Scrumbiile albastre 
de lingă Sulina—

Șase cai de mare tra- 
seră majestuos la intrare 
o caleașca de mi-gean. Doi 
put izi iuți, deschiseră larg 
ușile, urîndu-le bun venit.

Delfinul grav ștergin- 
du-și broboanele de su
doare de pe frunte, anunța 
mereu:

— Moruni din largul 
mării—

— Nisetri de la Capul 
Midia..

In sala de sidef se făcu 
tăcere. Ur calcan bătrtn 
din prezidiu, anunță des
chiderea lucrărilor primu
lui congres al peștilor din 
Marea Neagră.

Delegații aplaudară zgo
motos din aripioare și ce
ruri înscrierea la cuvînt.

Spre tribună tncintă un 
șalău intre două virste. 
Salută pe delegați in nu
mele peștilor din apele 
Dunării, ceru liniște și 
vorbi:

— .Vc-crr. adunat cu toții 
aci, ca delegați și invitați, 
pentru a dezbate o pro
blemă de mare importanță 
pentru speciile noastre: 
problema longevități vieții 
peștilor.

Ă ajuns pînă la noi in 
Dunăre, rc<tea despre viața 
fericită a peștilor din apele 
Mării Negre.

Am venit aci, să ne po
vestească ecJeasti. morunii, 
delfini si celelalte riepn- 
tcc-e de aci sie mdris. cv-s 
s» rexri: să ridicsci penă 
in cdtnei bărriaețe.

Sala de sidef se 
rmsră de «olcnzeie căldu
roase adreseze gccdeicr, 
care renșizerd o arfei de 
performanță.

Un morun subțire se ri
dică emoționat și drept 
răspuns își agită cripica- 
rcle spre cele două mari 
portrete împodobite cu 
ghirlande de scoici și melci 
care incadrcu de o parte 
și cealaltă, portretul mile
narului Neptun — zeul 
apelor.

— Lor, iubiților preșe
dinți de onoare ci asocia
ției peștilor veterani din 
Mares Neagră, le datorăm 
tihna zilelor noastre.

De pe peretele imbricat 

FOILETON

în alge marine, pe care e- 
rau prinse tablourile, cei 
doi președinți de onoare 
zimbeau ocrotitor asisten
ței pescărești, care îi acla
mau îndelung.

Un crap dolofan din 
primele rânduri, clipi mirat 
din ochișorii săi ca două 
mărgele, apoi cu răsufla
rea întretăiată strigă emo
ționat :

— H cunosc, îl cunosc! 
E chiar el—

O pistrugi bătrină se 
holbă pierdută ia tînărul 
ciortan care pretindea că 
cunoaște pe unul dintre cei 
doi Iluștri păminteni.

— Pe barba lui Neptun ! 
E chiar el, profesorul Bă- 
cescu, conducătorul Institu
tului de Cercetări Piscicole, 
îl cunosc prea bine; vin 
doar dintr-un acvariu de 
15 cm. al Institutului din 
București.

Din partea cealaltă a să
lii de corali, o hamsie voi
nică dar mlădioasă, cu scli
piri argintii, strigă victo
rioasă ebu-dind pină sus 
sub tabloul cetailalt pre
ședinte de anoa-e al aso
ciației peștilor veterani:

— Desigur, un președinte 
mai nimerit ca :orară-rul 
Kc:n Iran, d:--.-:c-r al Di
recției generale e industriei 
peștelui, nici nu se putea 
găsi. L-am. căzut adesea 
prin locurile noastre natale, 
la Ju-dofca, rrimă și mi- 
nunindu-se cum ne-cm mai 
înmulțit de ciad a plecat 
dineul ia Eucu-eșh.

Strașnic mă veghează 
directorul ca nu ewmrc să 
cădeți in rreau eirpi Ve
deri, meușnmizd las T-< te
rii NepCun de pacostea 
■ouă errricm de p~ogm«d șs 
reerosoeștere a bcncurilor 
ce peșsi—

Bătrinsl enlcsn dx> pre- 
ridra, se năxcă greet și spri
jină de subțiori de către 
doi căluți de mare, își 
drese glasul șx, sfătos, 
vorbi :

— Da. da. voi peștii din 
cpele dulci ne tariă-cți 
pentru viața noastră lungă, 
dar noi nu știm ce să mai 
facem ca să scăpăm de 
plictiseală. Destul cm trăit, 
ne-am inmuirit zadarnic 
artepti-.d si ajungem intr-o 
piesă pescărească iar de 
acolo in tigaia vreunei gos
podine. a:a cum este dat 
oricărui pește eumseca de. 
Dar cum să nimertm acolo.

fele în căruțe și să plece. încotro ? 
urmele annatei hitleriste care dăduse 
cu fugiți!. Așa am părăsit noi satul, 
convoi lung și trist sub ploaia rece 
toamnă. Cînd nu mai aveam loc de ma
șini arse și cadavre, părăseam șoseaua și 
porneam prin porumbiștile neîngrijite. 
Mureau de foame vitele, se prăpădeau 
copiii.

In apropierea Dejului convoiul nostru 
a fost oprit. Frontul fusese spart de tru
pele sovietice și romîne. Ni s-a permis 
să plecăm acasă. Alte săptămîni am mers 
zi și noapte cu femei, copii și bătrini 
bolnavi în căruțe. Dar de ajuns tot am 
ajuns. Am găsit jumătate din sat ars, 
ușile și ferestrele distruse, acoperișurile 
caselor sparte. Oamenii care nu-și putu
seră încărca în căruțe tot avutul căutau 
printre ruini și fum... A trebuit ca fiecare 
dintre noi să începem să trăim de parcă 
atunci ne-am fi întemeiat familia.

De ce am vrut să încep povestea mea 
cu această imagine tristă ? Pentru că nu
mai cunoscînd-o pe aceasta și prinzîndu-1 
tîlcul vei puțea judeca traiul nostru de 
astăzi.

Eu 
Jeica 
satul 
sigur 
afli și cum s-a putut întîmpla asta. De 
aceea n-am să-ti mai povestesc. Am să-ți 
spun doar cîteva lucruri care nu le poți 
afla de la raion și dacă știi să deslușești 
în fiecare fapt miezul lui vei ști cum 
trăim noi azi.

Intîi, vreau să-ți vorbesc despre nun
țile din gospodăria noastră. Anul trecut 
28 de tineri de la noi s-au căsătorit. Nu 
este o cifră mare. In alte părți oamenii 
se căsătoresc tot anul La noi la țară, pri
măvara însămînțezi, vara seceri. Pentru 
jucat rămîne toamna și iama. Atunci se 
fac nunțile. 

sînt președinte aici în colectivă la 
de la înființare, din 1950. Că întreg 
este colectivizat, asta ai aflat-o de- 
la raion. Tot de acolo ai putea să

cînd tehnicienilor Institutu
lui de Cercetări Piscicole le 
este frică să vie pe mare, 
să descopere drumurile pe 
care călătorim noi pentru 
a le face cunoscute pesca
rilor și preferă să studieze 
problemele dezvoltării pes
cuitului, în... București.

Un murmur străbătu sala 
de sidef.

Bătrînul calcan obosise; 
șezu jos și tăcu.

Un rechin însă, aduse 
vorba cum că s-ar face 
mari pregătiri în vederea 
cercetării locurilor unde se 
adună peștii.

Sala de corali se puse 
toată in mișcare. Delegații 
își părăsiră in fugă locurile, 
înghesuindu-se pentru a 
pleca in larg. Dar atunci, 
dolofanul de crap care so
sise tocmai de la București, 
sări țipînd cit îl ținea gura:

— Stați fraților! Nu vă 
paște nici un pericol. Ingi
nerul Țipă, tinărul care a 
studiat in U.R.S..S tehnica 
recunoașterii și cercetării 
bancurilor de pești, a fost 
pus de Direcția generală a 
industriei peștelui, să cer
ceteze... hîrtiile la serviciul 
de producție al întreprin
derii piscicole de la Sf. 
Cheorghe.

In fața acestei vești, de
legații s-au repezit învese
liți la locurile lor și cu în
cins o horă de au tnceput 
să clocotească într-atîta va
lurile mării, incit meteoro
logii cu anunțat furtună de 
g-adul V.

Iar dacă într-una din 
zile, reți redea defiltnd pe 
străzile București ui ui un 
cortegiu neobișnuit; bancuri 
voioase de calcani în că
mășile lor albe pe piept și 
cenușii verzui pe spate, mo
runi puternici și sprinteni 
cc niște atleți, elegante și 
mlăd oaze scrumbii albas
tre, chefali strălucitori și 
prîe.etKi lor hrăpăreții re
chini, să nu vă mirați. De
legații peștilor din Marea 
Neagră se vor îndrepta li
niștiți spre birourile tova
rășului director Ivan Kain 
ca și spre acelea ale profe
sorului Băcescu Mihail, o- 
norabilii lor ocrotitori, pen
tru ca sub ferestrele came
relor să le ureze să tră
iască ani mulți spre binele 
și fericirea neamului pescă
resc.

M. ZONIS

La noi in Jeica 
nunțile durează cîte 
două, trei zile. Ce 
fac oamenii în aceste 
zile ? Petrec. Acum, 
gîndește-te că acest 

lucru nu-1 face o familie, două, trei, sau 
zece. Un sat întreg petrece, un sat cu 
134 de familii. Ce fel de viață duc aceste 
familii dacă două luni încheiate n-au altă 
grijă decît să petreacă, să rida, să cioc
nească pahare, să schimbe glume și să 
joace mtadrele noastre hore și ceardașuri. 
Trage singur concluziile!

Că nunțile nu sînt ele singurul argu
ment al- bunăstării colectiviștilor, sâ-țl 
mai dau cîteva exemple. Cînd ți-oi spune 
că nici o familie n-a avut mai puțin de 
600 de zile-muncă și că pentru fiecare 
zi-muncă s-du dat — de pildă 3 kg. griu 
în timp ce necesarul de griu între două 
recolte pentru o familie cu 4 persoane 
este de 1.000 kg., ai să fi convins ? Cînd 
vei afla că anul acesta cîteva familii și-au 
cumpărat radio, altele mobilă, două fa
milii și-au construit case 
ai colectiviștilor sînt elevi 
Cluj și Tg. Mureș și peste 
ne vom mîndri cu primul 
Hunyadi care acum mai învață la uni
versitatea Boliay — ce vei mai spune ?

Și pentru a încheia discuția să mai 
afle oamenii din țară că aici la Jeica 
președintele e silit să sancționeze oame
nii pentru că încalcă statutul cu privire 
la averea personală a colectiviștilor. Un 
colectivist de aici, 
la nume seamănă 
știe n-a avut nici 
curînd — era să-1 
că avea 2 vaci. Moghioroș Mihai era în 
aceeași situație, 
șl și-a vîndut o 
rat de radio și

Pentru noi, 
o bucurie, o mare cinste. Atunci ai înțeles 
și pentru ce noi 
Iar acum să ne

noi, că 12 fii 
la liceele din 
puțină vreme 
absolvent —

Kerekeș loan, (numai 
cu mine) de cînd se 
o vacă, iar acum de 
„sancționăm" pentru

Mi-a ascultat sfatul însă 
vacă cumpărîndu-și apa- 
multe altele.
munca este într-adevăr

trăim azi o viață de om. 
vedem sănătoși!

ION DELEANU
„Scînteii tineretului"coresp.

pentru regiunea Cluj

Cuvîntul maistrului
Folosind experiența sovietică și în do

meniul inovațiilor, numeroși muncitori și 
tehnicieni de la Energo-Combinatul nr. 1- 
Constanța îndrumați de organizația de 

bază și de organele sindicale din între
prindere, au reușit să facă importante 
inovații și raționalizări aducînd prin acea
sta o contribuție însemnată la rezolva
rea multor probleme tehnice dificile care 
stăteaif în calea îndeplinirii și depășirii 
planului de producție al întreprinderii.

Printre zecile de inovații și raționalizări 
făcute în ultimul timp este și aceea a 
maistrului mecanic Ciocodeică Niculae 
care printr-o muncă perseverentă, din do
rința de a mări productivitatea muncii, de 
a ușura munca și de a aduce economii de 
materiale întreprinderii, a reușit să con
fecționeze pe principii noi, o presă hi
draulică pentru presarea ventilelor de 
înaltă presiune de aburi și apă, care s-a 
constatat că dă cele mai bune rezultate.

Pentru a afla cîteva amănunte în legă
tură cu această inovație, ne-am deplasat 
la termocentrala Ovidiu II, unde inova
ția este pusă in aplicare — și am stat de 
vorbă cu inovatorul, care este maistru 
mecanic șef la atelierul de întreținere 
cazane.

Tovarășul Ciocodeică Niculae. ne-a con
dus în fața presei concepută și confecțio
nată de el. și aici fără să mai aștepte 
să fie întrebat, a început să arate pe scurt 
munca pe care a depus-o și sprijinul pe 
care l-a primit ca să poată să realizeze 
această presă, în fața căreia ne aflăm 
acum.

— M-am gîndit să fac această presă hi
draulică — ne-a spus tov. Ciocodeică — 
cînd cazanul nr. 2 era în revizia generală. 
Aveam de presat atunci circa 200 de ven
tile din care mai mult de 60 de ventile 
erau scoase și stăteau pe banc. Pînă atunci 
ventllele se presau cu o pompă manuală la 
care 2 oameni în 20 de minute de-abia pu

Frîna portativă
Efectuarea trans

porturilor pe linie fe
rată îngustă, prezin
tă de multe ori di
ficultăți din cauza 
imposibilității de frî- 
nare a vagoneților. 
Acesta este cazul în 
mine, unde pe gale
riile cu o pantă mai 
mare de 5 la sută, 
înfrinarea vagoneți
lor este foarte grea, 
iar scăparea acestora 
poate provoca acci
dente sau deraieri 
care stinjenesc pro
ducția.

Pentru evitarea a- 
cestor neajunsuri, i- 
novatorul a imaginat 

;i construit o frînă 
portativă care se 
poate aplica în cîteva 
minute, pe orice vago- 
net metalic.

După cum se vede 
din figura alăturată, 
această frică se com
pune dtatr-o pirghie 
orizontală (1) confec
ționată din oțel pa
trat, avînd extremita
tea îndoită și rotun
jită, formînd minerul de acționare al frî- 
nei. Pîrghia este prevăzută cu o piesă meta
lică (2) în formă de ghiară, servind la 
agățarea frînei de cutia metalică a vago- 
netului, iar la extremitatea opusă mineru
lui este articulată cu o pirghie verticală 
(3) prin intermediul unui bulon.

Pîrghia verticală (3) construită din oțel 
lat, este îndoită după profilul exterior al 
cutiei vagonetului și este prevăzută la 
partea inferioară cu un sabot (4) din lemn 
de fag, montat pe un bulon (5) și susți
nut de o bară de oțel cotită (6), care îm
preună cu pîrghia verticală formează o 
furcă. Pentru consolidarea și evitarea cră
păturilor, sabotul este strîns cu patru șu
ruburi (7) între două plăci de oțel (8 și 9), 
placa (9) fiind mai mare, are rolul de a 
împiedica ieșirea sabotului dintre roți ta 
timpul mersului vagonetului.

Montarea frînei se face prin introduce
rea sabotului intre una din perechile la
terale de roți ale vagonetului, cu placa 
mai mare (9) spre interiorul vagonetului, 
și sabotul sprijinit pe șină, împinge sa
botul pînă ce placa (9) trece în dosul bi- 
zelor roților vagonetului, apoi se ridică 
întregul sistem de pîrghii, se agață prin 
ghiara metalică (2) de marginea cutiei 
vagonetului.

Frîna este astfel echilibrată, îneît în 
stare de repaus sabotul este puțin ridicat, 
frecînd ușor pe roți. Aceasta s-a obținut 
prin alegerea potrivită a greutății pie
selor componente ale frînei în așa fel în
eît momentul pîrghiei de acționare față de 
punctul de oscilație (bulonul ghiarei) să 
fie ceva mai mare decît momentul celor
lalte piese ta raport cu același punct.

In acest mod se evită ca sabotul să fie 
aruncat de la locul său în timpul mersu
lui, iar frecarea ușoară nu are influență 
nici asupra uzurii sabotului și nici asupra 
mersului vagonetului.

Pentru folosirea frînei montate, este 
suficient a se apăsa pe manetă, capătul 
rotunjit al pîrghiei (1), provocîndu-se ri
dicarea pîrghiei verticale împreună cu sa

Scrisoare către redacție - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mai multă preocupare pentru sport
Dornici de a desfășura o activitate 

sportivă cît mai intensă, tinerii din sa
tul Tămășești, comuna Videle, regiu
nea București în frunte cu utemiștii au 
hotărât să amenajeze prin muncă vo
luntară un teren de fotbal.

Cu multă dragoste au muncit atunci 
utemiștii Iordache Dumitru, Bodea 
Alexandru etc.

De la amenajarea terenului au tre
cut aproape două luni. In acest timp 
tinerii au încercat prin toate mijloa
cele să obțină materiale sportive pen
tru fotbal dar în zadar.

Veți spune pe bună dreptate că mai 
sînt și alte discipline sportive în afară 
de fotbal. Dar în satul Tămășești în
treaga activitate sportivă este inexis
tentă. 

teau presa un ventil, depunînd o muncă 
istovitoare.

Știind că pompele de alimentare a ca
zonelor au o presiune de 50 kg. pe cm. pă
trat, am luat o derivație din conductele 
principale la care am instalat această pre
să, care presează cu putere de 50 kg. pe 
centimetru patrat adică, atît cît este ne
voie pentru presarea ventilelor.

Cu acest dispozitiv, în maximum de 5 
minute, un singur om presează un ventil 
în mod mecanic fără nici un efort.

Presa am confecționat-o în întregime 
din deșeuri.

Tin să arăt că la realizarea acestei ino
vații, am avut un ajutor direct din partea 
comuniștilor și personal din partea tova
rășului Mocanu Ion, secretarul organiza
ției de bază de partid.

Sînt mulțumit că prin acest dispozitiv 
am contribuit la ușurarea condițiilor d« 
muncă ale muncitorilor din uzina noastră, 
rcaiizîndu-se de asemenea importante eco
nomii in întreprindere. Trebuie să recu
nosc, mă bucură și faptul că am primit 
ca răsplată din partea conducerii suma 
de 520 lei. Această inovație nu este prima 
mea inovație și cred că nu este nici ultima, 
— ne.a spus rîzînd, tovarășul Ciocodeică, 
cînd ne-am. luat rămas bun de la dînsul.

Ca tovarășul Ciocodeică Niculae mai 
sînt încă mulți muncitori inovatori la 
Energo-Combir.atul nr. 1-Constanța.

Ajutați în muncă de conducerea între
prinderii, de organizația de partid și sin
dicat, ei depun toată munca ^i toată pri
ceperea lor pentru a da energie electrică 
cît mai multă, cît mai ieftină și fără între
ruperi, contribuind astfel la efortul ge
neral pentru mărirea producției și pro
ductivității muncii, factori de bază pentru 
continua îmbunătățire a condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii.

Corespondent
C. CONSTANTINESCU

pentru vagonete

botul care calcă pe ambele roți producînd 
frînarea. Datorită faptului că sabotul poate 
oscila în jurul bulonului (5), precum și a 
posibilității de oscilare a pîrghiei verti
cale, sabotul calcă în mod egal și exercită 
aceeași presiune asupra ambelor roți.

Această frînă prezintă următoarei» 
avantaje :

— înlătură pericolul deraierilor și acci
dentelor deoarece muncitorul este perma
nent stăpîn pe vagonet. In acest mod se 
realizează economii, atît directe — prin 
evitarea stricării vagoneților și a risi
pirii materialului transportat, cît și indi
recte, prin evitarea întreruperilor da 
transport care stinjenesc producția.

— se poate mări viteza de circulație a 
vagonetelor.

—4 un singur muncitor poate manevra 
deodată două-trei vagonete, realizîndu-sa 
economie de mînă de lucru.

— frînele fiind portative șl ușor de mon
tat, este necesar numai un număr ds frîne 
egal cu numărul muncitorilor care ma
nevrează vagonetele.

— se reduce consumul încălțămintei da 
protecție a vagoneț care în cazul apli
cării acestei frîne nu mai sînt nevoiți să 
înfrîneze vagoneții prin tîrîtul picioarelor 
pe șină sau pe pămînt.

Datorită construcției sale simple poate 
fi realizată cu ușurință în atelierele între
prinderilor, costul ei fiind foarte redus. 
Frîna poate fi montată șl demontată cu 
mare ușurință, poate fi așezată pe o 
parte sau pe cealaltă a vagonetului, 
transpunerea făcîndu-se numai prin de
montarea a două șuruburi, iar în caz de 
nevoie se pot monta pe un singur vago
net două frîne în același timp.

Această frînă poate fi construită pentru 
orice tip de vagonet prin modificarea co
respunzătoare a dimensiunilor pîrghiilor 
sau saboților.

Inovația descrisă poate fi aplicată în 
toate minele și carierele ce folosesc va- 
goneți pe pante înclinate.

IOVIȚU GH.

Țăranii muncitori din acest sat nu 
cunosc sporturi ca: oină, baschet, vo
lei etc.

Mai mult decît atît, în Tămășești 
nu există niciun aspirant sau purtător 
al insignei G M A. sau F.G.M.A.

In întreaga țară s-a desfășurat prima 
etapă a spartachiadei satelor, numai 
în acest sat nu se știe nimic despre 
spartachiadă.

Ce-au de zis tovarășii de la raionul 
U.T.M. și C.F.S. față de situația exis
tentă în Tămășești ?

Tinerii însă așteaptă din partea lor 
mai multă preocupare pentru antrena
rea tinerilor țărani muncitori ta prac
ticarea sportului

Corespondent 
RIZOIU ION



Pentru conducerea concretă a organizațiilor U.T.M.
La plenara lărgită a Comitetului regional 

U.T.M. București, care a avut loc zilele tre
cute, s-au discutat — în lumina Hotărîril 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu privire 
la activitatea U.T.M. și a documentelor 
Conferinței pe țară a U.T.M. — măsurile ce 
trebuiesc luate în vederea îmbunătățirii ac
tivității organizațiilor U.T.M. din regiunea 
București.

Expunerea făcută de către tovarășul Ful
ger Cornel, prim secretar al C.C. al U.T.M. 
a subliniat importanța deosebită pe care o 
are Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M.

In continuare, tov. Fulger a arătat o serie 
de rezultate însemnate obținute în muncă 
de către organizațiile U.T.M. din regiunea 
București, pentru traducerea în viață a 
hotărârilor, plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953.

In urma unor măsuri luate de comitetul 
regional, de comitetul orășenesc și de că
tre comitetele raionale, organizațiile de 
bază U.T.M. se ocupă tot mai mult de an
trenarea tineretului în întreceri socialiste 
și patriotice, organizează brigăzi de pro
ducție, posturi utemiste de control și alte 
forme de mobilizare a tineretului pentru 
îndeplinirea planurilor de producție. Ast
fel, în regiune sînt în prezent peste 2630 
brigăzi de producție și 765 posturi ute
miste de control. Pentru producerea a 
cît mai multe bunuri de larg consum 
pentru oamenii muncii, au luat ființă în 
întreaga regiune 29 de secții ale tineretu
lui.

Succesele obținute de cel peste 79.000 
tineri antrenați în întrecerea socialistă, 
de cei peste 584 fruntași, inovatori șl ra- 
ționalizatori din regiunea București do
vedesc avîntul cu care a pornit tineretul 
la îndeplinirea măsurilor luate de partid.

O însemnată contribuție la ridicarea ca
lificării tineretului o aduc cursurile de 
minim tehnic organizate din inițiativa 
U.T.M.

La îndeplinirea sarcinilor ce reies dta 
hotărîrile plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din august 1953, un aport însemnat au 
adus și tinerii din agricultură. Astfel, în 
multe S.M.T., G.A.S., G.A.C., întovărășiri 
agricole, în sate și comune, numărul tine
rilor cuprinși în întrecerea socialistă și 
patriotică a crescut simțitor. Inițiativa ti
nerilor tractoriști de la S.M.T. Peciul Nou 
a fost îmbrățișată de un număr de 1.113 
tineri tractoriști din regiunea București.

Aproape 300.000 de tineri din orașul și 
regiunea București au fost mobilizați la 
întreținerea și recoltatul legumelor și zar
zavaturilor din G.A.S. și secțiile anexe de 
pe lîngă întreprinderi. Un frumos exemplu 
l-au dat în acest sens tinerii și pionierii 
din raionul Crevedia care au recoltat 
14.200 kg. mazăre.

O mare contribuție au adus tinerii mun
citori din agricultură în munca de strîn- 
gere a recoltei. Un număr de 191 de arii 
au fost patronate de tineret iar un număr 
însemnat de tineri au fost delegați de ba
toze și convoaie.

Organizățile U.T.M. din școli și facul
tăți au obținut de asemenea unele rezul
tate bune în mobilizarea tineretului și stu
denților la învățătură.

Sub conducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.M. au reușit să cultive 
la tineret dragostea pentru muncă și în
vățătură, să antreneze un număr tot mai 
mare de tineri în activitatea cultural-ar- 
;tistică obținînd astfel rezultate însemnate 
în munca politico-educativă a tineretului.

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. a scos în evidență faptul că deși 
există unele rezultate bune în munca 
U.T.M. activitatea sa nu este încă la înăl
țimea sarcinilor puse de partid. Această 
apreciere a partidului a fost confirmată 
odată mai mult de către lucrările Confe
rinței pe țară a U.T.M.

în repunea București, organizațiile 
U.T.M. și activiștii utemiști n-au ținut 
seamă întotdeauna de faptul că adevărata 
călire și educație comunistă a tineretului 
se face prin muncă. Numai astfel se poate 
explica faptul că unele organizații U.T.M. 
atît din industrie cît și din agricultură 
nu au contribuit încă pe măsura forțelor 
și posibilităților lor la antrenarea tinere
tului în lupta pentru traducerea în fapt 
a hotărârilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953.

In munca multor organizații U.T.M. din 
Industrie există formalism și superficia
litate. Numai astfel se poate explica că la 
Complexul „Grivița Roșie" din cele 35 
brigăzi U.T.M., nu trăiesc cu adevărat de- 
cît 7 brigăzi, că la întreprinderea „21 De
cembrie" se cunoaște că sînt 38 brigăzi 
U.T.M. iar în realitate nu există niciuna.

Există o slabă preocupare a organiza
țiilor U.T.M. și în direcția întăririi disd-

Cronica muzicală Măiestria artei interpretative a muzicienilor sovietici

Viața U. T. M.

Pe marginea Plenarei lărgite 
a Comitetului regional U. T. M. 

București

plinei tinerilor în producție, a lichidării 
absențelor nemotivate de la lucru. Sînt 
frecvente de asemenea cazuri cînd tinerii 
au atitudine necorespunzătoare față de 
tehnicieni, ingineri și muncitorii vîrstnici 
cu care lucrează.

Aceste lipsuri se datoresc în mare mă
sură comitetului regional și întregului a- 
parat regional care deși a cunoscut aceste 
lipsuri, nu a luat la timp măsurile cele 
mai hotărîte pentru înlăturarea lor, nu a 
încurajat entuziasmul și inițiativa utemiș- 
tllor și tinerilor. In munca comitetului 
regional, a comitetului orășenesc și a mul
tor comitete raionale din regiune s-a ma
nifestat birocratism și formalism. Dato
rită acestui fapt adeseori munca unor or
ganizații de bază a fost analizată din bi
rou după date statistice, fără o cu
noaștere reală a situației de pe te
ren. Puținii activiști care s-au deplasat 
pe teren în raioanele agrare nu s-au ocu
pat suficient de munca organizațiilor de 
bază U.T.M. sătești deoarece au fost in
suficient pregătiți în problemele agricul
turii.

Organizațiile U.T.M. din școli nu s-au 
preocupat îndeajuns pentru a crea o opi
nie de masă împotriva acelora care folo
sea: metode necinstite — rămase din 
școala burgheziei — pentru a trece exa
menele.

In cadrul aparatului comitetului re
gional și al comitetelor raionale nu s-a li
chidat încă munca zgomotoasă și de pa
radă dusă în activitatea cu pionierii.

Biroul comitetului regional U.T.M. 
București s-a preocupat slab de ridicarea 
nivelului politic al activiștilor, de educa
rea lor multjlaterală, neținînd seamă de 
faptul că tineretul patriei noastre merge 
înainte, că cerințele lui față de activiștii 
utemiști sînt tot mai mari.

în încheierea expunerii sale, tovarășul 
Cornel Fulger a erătat și sarcinile ce reies 
din Hotărîrea Biroului Politic al C. C. al 
P. M. R. și din documentele Con
ferinței pe țară a U. T. M„ pen
tru comitetul regional U. T. M. Bu
curești. In momentul de față, în întîm- 
pinarea Congresului al II-lea al P.M.R., 
problema principală este mobilizarea tu
turor organizațiilor U.T.M. și a maselor 
de tineri la o participare mai activă în 
întrecerea socialistă, pentru creșterea 
continuă a producției bunurilor de larg 
consum, pentru asigurarea succesului 
muncilor agricole etc.

Activiștii comitetului regional trebuie să 
îndrume organizațiile U.T.M. din indus- 
rie pentru ca acestea să antreneze un nu
măr cît mai mare de tineri în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea planului la 
toți indicii, pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor etc.

Trebuie să se dea o mai mare atenție 
organizațiilor de bază de la sate pentru ca 
acestea să aducă o contribuție mai în
semnată la transformarea socialistă a agri
culturii.

Aparatul comitetului regional și al co
mitetelor raionale din regiunea București 
este dator să lupte pentru cunoașterea 
specificului muncii U.T.M. din școli și 
facultăți, să îndrume organizațiile de bază 
în educarea elevilor și studenților în spi
ritul atitudinii conștiente și pline de răs
pundere față de învățătură.

O problemă deosebit de importantă ce 
ne stă* * în față este organizarea temeinică 
a învățămîntului politic de U.T.M. în 
anul școlar 1954-1955. Activul comitetului 
regional are datoria să-și însușească te
meinic sarcinile privind organizarea în
vățămîntului politic, să ajute direct co
mitetele raionale U.T.M. în selecționarea 
și instruirea propagandiștilor, în recruta
rea cursanților.

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la eli
berarea patriei, a sosit la București un 
grup de muzicieni sovietici, fapt care con
stituie un important eveniment în viața 
muzicală a țării noastre.

Oaspeții sovietici au dat pînă acum, 6 
concerte în Capitală, după care au reali
zat un turneu prin țară. De un memorabil 
succes s-a bucurat concertul extraordi
nar al orchestrei Filarmonica de Stat din 
București, dirijat de Niazi.

★
Concertul s-a deschis cu Simfonia a 

IV-a de Piotr Ilici Ceaikovski. Datorită 
interpretării realiste și a respectării liniei 
mari a tradiției ruse în redarea simfoniei 
lui Ceaikovski, dirijorul a reușit întru to
tul să redea conținutul- complex de idei 
și stări sufletești care sînt cuprinse în 
această capodoperă muzicală-

După cum se știe, Ceaikovski prezintă în 
această simfonie (ca și în simfonia a V-a) 
lupta omului împotriva „destinului", în 
condițiile existente în Rusia țaristă — îm
potriva grelelor împrejurări sociale. Ideia 
de bază a simfoniei este aceea a necesi
tății apropierii de popor, (această con
cepție creatoare este întruchipată în mod 
sugestiv de desfășurarea întregului ciclu 
simfonic, prin prezentarea în partea a 
IV-a — ca o rezolvare a conflictelor din 
părțile precedente — a unei sărbători 
populare pline de viață).

Partea I-a, care începe cu o introducere 
bazată pe tema „destinului" a fost redată 
cu multă profunzime și expresivitate, di
rijorul realizînd momente puternic con
tractante, de un profund dramatism.

Mișcarea a doua a simfoniei bazată și 
ea pe melodii cu un evident caracter na
țional rus, a fost interpretată cu multă 
finețe și gust, scoțîndu-se în evidență li
rismul ei.

în scherzo, deși dirijat într-un tempo 
mai lent ca de obicei, dirijorul crează o 
imagine foarte sugestivă, plină de grație. 
Interpretarea personală dată acestei părți 
a fost urmărită cu viu interes de public. 
Finalul simfoniei, o puternică frescă ce 
zugrăvește o petrecere populară, se ba-

Activiștii comitetului regional și ai co
mitetelor raionale trebuie să-și îmbunătă
țească continuu metodele și stilul de 
muncă, să ajute cu răbdare și in mod sis
tematic munca de organizație acolo jos 
unde merg pe teren, să exercite un control 
operativ și eficace care să asigure mobili
zarea organizațiilor U.T.M. în îndeplini
rea sarcinilor mari pe care partidul le-a 
pus în fața Uniunii Tineretului Muncitor.

In atenția fiecărui activist utemist tre
buie să stea lupta continuă pentru stîrpi- 
rea birocratismului, formalismului și su
perficialității din munca în rîndul tine
retului.

Nu trebuie să uităm nici un moment 
că singura metodă justă de conducere 
comunistă este principiul conducerii co
lective, care trebuie să se înrădăcineze

— Dirijorul Niazi și p
zează pe un cunoscut cîntec popular rus 
„Pe cîmpie era un mesteacăn". Prin in
terpretarea sa realistă, folosindu-se de un 
tempo judicios și bir.e adecvat conținutu
lui, dirijorul Niazi a reușit să scoată în 
evidență caracterul optimist, plin de viață 
al acestui final.

în repetate rânduri Ceaikovski s-a adre
sat marilor capodopere ale literaturii uni
versale, inepirindu-se din ele, în lucrările 
sale programatice. Tragediile „Hamlet" și 
„Romeo și Julieta" precum și „Furtuna" 
de Sheakespeare, „Manfred" de Byron, 
„Furtuna" de Ostrovschi, sînt doar cîteva 
exemple. Uvertura „Francesca da Rimi
ni" de Ceaikovski este inspirată de tra
gedia tinerilor Francesca și Paolo zugră
viți de Dante în „Infernul" său.

Dirijorul Niazi a dat o interpretare mă
iastră acestei partituri clasice, aproape 
necunoscută la noi.

Prin felul în care a pătruns conținutul 
lucrărilor și prin redarea clară și convin
gătoare, dirijorul Niazi s-a dovedit a fi un 
maestru al interpretării muzicii lui Ceai
kovski.

în cadrul acestui concert, pianistul Vic
tor Merjanov, strălucit reprezentant al ti
nerei generații de pianiști sovietici a in
terpretat al treilea concert pentru pian 
și orchestră, cp. 30. al marelui compozitor 
rus Serghei Rachmaninov. încă de Ia pri
mele măsuri, cînd la pian răsuna cu o 
duioșie deosebită prima temă a concer
tului, publicul a fost în măsură să apre
cieze fina sensibilitate a pianistului. A- 
ceastă însușire caracteristică și-a dezvă
luit apoi toate fațetele de-n lungul con
certului. începutul calm al concertului nu 
este însă decît un încăput. Curind parti
tura îi cere pianistului desfășurarea tu
turor resurselor sale tehnice. Și atunci 
publicul a putut aprecia și arta pianistică 
excepțională a muzicianului sovietic. Două 
calități de bază, la care veneau să se a- 
dauge o mare profunzime a concepției și 
a trăirii, un dinamism înaripat, îmbinat 
cu o mare seriozitate. 

începînd de la comitetul regional și pînă 
jos în organizațiile de bază.

După expunerea prezentată au luat cu- 
vîntul la discuții mulți participant la 
această plenară care au scos în evidență 
lipsurile din munca comitetului regional 
și a comitetelor raionale U.T.M.

Printre principalele lipsuri criticate de 
plenară a fost și lipsa de calificare a unor 
activiști ai comitetului regional în dife
ritele domenii ale muncii de organizație.

Activiștii secției muncitorești-agrare, 
spre exemplu, nu s-au străduit să-și în
sușească temeinic nici măcar problemele 
secției în care muncesc. Din acest motiv, 
comitetele raionale sătești nu au fost aju
tate suficient asupra felului în care tre
buie să-și ducă munca pentru a mobiliza 
activ organizațiile U.T.M. la transforma
rea socialistă a agriculturii, la ridicarea 
producției agricole.

In cuvântul său tovarășul Putinică Pe
tre. prim secretar al comitetului raional 
U.T.M. Vîrtoapele, a arătat că deși mun
cește într-un raion agrar totuși el n-a 
simțit ajutorul comitetului regional.

Tot despre lipsa de ajutor din partea ac
tiviștilor comitetului regional a vorbit și 
tovarășul Sandor Tudor, prim secretar al 
comitetului raional U.T.M. Crevedia. El a 
criticat cu tărie pe tovarășul Iordăchescu 
Ion, secretar al comitetului regional care a 
venit pe teren, și-a notat în carnet lipsu
rile din munca unor organizații U.T.M. 
din sectorul socialist al agriculturii și s-a 
grăbit să se întoarcă la regiune fără să-și 
aducă contribuția la lichidarea acestor lip
suri.

Unii tovarăși, printre care Costea Pe
tre, Dalban Cornel etc. au arătat că sînt 
multe comitete raionale care nu se preo
cupă de felul în care tinerii își petrec 
timpul liber, nu-i ajută să se distreze în 
mod plăcut și civilizat, nu duc muncă com
bativă Împotriva influenței ideologiei pu
trede burgheze în rîndul tinerilor.

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. a 
arătat printre altele că multe organizații 
U.T.M. nu țin seamă de faptul că întreaga 
educație comunistă este o educație de 
clasă. Din acest motiv ele nu mobilizează 
în permanență pe utemiști șl masele largi 
ale tineretului pentru demascarea dușma
nului de clasă și combaterea ideologiei lui. 
Faptele relatate în plenară dovedesc că a- 
colo unde organizațiile U.T.M. au slăbit 
influența lor politică și ideologică, elemen
tele chiaburești și alți dușmani, au în
demnat tineretul la huliganism, chiul, le
nevie, atitudini necinstite față de tova
rășii de muncă.

In plenară s-a arătat de asemenea 
că există încă serioase rămîneri în urmă 
în privința creșterii rândurilor U.T.M., în 
deosebi la sate.

Unii participant la plenară au criticat 
cu asprime lipsa de interes față de atra
gerea tinerelor fete în activitatea obșteas
că și în U.T.M. manifestată de multe 
organizații de bază și organe de conducere 
U.T.M., atitudine ce pornește de la con
cepția burgheză de subapreciere a capaci
tății de muncă a fetelor. Aceasta o dove
dește și faptul — a arătat tovarășa Bar- 
giuma Elena — că în aparatul comite
telor raionale sătești și chiar la comite
tul regional muncesc puține fete.

Unii participanți la plenară ca tov. Băl- 
toiu Ion, Florea Ion, Costea Petre și alții, 
au făcut unele propuneri prețioase cu pri
vire la ridicarea calificării activiștilor, la 
deschiderea anului de învățămînt politic, 
la organizarea timpului liber al activiștilor 
și al tineretului etc.

în cuvîntul său, tov. Dănoiu Gheorghe 
secretar al comitetului regional P.M.R. 
București a arătat că o sarcină importantă 
a comitetului regional U.T.M este stimu
larea continuă a criticii și autocriticii și 
în deosebi a criticii de jos. El a subliniat 
de asemenea faptul că munca de control 
urmat de ajutorul concret pe care tre
buie să-l dea pe teren activiștii utemiști 
trebuie făcut sistematic, de tovarăși bine 
pregătiți în problemele vieții economice, 
politice și culturale ale tineretului. Pre
gătirea și instruirea activiștilor care pleacă 
pe teren este acum cu atît mai necesară, 
cu cît problemele care se ridică în fața 
noastră sînt tot mai vaste și mai impor
tante.

Plenara lărgită a Comitetului regional 
U. T. M. București a trasat ca sarcină 
tuturor organelor și organizațiilor U.T.M. 
din regiune să lupte pentru a ri
dica la un nivel mai înalt munca de con
ducere concretă a organizațiilor de bază 
U.T.M., pentru a le mobiliza activ la în
deplinirea politicii partidului nostru.

GEORGETA VASILIU 
SIRBU ȘTEFAN

ianisful V. Merjanov —
Dar trăsăturile de mare pianist ale lui 

Victor Merjanov au apărut și mai com
plexe în recitalul lui. Programul cuprin
dea două părți: în prima — un concert 
de orgă de Vivaldi-Baeh (transcris de 
profesorul Feinberg) și cunoscutele „Ta
blouri dintr-o expoziție" de Modest Mu- 
ssorgski; în a doua parte — sonata în si 
bemol minor de Chopin și sonata Nr. 6 de 
Alexandr Skriabin. Dar recitalul a mai 
cuprins o a treia parte alcătuită din su
plimentele cerute pianistului de publicul 
entuziast : Coral de Bach, Moment mu
zical de Schubert, Mazurka de Chopin, 
„Troica" de Ceaikovski, studiu de Skria- 
bin, „Marș" de S. Prokofiev.

în interpretarea lui V. Merjanov, con
certul de Vivaldi-Bach a răsunat deose
bit de sugestiv. Trecerile brusce, dina
mice, de Ia sonoritățile ample și puternice 
la pianissimi extremi contribuiau la su
gerarea sonorităților de orgă. Acest lucru 
nu este întîmplător; Victor Merjanov a 
studiat pianul la Conservatorul din Mos
cova (cu profesorul S. E. Feinberg) și orga 
(clasa profesorului Gedicke), Asupra in
terpretării concertului de Vivaldl-Bach s-a 
simțit puternic pecetea individuală a pia
nistului.

Lucrarea care i-a impresionat cel mai 
mult pe ascultători, care pare a i se po
trivi cel mai deplin structurii persona
lității lui Victor Merjanov, a fost suita 
„Tablouri dintr-o expoziție" de Mussorg- 
ski. De altfel, înainte de a ti venit V. Mer
janov în țară, numele lui se făcuse cunos
cut la noi prin excepționala înregistrare 
făcută acestei suite. După cum se știe, 
Mussorgski a scris această lucrare ca un 
prinos adus memoriei prietenului său — 
arhitectul și pictorul rus Hartman. Mu
ssorgski descrie o vizită în expoziție. In
trarea în salonul cu tablouri, trecerea de 
la o pictură la alta, ne aînt înfățișate prin 
scurte intermezziu-uri, cu un pronunțat 
caracter rus. numite „Promenade". Se 
poate spune că Merjanov a repictat, a re- 
modelat, tablourile lui Mussorgski. Rind pe

Sute de oameni al muncii, tineri, stu- 
denți șl elevi din numeroase țări ale 
lumii șl-au petrecut anul acesta conce
diul in minunatele stațiuni de odihnă 
din țara noastră.

In fotografie, un grup de tineri co
reeni șl greci, din tabăra Vălenii de 
Munte în excursie la Slănlc Prahova.

Concertul 
artiștilor sovietici 

la Timișoara
Duminică seara, în sala Operei de stat 

din Timișoara, a avut Ioc al doilea con
cert de muzică da cameră dat de cvarte
tul „P. I. Ceaikovski" din Moscova. Ar
tiștii cvartetului, format din Iulian Sit- 
kovețki, laureat al Concursului unional și 
al Concursurilor internaționale de la Var
șovia și Praga, vioara l-a. Anton Saroev. 
laureat al Concursului internațional de la 
Budapesta, vioara Il-a, Rudolf Barșai, 
laureat al Concursului internațional de 
la Praga, violă, și Iacob Slobodkin, lau
reat al Concursului unional și al Con
cursului internațional de la Praga, violon
cel, au interpretat lucrări ale compozito
rilor Bach, Schuman, Chopin, Paganini, 
Prokofiev, Șostakovici și alții.

Concertul solilor artei sovietice s-a bu
curat de un deosebit succes.

---- •-----

Informații
în ziua de 1 octombrie 1954 are loc exa

menul de admitere in școlile militare de 
ofițeri.

Pentru cunoașterea condițiilor de ad
mitere la examen și întocmirea actelor 
necesare, doritorii se vor adresa comisa
riatelor militare de raioane (orașe) res
pective, pînă la data de 25 septembrie 
1954.

★
Sîmbătă au plecat la Berlin, pentru a 

participa la manifestările din cadrul „Săp- 
tămînii Păcii", organizată de Consiliul 
German al Păcii, Filip Geltz, membru al 
Comitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R, și scriitorul Dumitru 
Corbea.

*
Biblioteca Institutului Romîn pentru 

Relațiile Culturale cu Străinătatea, B-du! 
Dacia nr. 28, reluindu-și activitatea, este 
la dispoziția publicului cititor zilnic de la 
ora 8 la ora 21, duminica de la ora 9 la 
ora 14.

★
Luni seara, la Institutul Romîn pentru 

Relațiile Culturale cu Străinătatea a avut 
loc o întîlnire între un grup de ziariști 
din R. P. Chineză, Italia, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. Cehoslovacă, R.P.D, Co
reeană, R. P. Bulgaria și R. D. Germană, 
aflați în vizită în țara noastră, și un grup 
de ziariști, reprezentanți ai ziarelor din 
Capitală.

In cadrul întîlnirii s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la activitatea gazetă
rească.

întîlnirea dintre grupul de ziariști stră
ini și ziariștii din Capitală a decurs într-o 
atmosferă prietenească. (Agerpres) 

rînd au apărut în fața ascultătorilor ne- 
îndemînatecul pitic (imagine dureroasă de 
om slab și nenorocit), vechiul castel me
dieval cu nostalgicul trubadur care-și dea
pănă cîntecele, jocurile și cearta copiilor 
din grădina castelului „Tuillaries", Bydlo 
— căruța încărcată ce se urnește cu atîta 
greu, cei doi evrei — bogatul și săracul, 
cumetrele din piața de la Limoges, cata
combele în care se plimba Hartman la 
Paris, coliba feerică a vrăjitoarei Baba- 
Iaga, și însfîrșit, ca o încununare, mă
reața poartă a Kievului proiectată de Hart
man pentru străvechiul oraș rus. De fapt, 
în lucrarea sa Mussorgski a depășit cu 
mult, prin adîncimea concepției și plasti
citatea imaginilor, tablourile și schițele lui 
Hartman.

Lui Victor Merjanov îi place să „lu
creze" cu un material sonor bogat, or
chestral, pe care-1 modelează cu măiestrie 
într-un chip plastic impresionant. în in
terpretarea tuturor pieselor au apărut ca 
fiindu-i dragi marile contraste dintre a- 
ceste mase ample și pianissimi plini de 
expresie.

în sonata și mazurka lui Chopin am 
putut cunoaște interpretarea valoroasă 
care i-a adus lui Merjanov în 1949 titlul 
de Laureat al celui de al IV-lea concurs 
pianistic internațional „Chopin" de la 
Varșovia.

Sonata a V-a de Alexandr Skriabin este 
o lucrare specifică pentru arta marelui 
compozitor rus. Muzica el vădește uneori 
influențele exercitate la începutul carierii 
componistice a iul Skriabin de arta lui 
Chopin, Liszt și a impresioniștilor: este 
dezlănțuită. în continuă frămîntare și, 
cînd pare că vrea să ajungă la o încu
nunare, la o încheiere, ea se curmă. Vic
tor Merjanov a interpretat-o cu un elan 
pasionat și totodată cu o mare finetă. 
Apariția lui V. Merianov pe estrada noas
tră de concert a cucerit un număr mare 
de admiratori și prieteni în mintea cărora 
va stărui multă vreme imaginea acestui 
eminent pianist și muzician.

C. TEODORIU

Finalele concursului republican al tinerilor actori din teatrele dramatice, 
care se desfășoară zilele acestea în Capitală, dau posibilitatea multor observații 
șl reflecții cu privire la creația tinerilor noștri actori talentațl, la orientarea 
șl orlzonlul artei lor, cu privire Ia sprijinul și îndrumarea pe care le primesc 
de la maeștrii scenei noastre, de la conducerile teatrelor.

Fără a anticipa concluziile, notele de față cuprind unele însemnări șt ob
servații de la concurs, asupra căruia redacția va reveni de altfel mai pe larg.

Pornind, de la o replică...
Nu știm dacă a fost în intenția cuiva

— mai degrabă socotim că întîmplarea 
a făcut ca pe aceeași scenă, la diferență 
de numai două ceasuri, doi actori ai ace
luiași teatru, Felix Karoly și Vasile Nițu- 
lescu de la Teatrul Tineretului, în piese 
cu totul diferite — primul în „Boris Go
dunov", al doilea în „Cîntecul lebedei" 
de Cehov — să aibă de rostit aceiași re
plică; replica falsului țarevici Dmitri din 
drama lui Pușkin „Boris Godunov", că
tre frumoasa poloneză Marina: „Năluca 
lui Ivan cel Groaznic m-a-nfiat! Da, um
bra lui din groapă m-a numit Dmitri!“

Felix Karoly, chiar în rolul Iul Dmitri, 
cu cuțit pe șold, cizmulițe și plete cores
punzătoare, avînd-o pe Marina lîngă el, 
nu ne-a lăsat mal nimic din replica acea
sta de mare tensiune dramatică, îneeînd-o 
în teatral, într-o grandilocvență studiată 
parcă în fața oglinzii, cu accente supără
toare în dicțiune. Vasile Nițulescu, lnter- 
pretînd un bătrîn artist ratat, Svetlovidov, 
la capătul puterilor sale creatoare, care-și 
aduce aminte — beat, la sfîrțitul unui 
spectacol, pe scena goală și întunecoasă,
— de rolurile glorioase din tinerețe — 
Hamlet, Lear, Dmitri din Godunov, Otello
— în costum de actor comis, grimat hilar, 
cățărat pe un decor care scîrțîie lung, în
tr-o atmosferă atît de depărtată de poezia 
pușkiniană — ne-a dat emoții, ne-a trans
mis simplu, inteligent, pătrunzător, vi
brația lui Dmitri, vibrația — tocmai ceea 
ce a scăpat colegului său. Cei mai mulți 
dintre tinerii actori aflați în sală s-au 
mulțumit să recunoască imediat — a fost 
un murmur semnificativ în clipa aceea
— că la Nițulescu replica „a sunat" mult 
mai bine decît la Karoly. Dar mal de
parte? Ce trebuie să vedem dincolo de 
sonoritățile diferite ale acestei replici?

In pauzele spectacolelor finalei, poți 
auzi unii tineri vorbind extaziați de jocul 
„în broderie" al interpreților superficia
lului „Capriciu" al lui Alfred de Musset, 
neadmițind nici o contrazicere la afirma
țiile lor sentențioase, alții— gaia să-ți de
monstreze repereursiunile „lipsei pivotu
lui" în „Don Carlos" interpretat de Mir
cea Ipate Mareș... Acești tineri, aflați la 
începuturile creației lor artistice se arun
că în discuții „subtile" despre „broderii 
și pivoți" ignorînd însă multe adevăruri 
fundamentale ale artei teatrale pe care 
le socotesc deseori banalități. (Pentru 
vîrsta, și mai ales pentru experiența lor, 
asemenea adevăruri să recunoaștem că 
n-au avut nici măcar vremea de a deveni 
banale...). Iată de ce nu odată am auzit 
că Vasile Nițulescu nu a fost „de ajuns 
de tragic" în Svetlovidov că „nu a zmuls 
lacrimi"... E o apreciere bazată tocmai pe 
desconsiderarea unei cerințe fundamen
tale pentru un tînăr artist, cerință însu
șită însă în chip remarcabil de Nițulescu: 
simplitatea realistă a trăirii rolului.

Dacă tragismul e înțeles ca o colecție 
de gesturi „cutremurătoare" exclamații 
gîfîite „dramatic", accente suprapatetice, 
căderi în genunchi zgomotoase (abunden
te la cei care l-au precedat pe Nițulescu)
— atunci, desigur interpretul Iul Svetlo
vidov nu a fost „tragic". Numai că Nițu-

Despre ce $i cum
Iubitorul de teatru, e interesat în cel 

mai înalt grad să cunoască ce interpre
tează participanții la finalele concursului 
republican al tinerilor actori și cum rea
lizează ei rolurile alese. Și acest indiso
lubil „ce și cum", unind organic cele 
două laturi esențiale ale creației scenice, 
stă neapărat la temelia aprecierilor sale.

în prima zi s-au perindat rînd pe rînd 
pe scenă tineri de la Teatrele Municipal 
și Tineretului care și-au ales pentru con
curs crimpeie din repertoriul clasic străin. 
Molliăre și Pușkin, Shakespeare și Alfred 
de Musset, Cehov și Schiller. Năzuința de 
a valorjfica capodoperele dramaturgiei 
clasice, de a da viața pe scenă unor per
sonaje de prestanța copleșitoare a lui 
Hamlet sau Don Carlos, se cuvine să fie 
salutată, chiar dacă în realizarea roluri
lor își spune cuvîntul lips'a de expe
riență a vîrstei tinere.

Se cer însă cel puțin două precizări. 
Mai întîi nu pote fi privită fără rezerve 
orientarea unilaterală a tuturor tinerilor 
din cele două teatre spre piese care nu 
oglindesc clocotul vremii noastre. Apoi, 
e nevoie ca pasiunea îndreptățită pentru 
marele repertoriu dramatic universal, în
drăzneală în alegerea unor roluri com
plexe și de mare adîncime, să fie dubla
te de simț de răspundere și • de o înaltă 
ținută etică și artistică. In acest sens sînt 
grăitoare atît reușita creație a lui Vasile 
Nițulescu în „Cîntecul lebedei" de Cehov, 
cit și simplitatea interpretării date de 
Beatrice Biega rolului cameristei din 
„Bolnavul închipuit" de Molliăre. Așa dar 
tocmai ce și cum.

In unele cazuri insă, lucrurile n-au 
fost la înălțimea necesară. E păcat că 
tinerii artiști ai Teatrului Municipal, 
Puiu Hulubei, Viorica Rafael, Ina Don 
( cea din urmă de o grație și finețe re
marcabilă) și-au risipit resursele scenice 
ca pe niște bani mărunți, interpretînd 
„dantelat" un simplu joc de replici și 
situații superficiale — comedia într-un 
act „Un capriciu" de Alfred de Musset.

Tot atît de puțin nimerită — dar sub 
alt aspect — a apărut și alegerea făcută 
de Mircea Anghelescu de ,1a Teatrul Ti
neretului. El s-a oprit cu multă ușurință 
la o sinteză de Tudor Arghezi după

★

In Capitală continuă să se desfășoare 
finalele concursului republican al tineri
lor actori, regizori și pictori scenografi. 
Sîmbătă seara, pe scena teatrului „C. 
Nottara", tinerii artiști de la Studioul 
Actorului de Film au prezentat piesa 
„Steaua fără nume" de Mihail Sebastian.

In cadrul primului concurs republican 
al tinerilor actori, regizori și pictori sce
nografi, duminică dimineața, în sala stu
dioului actorului de film „C. Nottara" din 
Capitală, tineri artiști ai Teatrului Națio
nal din Iași și al Teatrului de Stat din 
Arad au prezentat fragmente din piese 
aparținînd dramaturgiei originale și 
străine.

Tinerii actori de la Teatrul Național din 
Iași au prezentat două fragmente din 
piesa „Pădurea" de A. N. Ostrovski, iar 
cei de la Teatrul de Stat din Arad au 
prezentat fragmente din piesele: „Ultima 

lescu i-a derutat pe acești „subtili", cău- 
tînd tragismul bătrînului artist în altă 
parte. El a înțeles în primul rînd că Svet- 
lovidov e un personaj cehovian, chiar 
dacă a fost conceput în anii tinereții ma
relui scriitor rus, fiind asemănător în 
multe privințe cu marii eroi de mai tîr- 
ziu, unchiul Vania, cele trei surori; că 
deci tragismul vieții, al situației lui de
curge — problemă atît de cunoscută în 
opera lui Cehov — din înăbușirea perso
nalității sale luminoase, din sufocarea sa 
în mijlocul unei societăți nedrepte, res
pingătoare. E drept: bătrînul actor nu 
ridică încă marile proteste cehoviene îm
potriva societății timpului, dar el urăște 
publicul snob, „lumea înaltă" care i-a per
vertit talentul, care nu l-a înțeles. „Cînte
cul lebedei", evocarea rolurilor tinereții, 
atîtea perspective spulberate, veșnicul re
fren: „ce artist am fost I ce talentpînă 
și amintirea delicată, prin aburii beției, 
a unei dragoste care abia a pîlpîit cîndva, 
de mult — toate acestea definesc un om 
simplu („eu-s om, sînt viu, în vinele mele 
curge sînge, nu apă..." — aici Vasile Ni
țulescu a fost admirabil), un om care vrea 
să dăruie tot ce are mai bun oamenilor, 
care crede în forța talentului său („cine 
spune că sînt bătrîn? E o prostie, o min
ciună, nu sînt deloc bătrîn. Toți porii mei 
respiră forță!“ spune el cu entuziasm 
înfrigurat, foarte bine înțeles de interpret) 
dar „domnii" aceștia — cum îi numește 
el disprețuitor — Ii intorc spatele, II bat
jocoresc, îl umilesc !

Nițulescu a mai înțeles specificul tra
gediilor cehoviene — sobrietatea, lipsa 
de ostentatlvitate, tonul reținut fără la
mentații și gesturi mari de disperare su- 
prapatetică, și iată cum au apărut atîtea 
gesturi simple, clare, pline de finețe, care 
ne-au umplut de bucurie. Finalul de pildă
— Svetlovidov îngenunchind și culcîn- 
du-s'e apoi pe scenă, cu un gest de un fi
resc zguduitor, îmbrățișare a podelei, a 
decorurilor, a teatrului, a tot ce are mai 
scump.

Pe baza aceleiași concepții solide asupra 
eroului, au apărut replicile rostite fără 
emfază teatrală, ca cea pomenită la În
ceput, sau ca strigătele cu atîtea semni
ficații — frică, bucurie, dor de oameni—• 
„Egorka! Petrușka!“, adresate din beznă 
scenei spre culise, după niște oameni care 
nu se arată niciodată. Mai puțin pătrun
zător ni s-a părut artistul în înțelegerea 
optimismului eroului, de aceeași esență ce- 
hoviană; optimismul, credința că odată și 
odată se va termina cu calvarul lui au 
fost oarecum eclipsate de disprețul pentru 
publicul opac al vremii sale, de adînca 
amărăciune a ratatului. Faptul că nu a 
transmis pcost sentiment atît do prețios
— trebuie se-i dea de gîndit tînărului ar
tist. Esențialul rămîne însă că Vasile Ni- 
țulescu nu a fugit după efecte ieftine, după 
un tragic exterior, ca alți colegi ai săi, ci 
a ales un drum mai greu, dar incompara
bil superior, incomparabil mai bogat în 
satisfacții artistice și In perspectiva, Va
sile Nițulescu nu trebuie să părăsească 
niciodată acest drum,

R. C.

„Hamlet" de Shakespeare, pe care șl-a 
pus-o singur pe scenă, fără ajutorul vreu
nui regizor experimentat din teatru. La 
ce s-a ajuns ? In locul chipului de o rară 
frumusețe sufletească al Iul Hamlet, în lo
cul zbuciumului dureros al nefericitului 
prinț danez. în locul tezaurului de simți
re și idei al capodoperei shakespeariene 
— de pe scena cufundată intr-o obscu
ritate străpunsă cînd și cînd de lumini 
ciudate, în sunatele lugubre și amelodice 
ale unei muzici „de efect", a răsunat 
fals, forțat și declamatoriu poezia înțe
leaptă a replicilor nemuritorului erou. 
Simțul măsurii și modestia l-ar fi ferit 
insă pe tînărul artist să apară astfel îna
intea juriului care cuprinde, alături de 
alți fruntași ai artei noastre teatrale, și 
valoroșii interpreți ai lui Hamlet pe sce
nele romînești.

Evitînd să-și îndrepte atenția spre piese 
ale repertoriului contemporan, ferindu-se 
să se apropie și să redea prin jocul lor 
sufletul eroilor din zilele noastre, unii 
dintre tinerii actori ai celor dcuă teatre 
și-au închipuit poate că adresîndu-se re
pertoriului clasic, vor avea da înfățișat 
caractere „eterne", iar textul de o înaltă 
valoare le va asigura ușor succesul. Așa 
se explică fie alegerea unor lucrări fără 
semnificație, simple „capricii", fie recita
rea declamatorie, afectată, cu minimum 
de trăire lăuntrică, a unor roluri mari, vă
zute de la mare distanță, și prea puțin 
adîncîte, ca Hamlet, (Mircea Anghelescu) 
ca falsul țarevici Dmitri (Felix Karoly în 
„Boris Godunov" de Pușkin) sau Don 
Carles infantul Spaniei (Mircea Ipate 
Mareș).

Talentul acestor tineri s-a afirmat nu 
doar odată în spectacolele teatrelor res
pective ; de astă dată ei trebuiau să-și 
afirme — prin mijlocirea aptitudinilor 
artistice — concepțiile asupra artei, înțe
legerea pe care o au față de un rol sau 
altul. Era semnificativ de văzut nu nu
mai ce au ales ci și cum au reușit să 
justifice artistic alegerea făcută. Cu aju
torul înțelept, matur, al conducerilor tea
trelor din care fac parte ei ar fi putut, 
fără îndoială, să rezolve mult mai bine 
ambele probleme,

M. L.
★

oră" de M. Sebastian, „Lumina de la 
Ulmi" de H. Lovineșcu și schița „Justi
ție" de I. L. Caragiale,

In aceaași seară, pe scena Teatrului Ar
matei din Bd. Magheru, colectivul de ti
neri actori ai_ Teatrului de Stat din Reșița 
a prezentat în cadrul concursului piesa 
„Furtuna" de A. N. Ostrovski.

Tot în cadrul concursului republican al 
tinerilor actori, luni seara .tineri artiști 
ai Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
alături de cîțiva actori cu experiență au 
interpretat piesa „Liceenii" a cunoscutu
lui dramaturg sovietic C. Treniov.

„Scînteia tineretului* 4
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Inminărea Premiului. Internațional al Păcii La Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. Concert dirijat de George Georgescu la Moscova

compozitorului
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans- 

tnite: La 4 septembrie, în sala Octom
brie din Casa Sindicatelor a avut loc o 
reuniune festivă consacrată înmînării 
Premiului Internațional al Păcii compozi
torului Dmitri Șostacovci, artist al poporu
lui din U.R.S.S.

în cuvîntul său de deschidere, Tihon 
Hrennikov, secretar general al Uniunii 
compozitorilor sovietici, a declarat: „Nu. 
mele lui Șostacovicl este bine cunoscut în 
întreaga lume. Compozițiile sale sînt pă
trunse de un puternic sentiment patriotic, 
de uriașă dragoste față de țara sa ; de 
dragoste profundă pentru viață și față 
de om.

Astăzi, noi felicităm din toată inima pe 
Dmitri Șostacovici cu prilejul primirii 
acestei înalte distincții — titlul de laureat 
al Premiului Internațional al Păcii".

După cuvîntarea lui Hrennikov, în nu
mele Consiliului Mondial al Păcii și al 
președintelui său, Joliot Curie. Jean La- 
ffitte a înmînat lui Șostacovici, în mijlocul 
aplauzelor furtunoase, diploma de laureat 
al Premiului Internațional al Păcii.

Cuvîntări de salut au mal fost rostite 
de Nazim Hikmet, Ilya Ehrenburg, Dmi-

Să întărim cauza păcii, să lărgim 
legăturile economicei

Cuvîntarea lui Otto Grotewohl la deschiderea Tîrgului internațional 
de la Leipzig

BERLIN 6 (Agerpres). — Cu prilejul 
deschiderii la 4 septembrie a Tîrgului in
ternațional de la Leipzig, Otto Grotewohl, 
primul ministru al Republicii Democrate 
Germane, a rostit o cuvîntare în care a 
spus între altele :

Astăzi, cînd Germania este scindată în 
două părți, acest tîrg reprezintă o impor
tantă verigă de legătură. El contribuie la 
dezvoltarea înțelegerii reciproce și resta
bilirea cît mai grabnică a unității Germa
niei. Tîrgul de la Leipzig poate contribui 
în momentul de față și la slăbirea con
tinuă a încordării în situația inter
națională.

Grotewohl a subliniat în continuare că 
formarea noii pieți mondiale democratice 
a dus la crearea unui sistem cu totul nou 
de relații economice internaționale, care 
se bazează pe principiile colaborării șt 
ajutorului reciproc, egalității în drepturi 
și respectului reciproc al popoarelor care 
folosesc comerțul exterior pentru con
strucția pașnică, democrată și creșterea 
necontenită a bunăstării lor.

Referindu-se la eșecul politicii ameri
cane de embargo, menită să înăbușe co
merțul țărilor capitaliste cu țările lagăru
lui democratic, Grotewohl a relevat, că „șt 
largi cercuri economice din Germania 
occidentală cer restabilirea legăturilor 
nestingherite cu Răsăritul".

Primul ministru s-a ocupat în conti
nuare de problema dezvoltării comerțului 
intergerman care, după cum a declarat el, 
constituie un instrument important pentru 
stabilirea de relații normale între Germa
nia răsăriteană și cea occidentală, precum 
și între țările pieței mondiale democrate

Pe drumul reînvierii militarismului german
LONDRA 6 (Agerpres). — In urma res

pingerii de către Franța a tratatului „co
munității defensive europene", cercurile 
conducătoare din țările occidentale în
cearcă să realizeze cît mai grabnic reînar- 
marea Germaniei occidentale. Agenția 
France Presse anunță că guvernul bri
tanic a invitat țările din Europa occiden
tală care urmau să formeze C.D.E. să par
ticipe la o conferință internațională pen
tru a examina situația la care s-a ajuns 
prin „moartea" proiectului C.D.E. La 
această conferință urmează să ia parte, pe 
lingă Franța, Italia, Germania occiden
tală, Belgia, Luxemburg și Olanda, — și 
Marea Britanie, Statele Unite și Canada.

In cadrul acestei conferințe, după cum 
afirmă agenția France Presse, care va în
cepe probabil la 14 septembrie la Lon
dra, se va discuta problema participării

Tineretul Bulgariei noi in preajma glorioasei aniversări
Răsfoind paginile ziarului tineretului 

bulgar „Narodna Mladej" ai în față ima
ginea minunată a vieții și luptei tinerei 
generații din Bulgaria nouă.

In ultimul timp însă paginile acestui 
ziar au căpătat un aspect deosebit. Ele 
oglindesc bucuria, entuziasmul nestăvilit, 
avîntul cu care întîmpină tineretul Bul
gariei noi cea mai mare sărbătoare 
a poporului său: a X-a aniversare a eli
berării patriei.

Să răsfoim împreună cîteva din ulti
mele numere ale ziarului „Narodna 
Mladej".

★
în fiecare din ultimele sale numere zia

rul publică unele din sutele de scrisori 
prin care tinerii își exprimă marea mul
țumire și fericire de a trăi o viață li
beră, plină de bucurii.

Să vedem, de pildă, ce scrie tînărul M. 
Mustafov: „Dacă vreunul din consătenii 
mei m-ar întreba ce este socialismul, nu 
ar trebui neapărat să-i dau lămuriri prea 
complicate pentru că realizările sînt evi
dente. în cei 10 ani de viață liberă sa
tul nostru a înaintat cît într-o sută de 
ani în trecut. Satul nostru a fost electri
ficat. Datorită electrificării au devenit po
sibile și alte realizări- importante ca: 
moara electrică, centrul de radioficare, 
cinematograful, instalația de dărăcit 
electrică".

Tînăra Radka Gaeva laureată a celui 
de al IV-lea Festival Mondial al Tinere
tului de la București, în prezent artistă de 
operă scrie următoarele ziarului:

„Din fragedă copilărie am iubit muzica. 
Cînd auzeam pe cineva cîntînd la vioară 
sau la pian lăsam joaca și prietenele, as- 
cultînd cu atenție... Mi se părea că acel 
cîntec izvorăște din inima mea". Astfel 
ne destăinuește pasiunea ei tînăra Gaeva. 
Și ea'continuă să-și depene povestea co- 
pilăriei și tinereții. Viața familiei sale 
era foarte grea înainte de 9 sep
tembrie 1944. Tatăl ei venea seara istovit 
de la lucru și plin de funingine de pe lo
comotivă. In loc să asculte dorința fetiței 
care voia o vioară el se întreba ce o să 
mănînce a doua zi.

S-au ivit însă zorii unor zile fericite, 
pentru Radka Gaeva. Visurile Radkăi au 
început să devină realitate după 9 sep
tembrie 1944 cînd s-a înființat în orașul 
Stalin școala medie de muzică. Examenele 
au fost trecute cu succes. La vîrsta de 
18 ani a intrat la operă reușind la exa
menul de selecționare și chiar în același

D. Șostacovici
tri Kabalevski, membru în colegiul Mi
nisterului Culturii al UJLS.S, de compozi
torul Aram Haciaturian și de Gheorghi 
David, director adjunct al conservatorului 
din Moscova. Cuvîntarea de răspuns a lui 
Dmitri Șostacovici a fost aplaudată cu 
căldură de asistență.

Consiliul Mondial al Păcii, a declarat el, 
mi-a acordat o cinste deosebită decemfn- 
du-mi Premiul Internațional al Păcii. Aș 
vrea să relev astăzi cu un sentiment de 
satisfacție succesele partizanilor păcii din 
toate țările lumii, realizări care ne bucură 
din toată inima. Oamenii muncii din toate 
țările întăresc cu eroism marea si nobila 
cauză a păcii, barînd astfel drumul unui 
război dezastruos.

înalta distincție care mi-a fost acor
dată, a declarat în încheiere Șostacovici, 
mă obligă să lupt întotdeauna astfel pen
tru pace și prietenie între popoare, încît 
să fiu demn de această distincție. încît 
să port cu cinste titlul de fiu al marelui 
popor sovietic care se află în fruntea mă
reței lupte pentru pace și prietenie intre 
popoare.

A urmat apoi un concert din operele lui 
Șostacovici.

și ale pieței mondiale capitaliste. El a 
subliniat posibilitățile largi de dezvoltare 
a comerțului intergerman de către Repu
blica Democrată Germană.

Grotewohl a vorbit în continuare despre 
succesele realizate în dezvoltarea econo
miei naționale a R. D. Germane și despre 
activitatea guvernului îndreptată spre ri
dicarea nivelului de trai al populației. In 
aceste zile, a declarat O. Grotewohl în în
cheierea cuvîntării sale, au fost adoptate 
o serie de hotărîri politice care au o mare 
importanță pentru întreaga Europă, pre
cum și pentru poporul german. Respin
gerea tratatului cu privire la „comuni
tatea defensivă europeană" de către Adu
narea Națională franceză constituie un 
pas important pentru întărirea păcii în 
Europa. Respingerea acestui tratat creează 
noi posibilități pentru reglementarea pro
blemei asigurării securității în Europa, 
precum și pentru rezolvarea pașnică a 
problemei germane. Politica lui Adenauer 
duce însă la impas, deoarece rezolvarea 
problemei germane, Ia fel ca și a proble
mei asigurării securității în Europa, cere 
relații sincere și pașnice cu toate statele 
învecinate cu Germania. Dacă in prezent 
se vor face încercări de a obține reîn
vierea Wehrmachtului revanșard și mili
tarist vest-german sub orice altă formă, 
împotriva unor astfel de încercări va tre
bui dusă o luptă tot atît de hotărîtă ca și 
împotriva tratatului cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană", deoarece 
aceste încercări fac cu neputință uni
ficarea Germaniei și amenință pacea Eu
ropei.

Germaniei occidentale la sistemul militar 
al Europei occidentale — adică problema 
restabilirii „suveranității" Germaniei oc
cidentale și a remilitarizării ei.

Corespondentul agenției France Presse 
relatează din Paris că în seara zilei de 
6 septembrie a avut loc o întrevedere 
între primul ministru francez Mendes- 
France și ambasadorul britanic in Franța, 
Gladwyn Jebb.

Potrivit unui comunicat oficial, Italia a 
acceptat sugestia britanică pentru convo
carea la Londra a unei asemenea confe
rințe.

Un purtător de cuvînt al guvernului fe
deral a anunțat de asemenea că în mo
mentul de față au loc la Bonn o serie de 
întrevederi anglo-germane pentru a dis
cuta eventualitatea acestei conferințe.

— Răsfoind ziarul „Narodna Mladei*  —

Acum va trebui să sară 1,51 m. Ră
măsese singură in întrecere. Prima și 
a doua încercare sint neizbutite, dar 
Eva Mayer știe să lupte pînă la capăt. 
Din a treia încercare ea trece și acea
stă înălțime cucerind astfel titlul de 
campioană a Spartachiadei sindicale. 
Din tribune se aud ropote de aplauze, 
adresate tinerei atlete. Iată ce ne-a 
declarat ea după foncurs:

„Sînt. nespus de fericită că am reu
șit să cîștig titlul de campioană a 
Spartachiadei sindicale pe anul 1954. 
Anul acesta a fost un an rodnic pen
tru mine. Am reușit să cîștig titlul de 
campioană a țării la junioare, precum 
și campionatele școlare de atletism. 
Succesele obținute de mine mă în
deamnă cu atît mai mult spre o muncă 
și mai asiduă. In special în cadrul 
campionatelor internaționale de atle
tism ale R.P.R., voi căuta să-mi depă
șesc cea mai bună performanță a mea 
obținută anul acesta de 1,52 metri. 
Ca prim obiectiv mi-am fixat înălți
mea de 1,55 metri — norma de maes
tru a sportului.

EVA MAYER
Flamura Roșie-Arad

In ultimele zile, sportivii patriei noa
stre au susținut în țară șl peste hotare mal 
multe intîlniri sportive.

• Duminică, în Capitală, după un joc 
deosebit de spectaculos echipa de rugbl 
Dinamo-București a reușit să întreacă 
echipa U.D.A. Praga cu 25—11 (8—11), 
obținînd astfel o nouă victorie internațio
nală.

• La Praga, echipa Flamura Roșie 
U.T.A. a întîlnit sîmbătă echipa Kridla

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Faust (la Arenele Libertății) ; Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Comedia) : Gaițele (la teatrul de vară 
din parcul de cultură și odihnă „I. V. Stalin") ; 
Tineretului : Sînziar.a si Pepelea (ia grădina „Fi- 
limon Sirbu**) ; Teatrul Evreesc de Stat : Cu sa^e 
și piner (ia grădina din str. Mircea Vodă nr. 5) ; 
Ansamblul de Estradă al R.P.R. : Să cînte mu
zica (la sala teatrului din Calea Victoriei). Concert 
de muzică ușoară (la teatrul de vară „23 August") ; 
Teatrul „Țăndărică** : Umor pe sfori (la grădina 
din str. Doamnei nr. 27).

CINEMATOGRAFE: Patria, Elena Pavel, 1 Mal: 
Suflete zbuciumate : Republica, București, Tinere
tului. Gh. Doja : Un caz în taigă ; I. C. Frimu, 
Libertății : Aleko : înfrățirea între popoare : în
cărcătură periculoasă ; Timpuri Noi : Paharul
revărsat, In desișul pădurii, Pionleria nr. 5 ; Lu
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an (1952) a ajuns să interpreteze rolul 
lui Carmen.

Asemenea Radkăi, tînăra Tonka Ok- 
madjova a ținut și ea să împărtășească 
ziarului drag, simțămintele ei legate de 
marea sărbătoare a lui 9 septembrie. Tonka 
este șefă de echipă la o gospodărie agri
colă cooperativă de muncă de pe malul 
Strumei. Regiunea este foarte prielnică 
culturilor de tutun. Dar s-o lăsăm pe ea 
să-și depene firul povestirii.

„Aseară am udat 
pînă tîrziu tutunul. 
Echipa noastră și-a 
terminat munca pla
nificată și s-a îndrep
tat către sat. Luna 
care răsărise, lumina 
cu razele ei argintii 
grădinile cu pomi fructiferi, cîmpurile 
cultivate cu tutun și plopii de pe malul 
Strumei. Eram foarte obosiți. Tovarășele 
mele cîntau. Eu, mă gîndeam la multe. 
Vedeam parcă pe ecranul unui cinemato
graf întregul film al vieții mele. Și acum 
10 ani lucram pînă noaptea tîrziu la cimp 
cu alții ca mine și ne întorceam obosiți 
acasă. Eram orfană. Și pe atunci nopțile 
erau la fel de frumoase. Eu nu vedeam 
însă frumusețea lor. îmi era greu pentru 
că munceam la străini, pentru că nimeni 
nu prețuia munca mea și nici pe mine nu 
mă considerau om. Poate că pentru unii 
9 septembrie înseamnă num3i o aniver
sare, pentru mine însă înseamnă totul — 
gospodăria agricolă cooperativă de mun
că care mi-a făcut viața înstărită, pute
rea noastră ponulară care apreciază mun
ca mea... In 1951 — echipa pe care o con
duc a obținut cite 213 kg. de tutun la 
hectar. Pentru aceste realizări am primit 
titlul de „Erou al muncii socialiste".

*
Tînăra generație a Bulgariei noi înțe

lege să mulțumească Partidului și Guver
nului prin fapte pentru viața senină, pen
tru perspectivele largi, pentru tinerețea 
fericită. Un avint puternic de muncă a 
cuprins întregul tineret bulgar, acum în 
preajma marii sărbători a eliberării 
patriei.

Rubrica „Tineretul nostru in zilele pre
mergătoare marii sărbători" oglindește 
zilnic aspecte din munca avintată a tine
retului în cinstea Iul 9 septembrie. Vedem

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 5 septembrie, A A Gromiko, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.SB., l-a primit pe Ch. Bohlen. am
basadorul S.UA. în U R.S.S., și i-a în- 
minat următoarea Notă:

„Guvernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste consideră necesar să de
clare Guvernului Statelor Unite ale Ame- 

I ricii următoarele:
Conform unor date precis stabilite, la 

4 septembrie a. c. ora 19.12 (ora Vladi- 
■ vostokului). un avion militar bimotor de 
i tip Jieptun’ purtând semnele de recu

noaștere ale forțelor militare aeriene ale 
S.UA. a violat frontiera de stat a U1RS.S. 
in regiunea capului Ostrovnoi, la est de 
portul Nahodka.

în momentul in care de avionul ame
rican ce violase frontiera de stat a 
U RS S. s-au apropiat două avioane de vî- 
nătoare sovietice pentru a-i at-age atenția 
că se af.ă intre hotarele U R-S S. si a-i 
cere să părăsească imediat spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice, avionul american a

0 dezmințire a
MOSCOVA 5 (Agerpres) — TASS 

transmite : La 23 august a fost dată pu
blicității ia Londra declarația Ministeru
lui Marinei al Marii Britanii în care au 
fost citate date cu totul neîntemeiate cu 
privire la flota maritimă militară a Uni
unii Sovietice. Declarația a fost plină de 
născociri despre unele planuri de cons
trucție ale forțelor maritime militare so
vietice, efectivul lor și altele asemănă
toare.

Declarația departamentului oficial en
glez a servit ca pretext pentru zarva stîr- 
nită în presa engleză. Ca Ia comandă o 
serie de ziare engleze „Daily Mail". „Daily 
Express". „News Chronicle" si altele pre
cum șl posturile de radio engleze au des
fășurat o campanie în jurul acestei de
clarații adăugind și noi născociri.

Toate acestea nu lasă nici o îndoială cu 
privire la faptul că declarația Ministeru
lui Marinei al Marii Britanii și campania 
din presă care a urmat au fost întreprinse 
din inițiativa cercurilor, care urmăresc 
să mențină politica „de pe poziții de for
ță" ce s-a discreditat și care sint pentru 
continuarea cursei înarmărilor.

In timp ce Uniunea Sovietică face tot 
posibilul pentru a micșora încordarea in
ternațională și pentru a contribui la dez
voltarea colaborării dintre state, adepții

Remanierea guvernului francez
PARIS 5 (Agerpres). — TASS
După ședința din 3 septembrie a Con

siliului de miniștri, Mendes-Franca a a- 
nunțat următoarele modificări in compo
nența guvernului: Chaban-Delmas. „So
cial republican", unul din adversarii ar
matei europene", a intrat din nou in gu
vern, ocupînd funcția de ministru al lu
crărilor publice. De Moustier (unul dm 
adepții de seamă ai așa numite: „Europe 
Unite") a intrat in guvern ca subsecretar 
de stat al afacerilor externe. De Moustief 
este reprezentant al grupării de dreapta 
a „republicanilor independenți". Un alt 
reprezentant al acestei grupări. Guerin de 
Beaumon, care ocupase funcția de sub
secretar de stat al afacerilor externe, a

Serioase divergențe la conferința de la Manilla
MANILLA 6 (Agerpres t — La 6 sep

tembrie a început la Manilla conferința 
convocată de S.UA. ia vederea semnări: 
pactului agresiv al Asie: de sad-est 
— S E. A.T.O. După cum s-a mai anunțai, 
la lucrările conferinței participă miniș
trii Afacerilor Externe ai S.VA Marii 
Britanii, Franței, Australiei. Nori Zre- 
lande, Tailandei, Pakistanului și Fiapi- 
nelor.

Conferința de la Manilla a început sub 
semnul puternicelor divergente existente 
între cele opt state participante la aceste 
discuții. Agenția United Press. intr-un 
amplu comentar consacrat discuțiilor pre
liminare ale experților. care au început 

aci portretele tinerilor fruntași In pro
ducție care prin normele depășite aduc 
daruri prețioase patriei lor.

Sub titlul „Pentru patrie*  sînt publi
cate vești despre elanul în muncă al ti
nerilor din fabrici și uzine. Aflăm astfel 
că la întreprinderea „Metalurgica" 13 ti
neri lucrează după inițiativa Levcenko- 
Muhanov. In cinstea zilei de 9 septembrie 
brigada condusă de Anton Decev înde
plinește în mod regulat planul de produc

ție cu 160 la sută. Pe 
panourile de onoare 
apar zilnic fotogra
fiile tinerilor frun
tași.

„De cuvintele mun
citoarei Sib’xa Kar- 
kisan — scrie „Na
rodna Mladej" — ni

meni nu se îndoiește- Ea lucrează la fa
brica de aparataj electric „Elprom*.

—Nu uitați că sîntem tn întrecere cu 
cei de la „Kliment Voroșilov*  — a spus 
Sîbka chemînd la întrecere pe toți mun
citorii. Roadele muncii ei au fost cunos
cute in toată fabrica din momentul in 
care a început să îndeplinească zilnic cite 
2 norme in cinstea zilei de 9 septembrie".

...Pe șantierul de construcții nr. 4 „Min- 
stroi" tinerii mineri desfășoară zi de zi 
o mur.că intensă. In cinstea zilei eliberă
rii schimbul de onoare al tineretului con
dus de Toșkov a ridicat numărul vago- 
netelor încărcate la SO față de 60 cit pre
vedea norma zilnică.

Sub titlul „O brigadă de tineret" e pu
blicată o știre care glăsuiește: „Tinerii 
tractoriști din Vetova, raionul Ruse tre
buiau să termine arăturile adinei la 20 
august 1954. Elanul cu care a muncit 
brigada de tineret de acolo a grăbit insă 
lucrările. Ele s-au terminat la 17 august și 
totodată s-a realizat o mare economie de 
carburanți Inițiativa tinerilor de a-și or
ganiza mai bine munca și de a întări dis
ciplina s-a cristalizat în succesele obți
nute. dar prețios pentru ziua aniversării 
patriei iubite". ,

★
Dar nu numai prin muncă avintată își 

exprimă tinerii dragostea pentru partid 
și guvern, pentru regimul de democrație 
populară. Ei închină lui 9 septembrie, 
marii aniversări, cele mai frumoase cîn- 
tece și dansuri. Pregătirile în domeniul 
activității artistice sînt în toL Ziarul „Na- 

deschis focul asupra lor. In fața acestei 
situații, avioanele sovietice au fost ne
voite să deschidă și ele focul In urma 
acestui fapt, avionul american s-a înde
părtat in direcția mării

Guvernul Sovietic consideră necesar să 
atragă atenția Guvernului S.UA că a- 
cesta nu este primul caz de violare a fron
tierei de stat a U-R-S.S. de către avioane 
militare americane.

Guvernul Sovietic adresează Guvernu
lui S.UA un protest hotărît împotriva ace
stui nou caz de violare flagrantă a fron
tier:: sovietice de către un avion militar 
american, insistă ca persoanele vinovate 
de acest caz de violare să fie trase la răs
pundere cu severitate și așteaptă ca Gu
vernul S.U.A să ia imediat masuri pen
tru a împiedica pe viitor violarea fron
tierei de stat a Uniunii Sovietice de către 
avioanele americane".

Ambasadorul a declarat că Nota Gu
vernului Sovietic va fi remisă Guvernu
lui S.UA

Agenției TASS
politicii „de pe poziții de forță" caută 
dimpotrivă să agraveze situația, să în
greuneze posibilitatea realizării unei în
țelegeri în problemele internaționale ne
rezolvate.

Este caracteristic faptul că campania 
sus menționată este însoțită de cererea 
de a se mări alocările pentru flota ma
ritimă militară a Marii Britanii, iar o 
serie de ziare sperie pe contribuabilii en
glezi cu „pericolul" ce amenință Anglia 
din partea flotei maritime militare a 
U.R.SS. După cum s-a exprimat just un 
ziar suedez, se pare că departamentul ma
ritim englez, „are nevoie de un vînt priel
nic", pentru propriul său program de 
construcții maritime militare.

De asemenea nu este greu de observat 
că prin aceasta se încearcă să se abată 
atenția de la revendicările juste și tot mai 
insistente ale popoarelor — de a se in
terzice arma atomică și cu hidrogen, de 
a se reduce înarmările statelor și de a 
se înlătura primejdia unui nou război.

Agenția TASS este împuternicită să de
dare că comunicatul Ministerului Mari
nei al Marii Britanii cu privire la forțele 
maritime militare ale Uniunii Sovietice și 
Ia scopurile care îi sînt atribuite consti
tuie o născocire grosolană.

fost numit ministru al justiției. în afară 
de aceasta in guvern au intrat: Emmanuel 
Temple („republican independent") — mi
nistru al apărării naționale : Aujoulat (in- 
depeodent din partea teritoriilor de din
colo de mări) — ministru al muncii; Jul- 
ver („social republican") — ministru al 
industriei și comerțului; Monteil (M.R.P.)
— ministru al sănătății publice; Masson 
radical-socialist) — ministru pentru pro-

bianele foștilor combatanți; Gilbert- 
Jules (Uniunea republicanilor de stingă)
— subsecretar de stat pentru problemele 
financiare și economice; Caillavet (radi
cal-socialist) — subsecretar de stat al 
Cotei mari time-militare.

la 1 septembrie, relevă că acestea „au 
scos ia evidență divergențele serioase 
existente între participanții blocurilor 
european și asiatic".

Intr-adevăr, după cum reiese din co
municatul dat publicității după prima zi 
a conferinței, in urma opoziției celorlalți 
pamt.panți la Manilla, s-a hotărît supri
marea din primul paragraf al articolului 
4 al proiectului tratatului S.E.AT.O. orice 
mențiune cu privire la Cambodgia, Laos 
și Vietnam Pe de altă parte, s-a decis 
inserarea ia preambulul pactului a unui 
paragraf în care semnatarii tratatului iau 
netă de acordurile realizate la conferința 
de la Geneva.

rod-a JCadej- ne informează pe larg des- 
f: rrezf.ri. Cea mai mare ma
nifestare din domeniul artelor în anul 
1954 o va constitui concursul de cîntece 
și dansuri bulgare care are loc în cinstea 
glorioasei aniversări intre 5 și 12 septem
brie:

La Sofia se pregătește în vederea con
curs-:.. un cor selecționat de 10.000 de 
persoane. In orașul Tolbuhin va participa 
Ia concurs un cor alcătuit din 1200 per
soane, la Smolian 700 persoane etc. Dan
surile si cântecele se învață de către 
oamer.:. muncii la locurile respective de 
muncă sub îndrumarea unor fruntași ai 
artei. De pildă in satele raionului „Gote 
Delcev*  au fost trimiși deja membrii co- 
lectivuiui Jane Sandanski". In regiunile 
mai îndepărtate se popularizează con
cursuri prin foi volante, lozinci, apeluri. 
In raionul Aitos comitetul de pregătire 
publică un buletin special care oglindește 
mersul pregătirilor. întreaga activitate 
este precis îndrumată în vederea unor 
spectacole de valoare.

In multe locuri tinerii au organizat ma
nifestări sărbătorești în întîmpinarea 
marii aniversări- Despre o astfel de ma
nifestare citim In știrea următoare apă
rută sub titlul „Carnavalul tineretului" 
„Din inițiativa comitetelor raional și oră
șenesc al U.T.PJJ. și a secției „Cultura" 
de pe lingă consiliul popular raional, în 
orașul Loveci a fost organizat in întâm
pinarea zilei de 9 septembrie un carnaval 
al tineretului. Totul a fost minunat Pe 
copacii de pe alei erau atirnate ghirlande 
multicolore ți becuri de toate culorile. 
Reflectoarele răspindeau o lumină plă
cută. Estradele special construite erau lu
minate de reflectoare colorate. Pe aceste 
estrade colectivele de artiști amatori de la 
Casa pionierilor, clubul școlilor medii, în
treprinderea „Velur"’, „Raizankoop", biblio
teca „N. V. Gogol" și altele au executat 
programe artistice. Pe platforma de dans 
din jurul fintînii arteziene din grădină, 
in sunetele orchestrei sute de tineri au 
dansat și s-au distrat".

*
Desigur, toate cele relatate mal sus 

redau doar un crimpei din uriașul avint 
cu care tînăra generație a Bulgariei noi 
întîmpină glorioasa aniversare.

întreaga Bulgarie freamătă de pregăti
rile sărbătorești, în cinstea zilei de 9 sep
tembrie. ___

GH. NIȚU

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS tran
smite : La 4 septembrie, în Sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor a avut loc un 
concert sub conducerea dirijorului romîn 
George Georgescu, Maestru emerit al Ar
tei din R.P.R. laureat al Premiului de Stat, 
care se află în turneu la Moscova.

Marea orchestră simfonică a Comitetu
lui de radio al U. R. S. S. a executat, sub 
conducerea lui George Georgescu, simfo

Scurte
o La 4 septembrie, V. Z. Lebedev, am

basador extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Finlanda, și-a prezentat scri
sorile de acreditare președintelui Repu
blicii Finlandeze, J. K. Paasikivi. După 
cum subliniază presa finlandeză, ambasa
dorul V. Z. Lebedev este primul repre
zentant diplomatic din istoria Finlandei 
acreditat cu rangul de ambasador.

• In seara zilei de 5 septembrie, oas
peții participanți la „Cursa păcii" su vi
zitat orașul Leningrad, stadionul sportiv 
și au asistat la un concert dat de artiști 
amatori la Palatul de Cultură „Serghei 
Kirov". Populația din Leningrad a întîm- 
pinat cu multă căldură pe oaspeți — re
prezentanți ai Suediei, Norvegiei, Dane
marcei, Finlandei, Republicii Democrate 
Germane și Republicii Populare Polone.

• La invitația Asociației unionale pen
tru relațiile culturale cu străinătatea

DUMINICA
Finala Spartachiadei

La fel ca în prima zi, și duminică în 
cadrul finalei Spartachiadei sindicale de 
atletism pe anul 1954, s-au desfășurat nu
meroase probe în care cei mai buni atleți 
finaliști s-au întrecut în lupte dîrze pen
tru a cuceri titlul de campion al Sparta
chiadei sindicale de atletism.

Iubitorii de atletism aflați pe Stadionul 
Republicii au urmărit cu deosebit interes 
zborul discului aruncat de Lia Mano-liu 
(Știința), peste granița celor 43 metri, sau 
impresionantul finiș al atletului Ilarie 
Măgdaș (Știința) care a sosit în proba de 
200 m. plat cu peste o secundă avans față 
de al doilea clasat. Mulți dintre specta
tori au aplaudat stilul spectaculos cu care 
tînărul atlet Ion Paul (Știința) a trecut 
cu prăjina ștacheta înălțată la 3,80 metri.

Și deși în cadrul întrecerilor „n-au că
zut" multe recorduri, Spartachiada sindi
cală de atletism și-a dovedit necesitatea 
prin rolul important care l-a avut în dez
voltarea sportului de masă. în cadrul a- 
cestor întreceri sportive s-au evidențiat 
zeci de tineri și tinere, viitoare cadre de 
nădejde ale atletismului nostru. Astfel, 
mulți atleți ca: Grozescu Emil, Scelbin- 
schi Tadeus, Sbîrcea Crista, Andrei Va- 
silescu, Luiza Pascu, Dumitru Dragomir 
și alții au dovedit că pot obține rezultate 
mult mai bune în cel mai scurt timp. 
Sarcina antrenorilor este de a îndruma 
pașii acestor talente în mod chibzuit, 
pentru ca în cel mai apropiat viitor, ei 
să contribuie la ridicarea nivelului cali
tativ al atletismului nostru.

Iată mai jos filmul cîtorva probe care 
s-au desfășurat în ultima zi a întreceri
lor din cadrul Spartachiadei sindicale.

O luptă dîrză s-a dat între atleții care 
au concurat la proba de 800 m. plat. Cu 
mai multe resurse fizice, tînărul Petrescu 
Aurel (Constructorul) reușește să-și în
treacă principalii adversari, cucerind titlul 
de campion al Spartachiadei sindicale cu 
timpul de 1’57”. Grozescu Emil a*  trecut 
linia de sosire în aceeași probă la numai 
2 zecimi față de primul.

în finala probei de 200 m. plat Ilarie 
Măgdaș și-a învins cu ușurință adversarii 
obținînd un timp bun : 22,1 secunde. Pe 
locul următor s-a clasat H. Neuhror 
(Constructorul). La tel ca și Măgdaș, ma- 
estra sportului Sicoe Alexandra (Știința), 
a sosit prima în proba de 200 metri plat. 
Cronometrele au înregistrat timpul de 
25,9 secunde.

Proba de săritură în înălțime fete s-a 
soldat cu rezultate remarcabile. Atleta 
Mayer Eva (Flamura Roșie) a trecut șta
cheta înălțată la 1,51 m., cu un centime- 

Doi cîștigâtori

1 ntîIniri internaționale

Spectacole
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nia V-a de Beethoven, poemul simfonie 
„Till Ulenspiegel" de Richard Strauss șl 
concertul pentru vioară șl orchestră de 
Brahms.

La concert și-a dat concursul violonistul 
David Olstrah, artist al poporului din 
U.R.S.S.

Concertul s-a bucurat de uri mare suc
ces.

știri
(V.O.K.S.) și a Ministerului Justiție! al 
U.R.S.S., la 4 septembrie a sosit la Mos
cova o delegație de juriști englezi pentru 
a lua cunoștință de organizarea justiției 
sovietice.

• în urma Invitației Comitetului polo- 
nez pentru colaborare culturală cu străi
nătatea, un grup de laburiști englezi —< 
membri ai Camerei Lorzilor și Camerei 
Comunelor, a sosit la Varșovia.

• La 4 septembrie au sosit la Pekin 
Dalai Lama șl Pancen Lama, deputațl îa 
Adunarea pe întreaga Chină a reprezen
tanților populari din partea districtului 
tibetan.

• Maeștrii artei Indiene care se află M 
Uniunea Sovietică vor întreprinde un tur
neu în Țara Sovietică. La 5 septembrie*  
el au părăsit Moscova plecînd la Lenin
grad unde vor da o serie de spectacole.

SPORTIVĂ
sindicale de atletism
tru mal puțin decît propriul el record. 
Ea s-a impus în prezent ca cea de a doua 
atletă a noastră în proba de săritură în 
înălțime. Pe celelalte locuri s-au clasat 
Carbach Elisabeta (Știința) cu 1,45 m. șl 
Clain Gertrude (Progresul) cu 1,40 m.

O probă deosebit de atrăgătoare prin 
caracterul dinamic a fost aceea de 10.000 
m. plat. încă din primele ture de pistă, 
atleții Moscovici Ferdinand (Progresul) și 
Nicu Niculae (Metalul) au început să se 
distanțeze de restul plutonului. Conduce
rea o ia puțin mai tîrziu Moscovici, pe 
care o menține pînă la sfîrșitul cursei. 
Sore sfîrșitul celor 25 de ture de pistă 
Nicu Niculae micșorează simțitor distanța, 
dar atletul Ferdinand Moscovici, cu o vo
ință excepțională, șprințează pe ultima 
sută de metri, trecînd primul linia de so
sire cu timpul de 32’32” 8/10.

O luptă strinsă s-a dat între atleții 
Bartha Cristache (Flamura Roșie), Traian 
Chitul (Știința) și Poenaru Cornel (Re
colta), la proba de triplu salt. Primul loc 
l-a cucerit Bartha Cristache sărind 13,81 
m., adică cu 3 cm. mai mult decît ceilalți 
doi. Pe locurile II și III s-au clasat Chi
tul Traian și respectiv Poenaru Cornel, cu 
același rezultat: 13,78 m

Au mai cucerit titlul de campioni ai 
Spartachiadei sindicale de atletism pe 
anul 1954, atleții : Ion Paul (Știința) — la 
prăjină, Sbîrcea Crista ^Progresul) — la 
grenadă, Crețu Constantin (Știința) — Ia 
aceeași probă, Lia Manoliu (Știința) — la 
disc, Dumitru Constantin (Locomotiva) — 
la ciocan și disc, Liga Nicolae lă 5 km. 
marș și Stânei Gheorghe la 400 m. gar
duri, ambii de la asociația Locomotiva, 
Cojocarii Grigore (Știința) — la 3000 m. 
obstacole.

Ștafetele 4 x 100 m. au fost cucerite de 
către echipele de băieți și fete ale aso
ciației Știința cu performanța de 43,1 se
cunde și respectiv 50,3 secunde.

In cadrul finalei Spartachiadei sindicale" 
de atletism pe anul 1954 primul loc pe 
echipe a fost cucerit de asociația sportivă 
Știința cu 153,5 puncte. Pe locurile urmă
toare, în ordinea respectivă s-au clasat: 
Metalul — 112,5 puncte. Locomotiva — 
110,5 puncte, Progresul — 93,0 puncte, 
Constructorul, Flamura Roșie, Recolta și 
altele.

Spartachiada sindicală de atletism pe 
anul 1954 s-a bucurat de un real succes, 
reușind să antreneze în mișcarea sportivă 
peste 100.000 de tineri și să scoată la 
iveală în cadrul acestor finale, noi talente 
ale atletismului nostru.

I. H.

In întrecerile de atletism din cadrul 
Spartachiadei sindicale tînărul munci
tor Ion Knaller a trecut înălțimea de 
1,S7 m. obținînd cea mai bună perfor
manță din cariera sa. A doua zi in ca
drul unei întreceri a celor mai buni 
săritori din București, Ion Knaller a 
trecut ștacheta înălțată la 1,90 m. în
deplinind astfel norma de maestru al 
sportului. Iată ce ne-a declarat el:

„Am muncit mult pentru aeecstă 
performanță. Concursul de sîmbătă și 
duminică a venit să-mi răsplătească 
cel mai bine munca depusă. Zilele ace
stea vor rămine de neuitat pentru mine, 
pentru că mi-au adus două bucurii: 
am reușit să cîștig pentru a doua oară 
titlul de campion al Spartachiadei sin
dicale și am atins însfirșit granița ce
lor 1,90 m. Totuși lupta nu este sfîrși- 
tă, ea de-abia începe. închin succesul 
meu celui de al doilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, partid 
care mi-a deschis drumul spre aceste 
victorii".

ION KNALLER
Locomotiva-București

Vlastl. Fotbaliștii- arădeni s-au Impus cu 
autoritate în această întîlnire, reușind să 
ob'lnă o victorie prețioasă. Rezultatul în- 
tîlnlrii a fost de 3—0 (1—0) în favoarea 
echipei Flamura Roșie U.T.A.

• La Chorzow (R. P. Polonă) a avut loc 
întîlnirea Internațională de fotbal dintre 
echipele de juniori ale R.P.R. și R. P. 
Pojonă. Jucătorii polonezi au obținut vic
toria la limită cu 1—0 (0—0).

mina : Fanfan la Tulipe ; Victoria: Marile speranțe; 
Alex. Popov : Insula misterioasă ; 8 Martie: Solda
tul victoriei (seria I a); Vasile Roaită; Poemul dra
gostei; Unirea: Concert international. întrecerile 
sportive prietenești; Cultural: Volga Don: Maxim 
Gorki, Constantin David: In vîrteju) dansului; Alex. 
Sahia : Echipa de pe strada noastră; Flacăra: Ba
lada Siberiei; T. Vladimirescu; Fetita de zăpadă; 
Aurel Vlaicu, Arta ; Iulia ; Popular: O noapte la 
Veneția; M. Emlnescu: Poarta nr. 6: Miorița: Po
vestea micului cocoșat; Moșilor: Aventură la Ma- 
rienstadt 23 August: Keto și Kote; Donca Slino; 
Slugă la doi stăpîni; Iile Plntllie: Vinovat! fără 
vină; 8 Mal: Vara pionierilor. Floricica roșie. Bol
navul închipuit; Volga: O noapte furtunoasă. Vi
zita, Lanțul slăbiciunilor. Arendașul romîn: N. 
Bălcescu: Spre cer, Rahova: Clochemerle; Olga 
Banele: Hamlet.
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