
'Proletari din toate țările, unifi-vă l,

TINERI Șl TINERE I

In întîmpinarea celui de al II-lea Congres al P.M.R. și a celei de a 37-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, intensificați întrecerea 
socialistă! Luptați cu noi puteri pentru mărirea producției și productivității 
muncii, pentru îmbunătățirea calității și reducerea prețului de cost al 
produselor! Luptați pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1954 la toți indicii!
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Fiecare tînăr — fruntaș în întrecere Pentru succesul campaniei agricole de toamnă

Poporul nostru muncitor se 
pregătește să întîmpine sărbătorește 
cel de al II-lea Congres al P.M.R. și 

cea de a 37-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Uniți în jurul partidului, organizatorul 
tuturor victoriilor noastre și al Comitetu
lui Său Central, întărind necontenit uni
tatea dintre partid, guvern și popor, oa
menii muncii de la noi sînt hotărîți să în
tîmpine Congresul în condițiile unui pu
ternic avînt în muncă, ale sporirii pe toate 
căile a producției agricole și a bunurilor 
de larg consum. In scrisoarea oolectivă 
Îiublicată de ziarele de ieri, muncitorii, 
nginerii, tehnicienii și funcționarii din 

unele întreprinderi din regiunea Stalin, 
pe baza unei temeinice analize a posibi
lităților existente, și-au luat, în întrecerea 
socialistă, angajamente sporite în produc
ție. Constructorii de tractoare de la uzi
nele „Ernst Thâlmann" s-au angajat ca 
pînă în ziua de 30 octombrie și în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie să dea peste plan 
19 tractoare, să realizeze pînă la această 
dată economii de 340.000 lei. Textiliștii 
de la fabrica de postav „Libertatea" din 
Sibiu s-au angajat printre altele ca pînă 
la 30 octombrie să dea peste plan 2500 
m.p. stofă de lînă, să îmbunătățească ca
litatea produselor cu 6 Ia sută.

Celelalte colective de muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprinderile din 
regiunea Stalin s-au angajat, printre al
tele, să reducă cheltuielile de circulație 
sub sarcina planificată, să lupte pentru 
descoperirea și fcZosirea rezervelor in
terne, să reducă timpii de imobilizare a 
materialului rulant aflat în reparație, să 
depășească planul de aprovizionare, de 
contractări și achiziții, să termine recol
tarea și recepționarea sfeclei eu 5 zile îna
inte de termen. întreprinderile care produc 
mașini și piese de schimb pentru agricul
tură s-au angajat de asemenea că vor da 
produse la timp și de bună calitate.

Angajamentele sporite luate de colec
tivele celor 12 întreprinderi din regiunea 
Stalin arată că oamenii muncii de ia noi 
au înțeles că singura cale pentru crearea 
unei abundențe de bunuri de larg con
sum, de ridicare a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, este numai calea tra
sată de plenara din 19-20 august 1953.

A lupta pentru traducerea în viață a 
sarcinilor plenarei din august 1953 și 
prevederilor Proiectului de Directive cu 
privire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2-3 ani este o datorie de cinste 
a fiecărui om al muncii din patria 
noastră.

In întrecerea socialistă, lupta pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate trebuie 
împletită cu lupta pentru reducerea per
manentă a prețului de cost.

Angajamentele luate de cele 12 între
prinderi din regiunea Stalin trebuie să se 
bucure in rîndurile tineretului de impor
tanța cuvenită. Este de datoria comite
telor organizațiilor de bază U.T.M. de a 
sprijini cu căldură inițiativele venite din 
rîndurile tineretului, de a colabora strîns

cu comitetele de întreprindere sub con
ducerea organizațiilor de partid ca fie
care tînăr să folosească din plin mași
nile, utilajul și timpul de lucru.

Activiștii utemiști au datoria să îndru
me tineretul să lupte pentru un regim 
strict de economii, să pună capăt risipei 
și cazurilor de indisciplină. Tineretul tre
buie îndrumat să-și ia angajamente reale, 
pe măsura posibilităților existente. In 
perioada actuală cînd oamenii muncii din 
uzine și de pe ogoare dau bătălia ca să 
întîmpine cele două aniversări dragi nouă 
cu noi succese, problema calificării tine
retului se pune cu toată tăria. Să folo
sești din plin mașina, să pui capăt risi
pei, să lupți pentru un regim strict de 
economii este de neconceput fără un bogat 
bagaj de cunoștințe profesionale. Pentru 
aceasta comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. au datoria să nu uite nici o clipă 
că ridicarea nivelului calificării tinere
tului este sarcina care trebuie dusă la 
îndeplinire în mod permanent și in bune 
condițiuni.

Organizațiile de bază U.T.M. sînt obli
gate ca sub conducerea organizațiilor de 
partid, în ‘colaborare cu comitetele de 
întreprindere să se ocupe temeinic de 
sprijinirea întrecerii socialiste, astfel ca 
un număr dt mai mare de tineri să-și 
ia angajamente legate de rezolvarea ce
lor mai importante probleme specifice 
locului de muncă al fiecărui tînăr. In fie
care întreprindere, experiența înaintată 
trebuie popularizată îneît ea să devină un 
bun al întregului tineret. împreună cu or
ganele sindicale, organizațiile de bază 
U.T.M. au datoria să vegheze ca formele 
de muncă specifice tineretului, brigăzile 
de producție, posturile utemiste de con
trol și brigăzile raid să-și desfășoare 
activitatea după un program de lucru 
bine stabilit iar rezultatele muncii tine
retului să fie cunoscute de toți munci
torii întreprinderii.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să acorde o deosebită a- 
tenție muncii politice de masă. Ele tre
buie să studieze și să răspîndească în rîn
durile tinerelului ceea ce este nou, îna
intat în întrecere, să lupte împotriva a 
tot ceea ce frînează avîntul întrecerii. Nu 
trebuie uitat nici o clipă că desfășurarea 
întrecerii trebuie să se facă cu intensitate 
sporită. Tineretul trebuie îndrumat să fo
losească din plin timpul de lucru, să res
pecte normele de producție, indicii de 
consum de materie primă, el trebuie edh- 
caț în spiritul atitudinii conștiente față de 
bunul obștesc și față de sarcinile ce-i 
revin.

Comitetele regionale, raionale și oră
șenești, trebuie să se preocupe îndea
proape de problemele întrecerii, să ajute 
în mod concret organizațiile U.T.M. în 
aplicarea metodelor cele mai eficace de 
mobilizare a tineretului în marea între
cere în cinsîea Congresului Partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie.

însuflețiți de exemplul comuniștilor, 
tinerii muncitori vor depune toată stră
duința pentru a fi în primele rînduri ale 
întrecerii.

*
Muncă spornică 

in colectiva 
„Partizanul Roșu”

Membrii gospodăriei 
| agricole colective ..Parti- 
i zanul Roșu" din Techir- 
I ghiol. raionul Negru 
■ Vodă, au terminat la timp 
treierișul păioaselor recol
tate de pe suprafața de 
556 hectare. După acea
sta, prima lor grijă a fost 
să-și achite obligațiunile 
către stat. Pînă la data 
de 4 septembrie ei au pre
dat la baza de recepție 
Constanța întreaga canti
tate de produse datorate 
statului — adică 24.653 
kg. rapiță și 10.000 kg. 
griu. In întregime au a- 
chitat și cotele de carne, 
lapte și lînă ce decurgeau 
din obligațiunile pe anul 
1954. După aceea harnicii 
colectiviști și-au îndrep
tat privirile asupra pre
gătirii în vederea obți
nerii unei recolte îmbel
șugate în anul 1955. Ast
fel. cu atelajele proprii 
și cu tractoarele de la 
S.M.T. „23 August", au 
făcut arătură de toamnă 
pe o suprafață de 200 
hectare teren, ce va fi 
cultivat cu rapiță șl griu. 
Griul pentru însămînțat 
a fost curățat la timp. 
Fierarul gospodăriei lu
crează de zor la repara
rea mașinilor și unelte
lor pentru campania a- 
gricolă de toamnă. Au 
fost reparate 80 la sută 
din unelte și mașini. In 
munca plină de avînt 
s-au evidențiat colecti
viștii Aii Saip, loan 
Avrumuță, Ianus Men- 
seit, Alexandru Lungu, • 
Bejenescu Ștefan, pre
cum și tractoriștii Vlă- 
dulescu loan și Pistol 
Nicolae. Membrii gospo
dăriei colective „Partiza
nul Roșu", călăuziți de 
Proiectul de Directive ale 
Congresului al II-lea al 
Partidului cu privire la 
dezvoltarea agriculturii 
în următorii 2-3 ani, sînt 
hotărîți să pună din 
toamna acestui an baze 
temeinice pentru belșu
gul recoltelor anului 
viitor.

Corespondent 
SCHATFER IUJU

★ ♦

în fruntea muncilor agricole
TIMIȘOARA (de la co

respondentul postru).
Pentru a începe la 

timp însămînțările de 
toamnă, colectiviștii de 
la gospodăria agricolă 
colectivă „Tractorul roșu" 
din comuna Uivar gră
besc recoltatul culturilor 
de toamnă, eliberind ast
fel terenul necesar în- 
sămînțărilor.

In ziua de 7 septembrie 
brigada I de cîmp, 
condusă de tovarășul Dan 
Vasile, a cules 6.000 kg. 
porumb, depășind cu 
mult cantitatea culeasă 
cu o zi înainte. Și de 
data aceasta tinerii colec
tiviști Bolovan Ion, Man 
Mihai, Vaier Iosif și-au 
dovedit hărnicia în mun
că aflîndu-se printre co
lectiviștii fruntași.

Cu mult spor se mun
cește și la gospodăria a- 
gricolă colectivă „Elena 
Pavel" din satul Răuți. 
Colectiviștii lucrează de 
zor, unii la căratul gu
noiului, alții la arat sau 
la culesul rodului bogat 
din grădina de legume.

Terenul unde va fi în- 
sâmînțat orzul este deja 
arat și îngrășat cu 23 va
goane de gunoi de grajd. 
Acum se pregătește tere
nul unde va fi însămînțat 
griul și celelalte culturi 
de toamnă. La această 
gospodărie am auzit vor- 
bindu-se cu mult respect 
despre utemișta Zsizsik 
Irina care este cea mai 
harnică fată din colec
tivă.

Și despre tinerii tracto
riști Ciota Ion și Redi A- 
lexandru de la S.M.T.- 
Cenei se aud numai vorbe 
frumoase. Brigadierul de 
la brigada I-a de cîmp

Au început recoltatul porumbului
îndrumați de către or

ganizația de partid, ță
ranii muncitori din co
muna Costești, raionul 
Tg. Frumos, au început 
recoltatul porumbului și 
floarei soarelui Antre
nați în întrecere, țăranii 
muncitori au recoltat 
pînă în prezent 17 ha. 
porumb și o însemnată 
suprafață cu floarea soa
relui. Printre utemiștil 
care au participat cu re
gularitate la muncile de 
recoltare, dind un prețios 

este sgîrcit în laude, nu 
spune decit că tractoriștii 
sînt „băieți de treabă", 
dar în schimb nu te lasă 
să pleci din gospodărie 
pînă nu te conduce să 
vezi cu ochii tăi, arăturile 
adinei pentru însămînță
rile de primăvară execu
tate de tractoriști. Am 
văzut și eu o par
celă de 140 ha. arătură a- 
dîncă. întradevăr, așa 
arătură mal rar. Brazdele 
drepte, întoarse uniform, 
la aceeași adîncime arată 
că tractoriștii nu au lu
crat* de mîntulală cl cu 
tragere de inimă. „Sîn- 
tem doar în întrecere 
pentru titlul de cel mal 
bun tractorist". Iată răs
punsul tînărului tracto
rist Redi Alexandru.

*
Brigada nr. 1, con

dusă de utemistul Onița 
Ion, a executat gospodă
riei colective din comuna 
Uivar 145 ha. arătură a- 
dîncă de bună calitate 
pentru însămînțările de 
toamnă, depășind planul 
la arătură adîncă pentru 
însămînțările de primă
vară cu peste 20 hectare. 
Dar tractoriștii nu s-au 
mulțumit numai cu atît ; 
ei continuă să execute a- 
rături adînci pentru în
sămînțările de primă
vară țăranilor muncitori 
din comună. La început 
țăranii muncitori s-au 
cam codit să facă con
tractări cu S. M. T., dar 
cînd au văzut arăturile 
pe care tractoriștii le-au 
făcut țăranilor muncitori 
Pasca Teodor șl Bucșa 
Vasile tot mai mulți s-au 
ftbtărît să facă arăturile 
adînci cu tractoarele.

ajutor vîrstnicilor sînt și 
tovarășii Prisecaru I. Ele
na. Prisecaru Gh. Du
mitru care au recoltat 
cele mal mari suprafețe 
cultivate cu porumb și 
floarea soarelui. Muncile 
de recoltare a culturilor 
de toamnă continuă cu 
mult avint în comuna 
Costești. Paralel se fac 
pregătiri pentru însămîn
țările de toamnă și se 
execută arăturile adînci.

Corespondent
MOISE D. GHEORGHE

★

In cîteva cuvinte
In cuprinsul regiunii 

Craiova, muncile agricole 
de toamnă se desfășoară 
tot mai intens,

Pînă la data de 8 sep
tembrie 1954, în întreaga 
regiune s-a însămînțat, 
numai cu rapiță de toam
nă o suprafață de 1117 
hectare.

Fruntaș la însămînțărl 
se situiază raionul Cala
fat care a țnsămînțat 
373 hectare, urmat de ra- 
iopul Băilești, care a în- 
sămînțat 370 hectare.

In ceea ce privește _a- 
răturile pentru însămîn
țările de toamnă, pînă la 
data de 8 septembrie, în 
întreaga regiune, s-au 
executat arături în pro
cent de 24 la sută din 
suprafața totală planifi
cată pentru însămînțărL 
Raioanele Băilești șl Co
rabia se situiază printre 
fruntașe în ceea ce pri
vește arăturile.

★
Cu multă însuflețire 

muncesc pentru asigura
rea unei recolte bogate 
în anul viitor membrii 
gospodăriei colective „O- 
gorul roșu" din comuna 
Băbeni, șl „Filimon S!r- 
bu“ din comuna Goru- 
nești, raionul Oltețu. Ei 
s-au pregătit din vreme 
pentru muncile agricole 
de toamnă. încă din timp 
au încheiat contracta cu 
S. M. T.-Lalosu pentru 
executarea arăturilor de 
toamnă. în prezent bri
gada a II-a de la S.M.T.- 
Lalosu, condusă de trac
toristul Marin Șerban, 
execută arături adînci de 
toamnă pe ogoarele co
lectiviștilor. Numai în 6 
zile această brigadă a 
arat o suprafață de 94 
hectare.

Fruntași în această 
muncă sînt tractoriștii 
Varlam Ion, Epure Marin 
și Iordache Ion care și-au 
depășit cu regularitate 
normele cu 10-30 la sută. 
Datorită muncii depuse 
a crescut și salariul trac
toriștilor. în cursul lunii 
august au cîștigat un sa
lariu de 700—900 lei,

CoresDondent
SOLOMON LULU

Noi angajamente în întrecere

însemnate rezerve de teren nefolosite 
în raionul Buzău

Proiectul de Directive ale Congresului al II-lea al Partidu
lui, cu privire la dezvoltarea agriculturii In următorii 2-3 ani, 
se referă printre altele la folosirea tuturor posibilităților ce 
există pentru mărirea suprafețelor arabile.

în raionul Buzău există însemnate rezerve de terenuri ce pot 
fi redate agriculturii.

Importante suprafețe de pășuni din Izlazurile comunale de 
slabă calitate, ca de exemplu cele din comunele Costești, Să
geata și altele, pot deveni productive prin desțelenire și culti
varea lor cu plante furajere. Prin desțelenire se pot da In 
cultură 600 pînă Ia 800 hectare de teren.

împrejurul și în vatra satelor din raion cît șl în perimetrul 
orașului Buzău rămîn anual multe suprafețe nelucrate care 
însumează 80-100 hectare. Cultivarea acestora cu legume, ce
reale, sau cu furaje va constitui un mijloc de punerea lor în 
valoare pentru viitor.

Cătinișurile și crivinele au cuprins suprafețe importante !n 
lunca rîului Buzău. Reducerea acestora precum și a suprafe
țelor inundabile de pe valea Buzăului cer desigur o muncă În
cordată, însă deosebit de necesară.

Aproape 400 hectare din aceste terenuri pot fl cultivate. Va
goane de produse agro-alimentaro pot fi date In plus oame
nilor muncii.

Secarea bălților din comunele Bentu șl Cărbeneștl, Îndiguirea 
suprafețelor Inundabile pe albia rîului Nîșcov sau la gura rîu
lui Cîlnău asigură posibilitatea aducerii în cultură a cel puțin 
150 hectare teren pentru agricultură. Sute de hectare pot fl 
puse în valoare în comunele Costești, Stîlpul, Țintești, plus su
prafețele rezultate prin reducerea zonelor de drumuri și cale 
ferată.

Totallzînd aceste posibilități In raionul Buzău se pot valori
fica In următorii 2-3 ani cel puțin 1200-1500 hectare. Proiectul 
de Directive deschide tehnicienilor agronomi largi perspective 
pentru dezvoltarea agriculturii.

Inginerii șl tehnicienii agronom! din raionul Buzău s-au an
gajat să ducă cu cinste la Îndeplinire sarcinile izvorîte din 
Proiectul de Directive aducînd contribuția lor la înflorirea agri
culturii noastre. El se vor bucura In permanență de sprijinul 
efectiv al utemiștilor și tinerilor din raionul Buzău care sînt 
hotărîți să lupte sub conducerea comuniștilor pentru realizarea 
mărețului program de perspective ce-1 deschide dezvoltării 
agriculturii Proiectul de Directive ale celui de al II-lea Con
gres al Partidului.

Ing, NICOLESCU GHEORGHE
Agronom Șef al secției agricole a sfatului popular 

al raionului Buzău

PLOEȘTI 15 (Agerpres). —
Scrisoarea colectivă a muncitorilor, ingi

nerilor, tehnicienilor și funcționarilor din 
unele întreprinderi din regiunea Stalin 
prin care cheamă la întrecere socialistă 
întreprinderile din țară în cinstea celui de 
al II-lea Congres al P.M.R. și a celei de a 
37-a aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a găsit un larg ecou 
în rîndurile colectivelor de muncă ale în
treprinderilor petrolifere din regiunea și 
orașul Ploești.

Răspunzînd acestei chemări, colectivul 
rafinăriei nr. 3 Ploești s-a angajat ca 
pînă la 30 octombrie să depășească planul 
cu 8 la sută la uleiuri, cu 12 la sută la 
bunuri de larg consum, să sporească cu 
2 la sută productivitatea muncii față de 
plan și să reducă cu 2,5 la sută prețul de 
cost pe tona de țiței prelucrat. Rafinatorii

Un nou transport de pește

Șl astăzi pescuitul a fost bogat 1 Din lacul Razelm s-au scos zeci de tone! 
de pește. In fotografie : pescarii de la secția piscicolă Sarinasuf, raionul Tulcea 
descarcă peștele prins.

și distilatorii acestei rafinării s-au mai 
angajat să mecanizeze pînă la 20 septem
brie încărcarea blocurilor de smoală prin 
punerea în funcție a unui pod rulant 

Sondorii, maiștrii, brigadierii, inginerii 
și funcționarii schelei complexe Berea, ra
ionul Buzău, și-au luat o serie de angaja
mente printre care, să depășească planul 
pe lunile septembrie și octombrie cu 0,3 
la sută la extracția țițeiului, cu 2 la sută 
la gazolină și cu 1,05 la sută Ia foraj. Ei I 
și-au propus să reducă cu 0,5 la sută pre- I 
țul de cost și să sporească cu 0.2 Ia sută 
productivitatea muncit In scopul îndepli
nirii acestor angajamente se vor lua o 
serie de măsuri tehnico-organizatorice ca : 
extinderea micii mecanizări la un număr 
de 3 sonde in foraj, schimbarea de poziții 
de pompe Ia un număr de 6 sonde etc.

In primele zile prin școlile
Clopoțelul a vestit elevilor Școlii pro

fesionale textile și pielărie din Capitală în
ceputul unei noi ore de curs. Gălăgia, jo
cul și cintecul au încetat odată cu intrarea 
elevilor in clase. Ferestrele pretutindeni 
deschise, lasă să pătrundă lumina și aerul 
proaspăt de afară. Elevii anului I și-au 
pregătit caietele de notițe.

„lată, tovarăși, spune profesorul, astăzi 
vcm ține prima lecție: „Noțiuni asupra 
războiului de țesut". Expunerea profeso
rului este însoțită de prezentarea unor ma
teriale demonstrative. Elevii ascultă cu 
luare aminte și își iau notițe.

Atelierele școlii sint pregătite pentru ca 
elevii să-și desfășoare în bune condițiuni 
activitatea practică. In atelierul de țe- 
sătorie al școlii sint așezate războaiele. 
Toate strălucesc de curățenie. Lecțiile 
practice de țesătorie care au loc aici, ii 
ajută pe elevi să-și însușească viitoarea 
meserie. Elevele anului H lucrează cu a- 
tenție, absorbite de munca pe care o efec- 
toeazL

Cu multă îndemlnare lucrează elevele 
de la fazele de pregătire a firului de bum
bac, ca bobinat, urzit, incleit, năvădit etc. 
Odată pregătite, firele de bumbac pleacă 
pentru a fi transformate in pinză. Elevele 
se străduiesc să studieze mai mult, să acu
muleze toate cunoștințele predate la 
cursuri. Maistrul comunist Voropchievici 
le arată cum să facă nodul mai repede 
și prin mișcări mai simple. în felul acesta 
ele ciștigă minute prețioase.

Colectivul de instructori în frunte cu 
comunistul Voropchievici se ocupă și de 
educația elevilor. El ține in permanență le
gătura cu organizația U.TAL din școală, cu 
ajutorul căreia sădesc în sufletele tinere
lor dragostea față de meserie, atitudinea 
socialistă față de muncă și față de bunul 
obștesc. Cînd orele de practică s-au sfîr- 
șit, fiecare război este curățat cu grijă. 
Activitatea elevelor nu Încetează. După 
orele de practică, neobosite, pe tinerele 
eleve le vezi împreună la film, la club, 
căutînd să-și folosească timpul liber cît 
mai folositor.

Pentru a putea cunoaște felul In care se 
desfășoară orele de cure la Școala profe

sională nr. 6 metal din București este ne
cesar să zăbovești citva timp în mijlocul 
elevilor, al profesorilor și maiștrilor, ur- 
mărindu-i cu atenție în activitatea lor de 
zi cu zi. în cabinetele școlare — spa
țioase și bine înzestrate cu materiale didac
tice, cum ar fi cel de tehnologie, de fizică 
și matematică, cit și cabinetul de educație 
politică — învață peste 300 tineri, viitori 
muncitori calificați ai industriei noastre 
socialiste.

Cu toții poartă cu mîndrie uniforma de 
școală. Ei sint viitori lăcătuși calificați în 
construirea aparatelor de precizie, strun
gari in metal, frezori și turnători. Instrui
rea și educarea tineretului sint încredin
țate unui colectiv de profesori și maiștri 
cu o bogată experiență. Fiecare dintre ei 
consideră educarea tineretului, drept o sar
cină ce mare răspundere, o datoria de 
onoare.

Frezele și raboiezele în miniatură, care 
funcționează In cabinetul de tehnologie, 
sînt cit se poate de prețioase pentru elevi. 
Cînd profesorul vorbește despre mașinile- 
unelte, elevii le au in față, le văd cum 
funcționează și-și dau seama de compo
nența acestora.

★
In cabinetul de fizică domnește o liniște 

deplină. Elevii anului II revizuiesc noti
țele. De altfel cu toții sint pregătiți. An
drei Mihai, Dobrică Vlaicu, Mihail Șerban 
și alții rezolvă cu succes problemele ce 
le-au fost date.

Profesoara lonescu Cornelia și-a orga
nizat in așa fel cursurile Incit din pri
mele zile ea a reușit să trezească inte
resul și dorința elevilor de a studia fi
zica. Elevii nici n-au observat cum au tre
cut orele de curs. LI s-au părut prea scurte. 
Grupuri-grupuri de elevi s-au adunat pe 
coridoare și discuțiile s-au legat deîndată. 
Să-1 ascultăm puțin pe elevul Fudulicâ 
Dumitru.

„Niciodată ca acum nu am simțit dorința 
șl dragostea pentru învățătură. Mi-e greu 
să vorbesc despre simțămintele de bucurie 
șl fericire care mă Încearcă acum la în
ceput de an școlar.

Faptul că la concursul echipelor artis-

profesionale
tice de amatori care s-a desfășurat anul 
acesta, am cîștigat premiul I pe țară la 
recitări, — mă îndeamnă ca și în școală 
să muncesc și să învăț în așa fel îneît 
la sCrșitul acesteia, să nu regret că a tre
cut măcar o singură zi în care să nu fi 
învățat ceva". îmbujorat la față, tînărul 
a tăcut, Gîndurile lui zboară pentru o 
clipă departe de școală.

Se vede intr-o uzină, unde nu peste 
mult timp va putea să aplice In practică 
cele ce învață acum în școală.

*
Mustață Profir, Instructor In atelierul 

de practică al Școlii profesionale nr. 4 me
tal pășea Ingîndurat de-a lungul atelie
rului deși nu voia să arate că-i emoțio
nat Degeaba-ri căuta de lucru lncercînd 
să se gîndească in altă parte. Ca un făcut 
toate erau la locul lor în ordine. Și tocmai 
ordinea aceasta ii amintea de ceea ce-1 
făcea să fie emoționat Totul în atelier pă
rea că așteaptă ceva nou. Băncile aliniate, 
menghinele șterse, sculele aranjate pe 
fiecare banc, toate își așteptau prietenii. 
Un grup gălăgios de elevi din anul I au 
pătruns în atelier. Instructorul își făcu 
iute de lucru pe lingă bancuri. Elevii s-au 
apropiat imul cîte unul de instructor. Zgo
motoși, încă neobișnuiți cu noutățile care 
le întilneau la tot pasul, puneau mina pe 
toate. Stringeau și desfăceau menghinele, 
deschideau sertarele bancurilor, nimic nu 
le scăpa necercetat Instructorul le zîmbi 
prietenos.

— Așa că vă place? Toate-s ale voa
stre. Ei și acum să trecem la treabă. Ele
vii au fost repartizați la bancuri și li s-au 
dat primele noțiuni. Șoaptele circulau de 
la elev la elev. Pilele mînuite cu stîngă- 
eia începutului, răzuie fața unul material 
din care nu peste mult timp vor face fi
liere. Așa a început prima oră de prac
tică din noul an școlar, în Școala profe
sională nr. 4 metal.

învățînd cu sîrguință elevii școlilor pro
fesional", își însușesc măiestria profesio
nală și totodată capătă o cultură generală.

ANDREI VASILE

In 6 luni..»
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru 

Pulu Nicolae).
Sala de festivități a schelei petrolifere 

Boldești devenise neîncăpătoare ; veniseră 
din toate sectoarele de muncă, sondori, 
mecanici, constructori de foraj, brigadieri 
de producție și foraj, ingineri și funcțio
nari. Cu toții așteptau să împărtășească 
marea bucurie a muncitorilor de la oficiul 
de extracție care urma să primească în 
această zi Steagul Roșu de producție al 
Comitetului Central al Sindicatelor mun
citorilor din Industria Petroliferă, Chi
mie și Gaz Metan și al Ministerului In
dustriei Petrolului.

Făcînd o justă analiză asupra rezulta
telor obținute de colectivul oficiului de 
extracție petrol din Boldești, tovarășul 
Gheorghe Teodorescu, directorul oficiului, 
a arătat că datorită întrecerii socialiste 
care lună de lună a cuprins tot mai mulți 
muncitori, precum și organizării muncii 
pe echipe șl brigăzi, petroliștii oficiului 
au extras pe primul semestru al anului 
acesta, cu 2,89 la sută mai mult țiței față 
de plan.

Directorul oficiului da extracția Bol
dești mai arată că In perioada 1 lanuarie- 
30 iunie a c., prin recuperarea de parafină, 
fier vechi, reducerea consumurilor spe
cifice de materii, raționalizări de 
tubinguri șl prăjini, petroliștii au realizat 
economii în valoare de peste 3.300.000 let 
Extinderea muncii în acord — a spus vor
bitorul — a dat posibilitatea creșterii 
simțitoare a cîștigurilor lunare ale mun
citorilor petroliști de la extracție.

Astfel în cursul lunii iunie procentul 
muncitorilor care lucrează în acord a a- 
juns la 72 la sută.

Un exemplu îl dovedește cîștigul lunar 
al tovarășului Ion A. Coman care se ri
dică pînă la 1000 lei și cel al fierarului Va
sile Dumitru — pînă la 2003 lei lunar.

La obținerea acestor succese au contri
buit și brigăzile de tineret de la interven
ții care aplică din plin metodele de muncă 
ale lui Dumitru Arjan, Erou al Muncii 
Socialiste. Tinerii din brigada condusă de 
tovarășul Matei Gheorghe de pildă, de
pășesc zilnic planul cu 48-50 la sută.

Pentru menținerea distincției primite, 
numeroși muncitori tineri și vîrstnici .in
gineri și tehnicieni și-au exprimat hotă- 
rîrea de a mări producția de petrol, înde
plinind cu cinste sarcinile ce le revin 
din planul da stat



OAMENII PĂDURILOR
De la Comănești drumul 

urcă spre culmile împădurite 
ce înconjoară Valea Trotușu- 
lul, sau în dreapta, acolo unde 
se întinde Valea Asăului.

Viața nouă ce se clădește în 
patria noastră a pătruns și în 
lumea tăietorilor de pădure 
de aici, lucru ce a făcut 
ca munca acestora să fie mai 
frumoasă, rodnică și plină de 
avînt. Locul joagărului la tă
iatul buștenilor a fost luat 
de puternicele fierăstraie 
electrice, iar trasul și corhă- 
nitul lemnului se face cu a- 
jutorul tractoarelor romîneștl 
K.D. 35, al căror zgomot 

fse aude în toată pădurea. A- 
colo unde tractoarele nu 
pot pătrunde din cauza dru
murilor prăpăstioase de pă
dure, transportul lemnelor la 
linia de cale ferată forestieră 
se face cu ajutorul canalelor 
uscate, cu apă, sau cu goan
gele.

In sectorul Of a de pe Va
lea Ciobănușulul unde ex
ploatarea lemnului este făcută 
de I.F.E.T.-Comănești, lemnul 
de foc este adus la vaite pe 
un canal de apă lung de 
3500 metri. în alte puncte de 
lucru ale I.F.E.T.-ulul cum 
sînt parchetele din sectoarele 
Supan, Rădvan și Gemănele, 
pentru transportul lemnului 
de foc sînt folosite goangele. 
Prin acest mijloc, un cal și un 
om pot transporta zilnic 15 
steri de lemne pe o distanță 
de 2000 metri, față de o că
ruță cu doi cai care ar putea 
transporta pe o distanță ase

mănătoare și în același timp, 
numai 10 steri de lemn.

Acum, de la I. F. E. T.- 
Comănești pleacă zilnic spre 
diferite orașe din țara noastră 
numeroase vagoane de cale 
ferată, încărcate cu lemne de 
foc. Numai în 19 zile au plecat 
spre București 3 trenuri marș- 
rute încărcate cu 700 tone lem
ne de foc.

Munca însuflețită a tăie
torilor de pădure a făcut ca 
planul de producție pe august 
să fie realizat în proporție de 
cca. 115 la sută.

întrecerea 
tractoriștilor

De pe coama muntelui din 
sectorul Rădvan, unde dobo- 
rîtorii taie cu ajutorul fie- 
răstraielor electrice copacii 
înalți și pînă la linia de cale 
ferată forestieră drumul este 
lung și destul de greu. Caii 
nu pot trage buștenii groși și 
lungi. Și lemn este mult de 
dus. De aceea aici au fost a- 
duse tractoarele K.D.-35 care, 
din zori de zi și pînă seara, 
transportă la vale sute de 
metri cubi de lemn.

Pentru ca munca lor să fie 
mai cu spor, tractoriștii celor 
2 coloane ce lucrează aid au 
pornit să se întreacă. Iniția
tiva a avut-o tînărul șef de 
coloană Ștefan David.

Contractul de întrecere a fost 
încheiat.

Acum, seara, la termina
rea schimbului, cînd liniștea 
se așterne din nou peste pă

Pe ecranele cine, 
mato grefe lor ,,Repa- 
bilei" șl „București" 
din Capitali rulează 
de ctteva zile filmul 
Italian „Fetele din 
Piața Spaniei". Fil
mul redă viața a trei 
tinere fete care l*-

Pe marginea concursului tinerilor artiști
Două chipuri - același personaj

Rîndurile de mai jos nu au menirea 
nici de a analiza felul în care tinerii din 
colectivul Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale" s-au prezentat la concursul repu
blican al tinerilor actori și nici de a apre
cia în ansamblu spectacolul „Liceenii" in 
regia lui Iulian Necșulescu și Virgil Sa- 
cerdoțeanu. Asupra acestui spectacol re
marcabil prin prospețimea și tinerețea sa, 
vom reveni. Acum ne vom opri numai 
asupra felului în care au reușit Elena Se
reda (distribuția A.) și Eva Pătrășcanu 
(distribuția B.) să dea viață pe scenă unuia 
dintre principalele personaje feminine ale 
piesei lui C. Treniov: Olga.

Se poate spune de la bun început că atît 
Elena Sereda cit și Eva Pătrășcanu s-au 
apropiat cu atenție și dragoste de eroina 
pe care aveau s-o întruchipeze, că ele au 
izbutit să descopere trăsăturile esențiale 
ale personajului și să impresioneze pe 
spectatori printr-un joc interiorizat și 
profund. Fără să fie vorba despre două 
concepții diferite asupra rolului, (nici nu 
era cazul dealtfel) fiecare artistă șl-a im
pus totuși personalitatea, Interpretarea 
purtind pecetea particularităților artistice 
distincte, specifice uneia și celeilalte.

Elena Sereda a dezvăluit pe scenă gra
dat, convingător, transformarea elevei 
Olga dintr-o fetișcană răzvrătită spontan 
împotriva metodelor polițienești absurde 
ale profesorilor din liceul țarist, într-o 
luptătoare conștientă pentru dreptate so
cială, pentru cucerirea fericirii celor 
mulți.-Dăruindu-se cu multă pasiune eroi
nei sale, artista a demonstrat că preface
rile săvîrșite în sufletul adolescentei nu 
se produc dintr-o dată, ci că ele sînt re
zultatul unei mari lupte al unor puter
nice frămîntări interioare.

Fire mîndră, deschisă, Olga nu poate 
admite atitudinea supusă a tatălui ei — 
mic funcționar lipsit de perspective — 
care se înjosește în fața mai marilor vre
mii. pentru a-și păzi astfel pielea, pentru 
a-și menține slujba. Punînd accentul pe 
fermitatea neînduplecată a caracterului 
fetei, Elena Sereda — fără a uita că Olga 
e o adolescentă însuflețită de năzuințe 
avîntate, romantice, — a dat o mare inten
sitate scenei în care refuza să-i promită 
tatălui ei că va renunța la lupta începută

„Scînteia tineretului"
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dure, în baraca tractoriștilor 
ei își fac socotelile. Ștefan 
David spune :

— Astăzi v-am luat-o îna
inte. Coloana noastră a adus 
la rampa de încărcare . C.F.F. 
mai mult de 80 metri cubi de 
bușteni.

Lucrul acesta nu-i demobi
lizează însă pe tinerii din co
loana lui Gh. Rață. Ei mun
cesc cu mult elan, și avîntul 
acesta al tinerilor tractoriști 
face ca zilnic la rampa de în
cărcare C.F.F. să fie aduși 
numai din sectorul Rădvan, 
cu mijloace mecanizate, 40 la 
sută din totalul buștenilor, 
la care se mai adaugă 60-120 
metri steri de lemn de foc ce 
vin pe goangă.

Brigada complexă
„Atenție, cade" — se aude 

strigătul șefului de echipă. 
Funiile întinse pe care le țin 
miinile vînjoase ale tăietori
lor de pădure fac ea copacul 
înalt și gros să cadă așa cum 
vor ei.

Dintre cei 68 de membri cîți 
numără brigada, 35 sînt ti
neri. însăși șeful brigăzii nu 
are mai mult de 30 de ani.

Ca In fiecare an membrii 
brigăzii complexe, vestiți tă
ietori de pădure, au venit din 
Maramureș să taie pădurea 
de molid transfcrmlnd-o în 
lemn de mină, de celuloză. în 
stupi de telegraf și telefon 
șl piloni de poduri, iar pe cel 
gros îl trimit la fabrică pen

tru a fi prefăcut în scînduri 
necesare construcțiilor.

Cînd a coborît din Mara
mureș, din comuna Borșa,. 
responsabilul brigăzii com
plexe Lupu Horj nu a venit 
singur. Odată cu el au venit 
mai mulți membri'ai familiei 
sale precum și alte familii. 
Așa se explică faptul că în a- 
ceastă brigadă a maramureșe
nilor lucrează vreo 12 mem
bri ai familiei Horj, vreo 6 
membri ai familiei Tomoioagă 
și alții.

Printre membrii brigăzii 
complexe se numără și tînă
rul Ștefan Horj de numai 
24 de ani, înalt, bine legat și 
tare priceput în tăierea co
pacilor. De aceea el a deve
nit șeful unei brigăzi. Tot așa 
plină de spor este și munca 
echipei ce o conduce tînărul 
Gheorghe Vlonga.

Mîinile harnice ale mara
mureșenilor ce alcătuiesc bri
gada complexă taie lemnul ro
tund de rășinoase (molid), îl 
cepuiesc, îl corhănesc, îl faso
nează și îl transportă aproape 
de calea ferată forestieră. 
Munca rodnică pe care o des
fășoară brigada complexă a 
maramureșenilor datorită bu
nel organizări a muncii a fă
cut ca norma să fie depășită 
cu 100 la sută în lunile iunie și 
iulie.

Membrii brigăzii complexe 
au doborit Intr-un timp rela
tiv scurt peste 15.000 metri 
cubi din cei 38.000 metri cubi 
de material lemnos cit conțin 
cele două parchete unde lu
crează ei.

L. L1VADARIU

* *
♦

alături de tovarășii din școală pentru o 
atitudine omenească față de elevi. Toto
dată însă, Olga — din dragoste fără re
zerve pentru tatăl ei — e gata la un mo
ment dat să recunoască învinuirile ne
drepte ale profesorilor. Momentul in care 
Olga acceptă pentru scurt timp acest com
promis este străbătut de un emoționant 
fior dramatic, punînd in lumină bogatele 
resurse de creație ale artistei (Desigur că 
aici un merit însemnat ii revine și talenta
tului actor Mircea Constantinescu, în ro
lul tatălui Olgăi).

Concentrîndu-și atenția spre reliefarea 
frămîntărilor prin care trece Olga. Elena 
Sereda a parcurs veridic drumul de la 
mîhnirea copilărească a elevei silitoare 
eliminată pe nedrept din școală, la drama 
sufletească a fetei părăsită de colegi, cer
tată de părintele ei, asaltată de „binevoi
torii" care încearcă s-o influențeze în fel 
și chip, și pînă la hotărîrea supremă — 
atît de potrivită cu mentalitatea ei de 
atunci — de a-și pune capăt zilelor pen
tru a scăpa de suferințe. încercarea de 
sinucidere a Olgăi este justificată in in
terpretarea tinerel artiste. Ea a știut să 
înfățișeze acest moment de șovăială, de 
disperare, ca o consecință inevitabilă a 
evoluției sufletești, a contradicțiilor ca
racteristice unei adolescente mic-burghe- 
ze, lipsită de călire politică. In piesă, pro
cesul sufletesc al eroinei e urmărit minu
țios numai pînă aci. Finalul, cînd Olga 
pășește în luptă cu fruntea sus, îndemnin- 
du-i pe colegi să se alăture grevei începute 
de muncitorii din fabrici și uzine, mar
chează direct maturizarea politică a fe
tei, lăsînd să se întrevadă faptul că ea va 
deveni o luptătoare neînfricată in slujba 
revoluției. Această schimhpre calitativă, 
hotărîtoare a Olgăi, deși petrecută în 
afara scenei, a fost expresiv transmisă 
de Elena Sereda.

Eva Pătrășcanu — potrivit propriului ei 
temperament artistic — a găsit și a subli
niat cu finețe îndeosebi romantismul Ol
găi, atît de caracteristic anilor adolescen
ței, drăgălășenia tinerei tete. In acest 
sens, este plină de poezie autentică scena 
cînd se adresează visătoare steluței căreia 
îi încredințează gîndurile și năzuințele ei 
cele mai calde. Răsună firesc și natural 
rîsul copilăresc al fetei atunci cînd unul 
dintre colegi o imită pe ridicola pedagogă 
— detectiv poreclită de elevi „Știuca" — 
sau blîndețea dulce a glasului vibrînd de 
dragoste filială, cînd Olga încearcă să-și 
liniștească tatăl.

Se poate vorbi ca despre un lucru rea

PENTRU PREGĂTIREA CU SUCCES
A NOULUI AN DE 1NVAȚAMINT

POLITIC

Mă voi înscrie 
la o formă superioară 
de învățămint politic

Ridicarea nivelului politic și ideologic, 
a devenit pentru noi, tinerii, o sarcină de 
seamă. Un mijloc important prin care 
avem posibilitatea să ne îmbogățim cuno
ștințele noastre sînt formele de invăță- 
mînt politic. Cu doi ani în urmă am ur
mat prima dată un curs de agitație. Acest 
curs m-a ajutat să cunosc mai temeinic 
problemele interne șl internaționale si mă
surile luate de către partid și guvern in 
vederea îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii. Cunoștințele acu
mulate au constituit pentru mine un pre
țios ajutor în activitatea mea de viitor. 
Munca de agitație desfășurată de mine 
și de ceilalți tineri care au urmat acest 
curs atît prin articolele scrise la gazeta 
de perete, lozinci cit și prin munca de la 
om la om desfășurată în rîndurile munci
torilor, a dus la lichidarea în mare măsură 
a lipsurilor ce se manifestau în fabrica 
noastră .Cursul de agitație a sădit în mine 
dorința de a învăța mai mult. Mare mi-a 
fost bucuria cînd mi s-a propus de către 
comitetul organizației de bază U.T.M. să 
studiez în cadrul unui curs seral. Lecțiile 
despre organizarea muncii într-o între
prindere, munca în acord, descoperirea și 
folosirea rezervelor interne ale întreprin
derilor, întrecerea socialistă, predate la 
cursul seral au contribuit mult la îmbogă
țirea cunoștințelor mele profesionale. De 
un real folos îmi este în munca de zi cu 
zi lecția despre reducerea prețului de cost, 
predată în cadrul cursului seral, problemă 
de care eu mă ocup pe linie de producție 
in fabrică. Această lecție m-a ajutat să 
cunosc amănunțit cum trebuie să muncești 
pentru a contribui la reducerea prețului 
de cost al mărfurilor.

Totodată cursul seral a constituit pen
tru mine o școală de pregătire în vederea 
înscrierii la o formă superioară de în- 
vățămînt politic. Fără cunoștințele acu
mulate la cursul seral n-ași fi putut face 
față la noua formă de învățăinînt pe care 
am urmat-o In cursul anului trecut — Is
toria P.C.U.S. anul I. Consultațiile ținute la 
cabinetu’. de partid, vizionarea filmelor 
„Neuitatul an 1919“, „Lenin în octombrie" 
și citirea romanelor „Tinerețea" de 
Boicenco, „Zile și nopți" de Simonov, care 
vorbesc despre faptele eroice ale osta
șilor sovietici In timpul celui de al doilea 
război mondial, cit și materialele publi
cate în „Scînteia" și „Contemporanul": 
,Tn ajutorul celor care studiază Istoria 
P.CU.S.", au fost pentru mine tot atîtea 
ajutoare pentru înțelegerea mai bună a lu
crurilor învățate în acest an de tnvăță- 
mlnt

Peste puțin timp se va deschide noul 
an de învățămînt politic. Tinerii din fa
brici, uzine și de pe ogoare au dorința să 

ț se înscrie la forme superioare de în- 
vițămint Experiența anului trecut și 
cunoștințele acumulate mă îndreptățesc pe 

' deplin, să doresc ca anul acesta să urmez la 
cursul de Istoria P.C.U.S. anul IL Dorința 
naea este să lupt efectiv pentru ridicarea 

I coatinuă a nivelului politic și ideologic și 
j aplicarea în practică a cunoștințelor acu

mulate. Pregătindu-mă de pe acum te- 
| memie, studiind materialele indicate în 

cursul anului, voi reuși să-mi îmbogățesc 
și mu» mult cunoștințele politice, culturale 
și profesionale.

CERN'AT ECATERINA 
muncitoare la fabrica de confecții 

Bîrlad

lizat și despre interpretarea tinerel artiste 
în momentul de cotitură din viața Olgăi 
— eliminarea din școală — tocmai prin 
inocența și duioșia pe care a știut să le 
imprime personajului. Școlăriță veselă și 
entuziastă, in inima căreia se împletesc 
sburdălnlela șl ceastimpăruL cu primele 
griji și preocupări mature, Olga — In în
truchiparea scenică a Evei Pătrășcanu — 
aduce o imagine de o prospețime cuceri
toare, de o puritate de cristal.

Din păcate însă, interpreta nu a subli
niat cu destulă adlncime artistică fermi
tatea și ttăplnirea de sine, care o carac
terizează pe Olga, mai ales in cea de a 
doua parte a spectacolului, cînd activita
tea „liceenilor" ia amploare, fiind urmă
rită și pedepsită in școală. Duioșia, simpli
tatea și drăgălășenia Olgăi, atît de nece
sare pentru reliefarea deplină a com
plexității personajului, ar fi trebuit să fie 
mai viguros dublate de mlădițele acelor 
trăsături de caracter care fac din ea mai 
tîrziu o demnă tovarășă de luptă a ostași
lor revoluției: tăria morală, energia me
reu vie. hotărîrea și dîrzenia în susține
rea unei cauze drepte.

Cu toate acestea, tînăra artistă pe care 
publicul bucureștean a apreciat-o și în 
spectacolul cu piesa „Floarea purpurie", 
are meritul esențial de a fi făurit un chip 
propriu, bine definit, al personajului, tră
ind cu pasiune povestea Olgăi. Ajutată 
de regie, ea va putea în decursul stagiunii 
să-și îmbunătățească interpretarea în di
recția arătată.

Posibilitățile creatoare remarcabile ale 
celor două interprete care au dat viață 
unor chipuri diferite ale aceluiași perso
naj, impun conducerii Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" să se preocupe și în vii
tor de continua lor promovare curajoasă 
în roluri de răspundere, potrivite desigur 
vîrstei și aptitudinilor fiecăreia.

A. S.

In căutarea efectelor 
de suprafață

Tineretul Teatrului de Stat din Baia 
Mare (secția romină) a prezentat în ca
drul concursului republican al tinerilor 
actori piesa „Viață nouă" de M. Stehlik. 
Spectacolul ridică mai ales din punct de 
vedere al concepției regizorale o serie de 
probleme care merită a fi discutate.

Să ne oprim mai întîi asupra concepției 
care a stat la baza punerii în scenă a 
spectacolului. Regia artistică a lui Mihai

Crișaa avea datoria să pună în centrul 
spectacolului transformarea tinerilor co
loniști dintr-o bandă de hoți și infrac
tori în tineri cu o înaltă ținută morală, 
constructori activi ai societății comuniste. 
Era necesar să se scoată în evidență 
trăsăturile de caracter ale membrilor co
loniei ; să se sublinieze cu tărie ideia că 
adolescenții răi și pervertiți pe care îi 
cunoaștem la începutul spectacolului nu 
s-au născut astfel, ci că apucăturile lor 
netrebnice sînt produsul societății bur
gheze in care au trăit, pentru ca apoi 
să decurgă în mod firesc transformarea 
lor sub influența pedagogilor sovietici, 
în condițiile noi ale epocii socialiste. Este 
regretabil că regia nu s-a preocupat însă 
să lumineze puternic caracterul fiecărui 
colonist, să-l individualizeze în chip viu, 
prezentîndu-1 în creștere. Prin aceasta 
nu este susținută artistic in spectacol una 
din ideile fundamentale ale piesei — forța 
și capacitatea colectivului de a transforma 
elementele mai greu adaptabile.

Să vedem spre exemplu cum apare 
Burun prima dată în scenă și cum l-a 
fixat regia mai departe, in desfășurarea 
spectacolului. Colonistul Burun (Octavian 
Cosmuță) îi jefuiește pe membrii coloniei, 
fură bunurile colectivului, își impune au
toritatea de „cap al răutăților". In primul 
act, aceasta s-a vădit într-o măsură din 
spectacol. Cînd însă colectivul a început 
să se închege și — unit împotriva lui 
Burun — îl demască, hotărind judecarea 
acestuia, regla n-a subliniat limpede nici 
solidaritatea coloniștilor care apără o 
cauză dreaptă, nici minia aprigă a lui 
Burun, care se vede izolat de cei pe care 
îi domina pînă atunci. In loc să pre
zinte forța colectivului care-1 oprește pe 
Burun să facă acte de violență, obligin- 
du-1 să cedeze, regizorul a găsit proba
bil că este mai de „efect" să pornească 
pe scenă o bătaie zdravănă intre colo
niști, în urma căreia Burun să fie de
zarmat. In învălmășeala creată astfel, nu 
se mai simte hotărîrea comună și disci
plina care-i string laolaltă pe tinerii din 
colonie, unindu-i împotriva lui Burun; 
iar semnificația acestui moment hotărîtor 
în viața colectivului, mărturisind tocmai 
creșterea conștiinței coloniștilor, este ra
tată șl banalizată. Mai departe, în final, 
nu putem fi convinși că Burun se reîn
toarce în colonie după ce a suferit din 
pricina comportării sale, după ce a înțe
les că trebuie să se schimbe, că numai 
munca, cinstea sînt izvorul unei vieți 
demne și fericite. Aceasta deoarece sînt 
subliniate în deosebi replicile „tari", cînd 
el vorbește despre faptul că ar fi ucis 
pe oricine ar fi încercat să-l jefuiască, in 
loc ca întreaga greutate a episodului să 
cadă pe reliefarea cinstei și pasiunii cu

Din experiența noastra
în organizarea

Pregătirea profesională a viitorilor spe
cialiști nu se face într-o zi, o săptămînă 
sau un an. Cunoștințele lor viitoare, ca
pacitatea de a rezolva cu succes o pro
blemă complicată, ridicată de producție, 
nu sînt în funcție de răspunsurile date 
la un examen. Pentru ca absolventul să 
fie un om pregătit, capabil și competent, 
este nevoie de ani întregi de muncă sus
ținută, perseverentă, de o luptă continuă 
și indîrjită pentru deslegarea probleme
lor complicate. In munca aceasta, noi, 
asistenții, trebuie să ie fim studenților cel 
mai apropiat sprijin.

Teoretic, această problemă pare solu
ționată : se organizează consultații, stu
denții vin, pun întrebări cărora li se răs
punde și gata. Să vrea numai_ — șl aici, 
la consultații, studenții își pot lămuri toate 
problemele, își pot consolida și sistema
tiza cunoștințele.

Problema felului cum trebuiesc organi
zate consultațiile pentru ca să dea cele 
mai bune rezultate, cum pot fi atrași acei 
studenți care nu înțeleg să vină la con
sultații, mă frămîntă însă de mult timp 
atît pe mine, cit și pe ceilalți tineri asis
tenți din institutul nostru, deoarece noi, 
apropiindu-ne de studenți, cunoscîndu-i 
de la seminarii, putem arăta tovarășilor 
profesori, conferențiari și lectori care or
ganizează consultația în ce domeniu exis
tă lacune în cunoștințele studenților.

Am constatat că cei care studiază cu 
seriozitate, care nu șovăie să muncească 
mai mult ca să lămurească o problemă 
pînă la capăt și nu se sperie în fața su
telor de pagini de bibliografie, vin regu
lat și la consultații și ridică întotdeauna 
probleme care-1 interesează nu numai 
pe ei dar și pe toți ceilalți studenți. La 
noi există mulți asemenea studenți ca 
Eugen Enăchiuc, Constantin Țîrdea, 
Gheorghe Butănescu, Ion Oieru, care își 
dau seama că participînd la orele de con
sultație vor izbuti să-șl lămurească pro
blemele neclare și-și vor completa cuno
ștințele dobîndite la cursuri. Rezultatele 
n-au întîrziat niciodată să se arate. Este 
cunoscut în institut exemplul grupei 118 
din anul IV al Facultății de Agricultură 
Generală, ai cărei studenți, participînd 
regulat la consultații, au promovat cu 
toții examenele, obținînd peste 71% ca
lificative de „foarte bine" și „bine".

Dimpotrivă, există studenți care, deși 
vin cu regularitate la cursuri, iau notițe 
și nu lipsesc de la seminarii, nu frecven
tează totuși orele de consultație. Am cău
tat să-mi lămuresc această problemă și 
am ajuns la concluzia că aceștia fie că nu 
studiază individual, fie că studiază su
perficial. Este firesc ca în asemenea ca
zuri ei să nu simtă nevoia de a participa 
la dezbaterea unor probleme mai compli
cate, pentru că în studiu ei nu s-au izbit 
de greutăți. Acestora li se pare că au în
țeles totul din conferință sau dintr-o 
simplă lectură ; orice problemă li se pare 
ușoară. Am întîlnit cazuri cînd, deabia 
veniți la consultații, acești studenți „atot
știutori", care susțineau că au înțeles to
tul, își dădeau seama că aici se ridică 
probleme pe care ei nu le sezisau.

In afară de studenții care neagă impor
tanța consultațiilor, mai există o cate
gorie de studenți, care nu înțeleg consul
tația ca pe o formă de studiu menită să 
completeze și să adîncească studiul indi
vidual, ci ca pe un sistem comod, bun dc 
folosit id preajma examenelor. Studenți 
care n-au dat niciodată în timpul anu
lui pe la orele de consultații se îmbulzesc 

I atunci în grup, cu zeci de întrebări gata 
formulate, care cuprind întreaga materie 
și cărora profesorul trebuie să le răs
pundă. Așa au procedat de pildă la noi 
in institut studenții grupei 209 Zootehnie. 
In loc să fie o formă continuă de studiu, 
in cadrul căreia să se lămurească prin 
discuții între profesor și studenți diferite 
probleme, consultația devine astfel o oră 
de recapitulare, în cadrul căreia profeso- 

care Burun își îndeplinește prima mi
siune de Încredere încredințată de colonie.

Un exemplu asemănător, din care reiese 
orientarea greșită a regiei, îl oferă scena 
cind Matei și Vera îl judecă pe noul co
lonist Peretz, un cizmar leneș și obraznic. 
Atenția primordială nu a fost acordată 
aci dezvăluirii sugestive a maturității 
atinse de coloniști — care hotărăsc sin
guri asupra lor înșiși — ca și sublinierii 
dragostei lor pentru muncă.

In ceea ce privește atmosfera tine
rească, plină de entuziasm și voioșie care 
se creează in colonie pe măsură ce tinerii 
sînt educați, în spectacol ea a fost înlo
cuită cu înfățișarea unei adunături de 
adolescenți indisciplinați și zgomotoși, în 
veșnică agitație, care-și manifestă intr-un 
chip ostentativ, vulgar, fie bucuria, fie 
dezaprobarea. în multe scene s-a pus 
accentul pe ceea ce putea da naștere la 
efecte ieftine, pe trăsăturile exterioare, 
de suprafață, regia împiedicînd astfel o 
viguroasă transmitere a mesajului de idei 
ai piesei. E semnificativă în această pri
vință rezolvarea dată scenei cînd colo
niștii îl obligă pe Lapod să dea foc cărți
lor de joc. Larma băieților și fetelor aflați 
în scenă, mișcarea inutil de complicată, 
dansul exagerat de lung cu torțele aprinse 
— toate acestea nu fac decît să umbrească 
sensul acestei scene menită să întruchi
peze prima victorie repurtată de colectiv 
asupra elementelor corupte. Nu mai puțin 
deplasată apare și cochetăria vulgară cu 
care Vera îi răspunde lui Tosea atunci 
cînd acesta o asigură că este o fată bună; 
atitudinea de răspuns la complimentul na
tural și copilăresc al micului colonist 
este cu totul nejustificată de textul piesei. 
Momentul final al piesei, îmbinare orga
nică a solemnității primirii în Comsomol 
a coloniștilor cu bucuria declanșată de 
acest eveniment, a fost tratat în spectacol 
în chip superficial, de paradă, cu o figu
rație încărcată, cu dansuri și chiote, cu 
drapelul fluturat insistent de Tosea dea
supra scenei, în așa fel incit cu greu mai 
pot fi urmărite figurile eroilor principali.

Rezultatul unei asemenea puneri în 
scenă, nu putea fi decît un spectacol îne
cat în efecte de suprafață, în ostentativi- 
tate, un spectacol în care nu se conturează 
viu nici profilul personajelor, nici miezul 
de idei al piesei.

Spectacolul cu piesa „Viață Nouă" în 
interpretarea tinerilor de la Teatrul de 
Stat din Baia Mare (secția romină) tre
buie să dea serios de gîndit realizatorilor, 
dar mai ales conducerii artistice a teatru
lui care are datoria să vegheze asupra 
dezvoltării pe un drum bun a aptitudini
lor reale ale regizorului și ale fiecăruia 
dintre tinerii actori

M. A.

consultațiilor
rul, conferențiarul sau lectorul predă, în 
sinteză, capitole sau lecții întregi, iar stu
denții ascultă și iau notițe. Bineînțeles că 
un asemenea sistem de a da studentului 
cunoștințe cu „lingurița", fără ca el să 
facă vreun efort intelectual, nu poate da 
rezultate.

Cea mai importantă condiție pentru ca 
orele de consultații să dea rezultate este 
deci ca ele să se desfășoare permanent, 
de la începutul anului universitar, pen
tru ca studenții să-și poată clarifica din 
timp nedumeririle cu privire la orice 
problemă. Pentru aceasta sînt necesari 
doi factori: buna organizare a consulta
țiilor — în așa fel ca de la fiecare oră 
studentul să plece cu un bagaj sporit de 
cunoștințe și cu problemele clarificate 
— si o intensă activitate de mobilizare a 
studenților la consultații. Mulți tovarăși 
profesori ca Sandu C. Ville, Mihai Răvă- 
ruță, Dumitru Cărăuș și tineri asistenți 
ca Eugen Turenschi, loan Miriță, Angela' 
Leonte, au obținut rezultate deosebite, 
datorită metodelor lor. Fiind apropiați de 
studenți, stimulîndu-le efortul creator, ei 
au reușit să-i atragă, au obținut o parti
cipare activă la consultații.

Cu toate acestea, în institutul nostru 
nu s-a făcut totul pehtru a antrena stu
denții să participe la consultații. Organiza
ția de bază U.T.M. n-a socotit problema 
aceasta ca fiind principală și din această 
pricină au existat la examene o seamă de 
rezultate care au reflectat pregătirea 
superficială a unor studenți. Chiar atunci 
cînd s-a preocupat de problema consul
tațiilor, ea s-a ocupat de aspectele orga
nizatorice cum ar fi programarea consul
tațiilor, și a neglijat problemele de conți
nut — munca politică cu fiecare student 
în parte, pentru a-1 convinge să participe 
la consultații. Grupa, ca verigă de bază 
a muncii educative în rîndul studenților, 
a fost nesocotită ; nu s-a făcut apel la 
combativitatea colectivului. Ca atare, 
grupa 125 din anul II al Facultății de 
Agricultură Generală s-a lăsat influen
țată de codașii și leneșii din rîndurile ei; 
aceștia n-au fost criticați și nici cauzele 
care au dus grupa la o asemenea situație 
n-au fost analizate într-o ședință. La 
examenele de sfîrșit de an grupa a obți
nut rezultate proaste și în rîndurile ei se 
numără doi repetenți — Gheorghe Bul
gara și Constantin Bîtcă,

Nici în ceea ce privește exemplul per
sonal al cadrelor de organizație nu s-a 
făcut tot ce se putea face. Studentul Vio
rel Burleac, membru în comitetul orga
nizației de bază U.T.M. din institut, n-a 
participat nici măcar o singură dată în 
timpul anului universitar la o oră de 
consultație. Ce autoritate morală poate să 
aibă el față de ceilalți studenți care nu 
participă la consultații ?

Acest an universitar va trebui să con
stituie un moment de cotitură în sistemul 
de organizare a muncii studenților. Or
ganizația de bază U.T.M. a întocmit în co
laborare cu conducerea institutului, cu 
sprijinul organizației de partid, un plan 
unic de activitate, care va permite stu
denților să-și consacre majoritatea timpu
lui studiului. Principala direcție spre care 
se vor îndrepta eforturile organizației 
U.T.M. va fi popularizarea celor mai bune 
metode de studiu. Organizația de bază 
U.T.M. — asistenți va îndruma pe mem
brii ei să se preocupe îndeaproape de stu
dierea nivelului de cunoștințe al studen
ților, în așa fel incit consultațiile să poată 
lămuri cele mai importante și mai grele 
probleme, precum și de mobilizarea per
manentă a studenților la orele de consul
tații.

, Studenții fruntași din anii mai mari au 
început de-acum să poarte discuții cu 
studenții anului I și cu colegii lor, expli- 
cîndu-le cum au reușit ei să obțină suc
cese la învățătură. Studenții vor învăța 
astfel mai temeinic și vor avea probleme 
de lămurit în cadrul consultațiilor. Noi 
sîntem hotărîți ca anul acesta să facem 
mai mult, pentru ca ajutorul pe care-1 vom 
da studenților să aibă cele mai bune 
roade.

CONSTANTIN TEȘU 
asistent la catedra de Pedologie 
a Institutului Agronomic din Iași

Corespondenții sezisează — 
organele iau măsuri

A jost destituit 
din funcție

„Intr-o zi m-am dus la sfatul popular 
al comunei Ocina pentru a scoate o ade
verință — ne scrie un corespondent al 
ziarului.

In birou, mai mulți cetățeni așteptau.
— Dar ce așteptați aici ? întreb eu pe 

unul dintre ei.
— Iacă, am venit șl noi să scoatem di

verse adeverințe dar nu le putem lua, 
pentru că tovarășul președinte a plecat 
de ieri din comună fără să lase ștampila. 
De altfel acest lucra nu se întîmplă pen
tru prima oară.

Mă gîndeam : dacă tovarășul președinte 
nu va veni nici astăzi. înseamnă că sînț 
nevoit să plec fără adeverință. Mîine di
mineață am tren și trebuie neapărat să 
plec.

Fapt e că alături de alți cetățeni mi-am 
pierdut mult timp așteptînd pe tovarășul 
președinte cu ștampila, ca pînă la urmă 
să plec tot fără adeverință".

★
Ziarul nostru a trimis această sezisare 

sfatului popular raional Cîmpina, care ne 
informează că cele sezisate de corespon
dent sînt reale. Crîngașu Ion, președintele 
sfatului popular al comunei Ocina, a lip
sit în nenumărate rînduri de la servici, 
negii jind să lase ștampila.

în felul acesta a făcut ca țăranii mun
citori să aștepte zile întregi pentru a li 
se rezolva cererile. Comitetul executiv al 
sfatului popular raional, analizind acti
vitatea i reședintelui sfatului popular al 
comunei Ocina, a constatat că în afară de 
lipsurile arătate de corespondent mai are 
și alte abateri grave.

Pentru atitudinea sa nejustă față de 
muncă, Crîngașu Ion a fost destituit din 
funcția ce o deținea.



De ce lîncezește viața culturală in comuna Zam?
Mergeam pe Inserate, dinspre centrul de 

comună Zam, pe valea care duce către 
I satul Cerbia. Miile de flori, izvorul care 
întovărășește drumul și alte binecuvîntate 
daruri ale naturii mă bucurau ca pe un 
copil căruia 1 se pare că fluturii zboară 
numai pentru el șt că florile au înflorit 
anume ca să-l bucure ochiul. Oamenii pe 
care-i întîlneam, bătrinî cu tîmplele ninse, 
femei, copii, îmi dădeau binețe cu prie
tenie. Am avut însă o pricină de mirare : 
Cei tineri, de-o virată cu mine, nu-mi urau 
seară bună și nici nu răspundeau salutu
rilor mele. Ba chiar ei nu-i salutau nici pe 
vîrstnicl. „De ce tinerii din sat nu vor să 
respecte acest frumos obicei al locului ? 
— m-am întrebat. — Ei nu sînt deprinși 
să se poarte cuviincios ? Nu-și bate ni
meni capul ca să-i obișnuiască să fie a- 
tenți și politicoși ?"

De la aceste întrebări pînă la dorința 
de a afla cum este educat tineretul 
din sat, n-a fost decît un pas. Și după 
cum era firesc, am pornit să-1 caut pe se
cretarul organizației de bază U.T.M.

★
Pînă să-1 găsesc, am trecut prin fața 

căminului cultural și am dat să intru. 
Ușile erau încuiate; dinăuntru nu răzbea 
nici un zgomot. In stradă, pe zid, era o 
gazetă de perete, cu patru locuri pentru 
articole. Am vrut s-o citesc.. Trei dintre 
locuri erau goale. Pe al patrulea, un articol 
de jumătate de pagină și cît se poate de 
vechi, vorbea în general „despre campania 
agricolă".

După această „introducere" privitoare la 
activitatea căminului și a utemiștilor 
l-am găsit în cele din urmă și pe tovară
șul Carol Stăniș secretarul organizației 
de bază U.T.M. dip sat și l-am rugat 
să-mi povestească cîte ceva despre acti
vitatea culturală a tineretului. Mi-ar fi 
povestit el cu dragă inimă, dar... nu prea 
avea ce. Foarte rar e deschisă biblioteca 
și nimeni nu se îngrijește să popularizeze 
cărțile care se găsesc acolo, să meargă 
acasă la țăranii muncitori din sat și sâ-i 
îndrume ce să citească.

Activitatea artistică, care se desfășura 
deosebit de bine în anii trecuți, a încetat 
să mai fie o preocupare a tineretului din 
Cerbia. De pildă, în 1951, corul a luat pre
miul III pe regiune la concursul artistic, 
iar acum s-a desființat, sub motivul că 
băieții s-au angajat la o întreprindere din 
vecinătate și nu mai pot fi mobilizați la 
repetiții — aceasta, cu toate că ei locu
iesc îh sat și vin acasă după ce termină 
cele 8 ore de muncă. Echipa de dansuri 
care există — dar n-a trecut în concurs 
dincolo de faza comunală — și unele în
cercări ale unui colectiv de teatru sînt 
prea puțin pentru a putea fi vorba de o 
activitate artistică de masă.

Mai surprinzător este însă faptul că 
tovarășul Carol Stăniș, care este și di

Anul acesta în urma măsurilor luate 
de comitetul executiv al sfatului popular 
raional Tg. Jiu și de comitetele executive 
ale sfaturilor populare comunale, supra
fețele cultivate cu legume s-au mărit 
mult față de anii trecuți.

Acum, în acest raion se desfășoară ac
țiunea de pregătire a conservelor din le
gumele rezultate de pe aceste terenuri 
— conserve care să contribuie la îm
bunătățirea hranei oamenilor muncii în 
timpul iernii.

De la 25 august și pînă în prezent au 
fost ținute în cadrul căminelor culturale, 
un număr de 36 conferințe legate de 
această problemă. Cu acest prilej tehni
cienii secției agricole a sfatului popular 
raional și delegatele de femei au reco
mandat gospodinelor din orașul Tg. Jiu 
și țărăncilor muncitoare din comunele

In vîrful dealului, în bătaia 
vîntului de primăvară, șe
deau cu picioarele înfipte în 
pâmîntul reavăn doi oameni. 
Cu palmele ștreașină pri
virii se uitau tăcuți undeva. 
La poalele dealului, pe lunca 
de lîngă malul Mureșului in
gineri de la raion și întovă- 
rășiții din Pețelca măsurau 
pămînturile comasate. Oa
menii întindeau lanțurile, îno- 
tînd prin pămîntul desfundat 
de ploi, ocoleau ogoarele cu 
pași calmi, discutau ca niște 
gospodari ce erau, chibzuind 
o treabă serioasă.

Se auzeau pînă sus glasu
rile vesele ale întovărășiților. 
Cei doi au mal privit o vre
me forfota de pe luncă pen
tru a se convinge parcă de 
îndeplinirea faptului și au 
plecat apoi tăcuți. Iugărele 
lor de pămînt gras cum e 
untul intraseră în lotul coma
sat al întovărășirii și parcă 
ceva greu, la fel ca pămîntul 
acesta, îi copleșea. O mînie 
aprinsă le sugruma glasurile. 
O mină de tineri, de utemiști, 
au răscolit satul cu ideea lor 
de a face întovărășire. Cui 
i-ar fi dat prin minte că în 
serile în care niște flăcăian
dri de 19 ani ca Teodor Cîm- 
pean și Cerghidean Nicolae 
stăteau la discuție cu comu
niștii Florea Alexandru și 
Raica Clement, pregăteau toc
mai actul care astăzi s-a în
făptuit deja?

Domșa Iacob scuipă prin
tre dinți cu amărăciune și 
spuse ca pentru sine!

— Dracu să-i ia 1 N-or să 
facă nici o brînză pînă la ur
mă. Dacă-1 conduce un teleleu 
care nu și-a șters nici nasul, 
ajung ei la rîpă. O să le mai 
dăm noi un vînt să ajungă 
mai repede în ea.

Ca răspuns vîntul aduse 
parcă dinspre luncă rîsul is- 
bucnit al unui tînăr. Oamenii 
din Pețelca măsurau veseli 
și calmi pămînturile pe care 
aveau să crească roadele bel
șugului viitor, fără să le pese 
că în același timp doi chia
buri le prevesteau o cădere 
„inevitabilă" în rîpă.

★

Episodul care a precedat 
săvîrșirea actului de înfrățire 
a pămînturilor a 15 familii din 
satul Pețelca cuprinde fră- 
mîntările multor oameni care

Viața U. T. M.

rector al căminului cultural, nici măcar 
nu cunoaște situația reală în legătură cu 
munca culturală din sat. El susține, de 
pildă, că a fost complet lichidat analfa
betismul. Vecinul lui, Iulian Dragoș, ute- 
mist, nu știe însă decît să-și scrie numele, 
iar tovarășul Stăniș spune despre el că 
„nu prea citește !“ Cum se poate vorbi, 
într-o asemenea situație, de un avînt al 
muncii culturale a tinerilor din comună ?

De altfel, din punctul de vedere al acti
vității școlare este gravă situația majori
tății tinerilor. Și cum poate fi vorba de 
a-i lămuri pe tinerii din sat să termine 
măcar 7 clase elementare, cînd însăși 
Domnica Stăniș, despre care se vorbește 
ca despre o utemistă înaintată, care a fă
cut cinste satului prin felul cum s-a pre
zentat la concursul artiștilor amatori 
unde a luat premiul III pe regiune și pe 
care utemiștii au ales-o membră în comi
tetul regional U.T.M., n-a vrut, în ciuda 
sfaturilor părinților și ale învățătoarei co
muniste Aurelia Ștefu, să termine cele 
7 clase elementare, sub pretext că „e prea 
mare" ca să mal meargă la școală ? Cu un 
asemenea exemplu în față, nu-i de mirare 
că nici jumătate dintre utemiști n-au ab
solvit cele 7 clase elementare obligatorii, 
deși aveau posibilitatea.

Neafirmîndu-se prin nimic, organizația 
de bază U.T.M. din sat nu este respectată 
și nu se bucură de prestigiu. Fără să mai 
vorbim de vîrstnicii din sat, care nu con
tează pe sprijinul organizației U.T.M. în 
rezolvarea diferitelor probleme obștești. 
Nu se simte o influență a organizației 
U.T.M. nici în ceea ce privește munca cul- 
tural-educativă în rîndul tinerilor. In 
timp ce în sat există tineri care nu simt 
nici un fel de tragere de inimă către car
te, care nu dau cu lunile pe la căminul 
cultural și n-au habar de problemele 
organizației, Dorina Tomaș, responsabila 
culturală în comitet, stă pe prispa case! 
și-și țese la război ii cu înflorituri, fără 
să-și bată capul cu soarta analfabeților și 
a semianalfabeților și nici cu faptul că ea 
însăși n-a terminat cele 7 clase și că n-a 
mai citit o carte de literatură de multe 
luni.

Starea aceasta de înapoiere culturală a 
muitor tineri din sat pare să nu îngrijo
reze pe nimeni. Sub părinteasca oblăduire 
a secretarului de U.T.M., tovarășul Stă
niș, utemistele din sat se îngrijesc să-și 
caute feciori cu care să se mărite, dar nu 
vin nici la rarele ședințe care se țin și nu 
se duc nici la căminul cultural.

Am fost curioasă să văd dacă și în Zam. 
centru] de comună de care aparține satul 
Cerbia, activitatea culturală a tineretului 
se desfășoară la feL

Planurile cuprinzătoare pe care le-am 
găsit la căminul cultural și datele despre 
activitatea culturală m-au făcut la început 
să cred că munca merge foarte bine: cor, 
echipă de dansuri, filme în fiecare săptă- 

Pregătiri pentru iarnă
acestui raion, rețete practice de preparare 
a conservelor pentru iarnă.

La cele 20 centre de conservare a le
gumelor organizate în cadrul gospodă
riilor anexe ale instituțiilor, întreprinde
rilor și pe grupe de comune (Băleștl, 
Ceauru, Cornești, Șomănești, Moi, Pe- 
șteana Jiu și Tg. Jiu) au fost preparate 
1000 kg. conserve de legume prin steriliza
re, 6800 kg. bulion, 6700 kg. legume us
cate, 4000 kg. murături și 10.000 buc. ardei 
gras în salicilat.

Paralel cu aceasta au fost preparate și 
conserve de fructe.

Astfel s-a preparat 6850 kg. suc din 
vișine, din smeură 9731 kg., ^in mure 
3060 kg. S-au conservat 21.847 kg. vișine, 
16.163 kg. smeură, 6546 kg. mure și 2891 
kg. afine. 

porneau pe un nou drum în 
viață.

Desigur că în cadrul unui 
reportaj, acestea nu pot fi 
cuprinse decît în parte. Cîte
va fragmente din acest epi
sod mi se par mai deosebite.

La propunerea Comitetului 
raional U.T.M. Alba utemiștii 
din Pețelca au hotărît în anul 
1951 să înființeze cu sprijinul 
și sub conducerea organizației 
de partid o întovărășire agri
colă. Membrii comitetului or
ganizației U.T.M. din sat s-au 
sfătuit îndelung cu secretarul 
de partid Florea Alexandru. 
S-a întocmit un plan de mun
că concret. Primul obiectiv — 
și cel mai principal — era 
munca agitatorică din casă-n 
casă. Membrii comitetului au 
hotărît să pornească această 
muncă mai întîi cu părinții 
lor.

Cîmpeanu Teodor, secreta
rul comitetului U.T.M., un flă
cău pe atunci de 19 ani, a 
mers după o asemenea consfă
tuire acasă aproape de miezul 
nopții.

— Toată noaptea umbli prin 
sat teleleu — l-a luat la rost 
maică-sa. Nici nu te-ai prins 
bine în horă și nu te mai pot 
ține acasă. Care fete ți-or mal 
fi sucit capul ?

Teodor a privit-o zîmbind.
— Ii tot dai mereu cu fe

tele... Am avut ședință pînă 
acum. Facem întovărășire-n 
sat. Ce zici, ne înscriem și 
noi 7

Bătrîna căzu pe scaun cu 
palmele încrucișate în poale.

— Tu te-ai bolînzit de tot, 
mamă... Cine ți-a băgat în cap 
prăpastia asta ? Dacă te mai 
prind cu vorbe de-astea te 
scot pe ușă afară ca pe un 
străin. Nici nu mai zic că ești 
feciorul meu.

Teodor nu se simți deloc 
înspăimîntat de înverșunarea 
cu care-i răspunse bătrîna la 
propunere. O prinse după gît 
și-i spuse vesel:

— Nu-i nimic mamă. Deo
camdată ne împăcăm. O să 
mai discutăm noi mîine.

A ieșit repede pe ușă, pen
tru ca mătura aruncată de bă- 
trînă să nu-i ajungă călcîiele.

Teodor s-a ținut de cuvînt. 
A doua seară, așa cum po
vestește el, și-a convocat ia
răși părinții într-o „ședință 
restrînsă" și a deschis vechea 
discuție. Șl de astă dată Teo
dor a avut insucces. Tatăl l-a

înjurat șl l-a făcut brînci pe 
ușă afară fără să-i dea să mă- 
nînce.

— Ai căpiat! Du-te să-ți 
dea Tozu de mîncare 1

Teodor s-a dus mîhnlt la 
secretarul de partid.

— Moș Florea, ai mei m-au 
dezmoștenit de la prima în
cercare. Pe lîngă asta m-au 
lăsat și nemîncat.

— Vino să mănînci la mine. 
E bine că ai reușit să-i în
tăriți puțin. înseamnă că 
vrînd-nevrind, încep să se 
gîndească la întovărășire. Mîi
ne merg și eu la ei. n iau și 
pe Raicu și Cerghidean. Dacă 
sîntem mai mulțl trebuie să 
iasă o treabă bună.

Dacă nu în ziua aceea, dar 
peste o săptămînă părinții 
lui Cimpean Teodor s-au în
scris în întovărășire.

Pilda lui Teodor, a fost de 
ajuns ca să aprindă între ti
neri seînteia ambiției.

— Ia să-ncerc și eu cu ai 
mei. Să vedem ce-o ieși pînă 
la urmă.

Cei mai jnulțî au reușit. 
Alții nu.

— Asta nu-i treabă chib
zuită. Au intrat aproape nu
mai flăcăiandri. Ca să mai pui 
și-un tinerel de-ăsta flecar, 
președinte, ajungi la pepeni 
spuneau unii.

Totuși întovărășirea a luat 
ființă. Cincisprezece tineri cu 
familiile lor s-au unit să lup
te pentru a obține roade mai 
bogate împreună.

După un an de zile oamenii 
din sat au văzut că întovără
șirea, deși e condusă de un 
flăcău de 21 de ani neîmpli
niți încă, n-a ajuns nici de 
rîpă, nici la pepeni.

Intovărășiții au scos peste 
2.000 kg. grîu la hectar, pe 
cînd „individualii" au scos 
abia pe jumătate. Domșa Tă- 
nase, Ciortea Teodor, Borta 
Feri, Florea Alexandru și 
Domșa Aurel și-au cumpărat 
vaci, iar Breazu Tudor și-a 
făcut casă nouă.

Utemiștii au muncit cu tra
gere de inimă. Plecau și ve
neau de la lucru împreună, 
cîntînd. Cerghidean Nicolae 
era însuflețitorul lor. Viața 
de organizație era trăită cu 
mai multă intensitate. Tinerii 
au organizat o echipă de dan
suri populare care a dat spec
tacole pe scenele Bucureștiu- 
lul în timpul Festivalului din 
1953.

mînă la căminul cultural, căminul deschis 
în fiecare zi, bibliotecă, organizarea „Joii 
tineretului",—mă rog, realizări culturale în 
toată regula. Dar... — păcat că mai există 
și un „dar" — dintre cei aproximativ 40 de 
coriști, mai puțin de jumătate sînt tineri, 
iar țărani muncitori sînt numai vreo 5-6. 
In echipa de dansuri, țărani nu sînt de
loc. Din cele 147 fișe care se găsesc la bi
bliotecă sînt numai 17 ale țăranilor mun
citori, și dintre acestea nici una nu este a 
vreunui utemist. Cîteva cifre în această 
direcție sînt interesante: din cele 17 fișe 
ale țăranilor muncitori, 4 aparțin celor 
între 15-25 ani, 10 celor trecuți de 25 de 
ani, și trei celor sub 15 ani. Ba, mai mult, 
din cei 20 utemiști ai organizației de bază 
numai 5 sînt țărani muncitori, iar toți cei 
trei membri ai biroului — Mîrza Sabin, 
Tatiana Roznovan și Melentina Silaghi — 
sînt funcționari.

Totuși, ce fac tinerii țărani muncitori din 
sat? — se întreabă orice om care vrea să 
treacă dincolo de cifrele rotunde și de da
tele trandafirii pe care sînt dispuși să le 
dea cei pe care-i întrebi. Realitatea este 
că destui tineri țărani muncitori sînt 
dornici de activitate culturală, dar mem
brilor biroului le este mult mai ușor 
și mai comod să muncească cu func
ționarii sfatului popular, ai spitalului de 
stat, cu muncitorii de la I.F.E.T. și cu cei 
de la alte întreprinderi, decît cu tinerii ță
rani muncitori. Desigur, este bine că or
ganizația s-a ocupat de activizarea tineri
lor muncitori și funcționari. Acest lucru 
nu justifică însă nicidecum dezinteresul 
pentru cea mai importantă și mai nume
roasă categorie de tineri din sat — tinerii 
țărani muncitori.

Verdictul tovarășului secretar — „cu ti
nerele căsătorite nu se poate munci" — 
scoate de asemenea din sfera de influență 
a organizației o seamă de tinere capabile, 
dar nu îndeajuns de conștiente, care pre
feră să nu-și mai convingă soții că e ne
cesar să trăiască și ele o viață culturală.

*
Nu știu dacă comitetul raional U.T.M. 

Ilia cunoaște situația din aceste organizații 
de bază. Comitetul regional U.T.M. Hune
doara Insă, prin persoana tovarășului De- 
sideriu Strickberger, secretar care răspun
de de problemele culturale, mi le-a reco
mandat ca organizații care desfășoară o 
rodnică activitate culturală. Cred de aceea 
că cea mai jurtă soluție ar fi alcătuirea 
unei brigăzi de activiști ai comitetului re
gional U.T.M. Hunedoara și comitetului 
raional U.T.M Ilia, care să stea acolo, să 
studieze situația și să-i ajute pe utemiști 
să pună pe picioare munca organizațiilor 
lor de bază, indicîndu-le asemenea metode 
interesante și rodnice cum se folosesc cu 
succes în multe alte organizații U.T.M. din 
regiunea Hunedoara.

ȘTEFANA DUMITRAȘ

în afară de acestea s-au mai făcut din 
smeură 900 kg. dulceață și 3696 kg. sirop.

Corespondent
I. ȚEPELUȘ

★

In ultima lună muncitorii centrelor de 
murături și conservare a fructelor Ageva- 
coop din Rădăuți au înregistrat succese 
frumoase. La conservarea castraveților 
planul a fost îndeplinit în proporție de 180 
la sută.

Cele mai însemnate succese au fost ob
ținute de tov. Gheorghe Hrehorciuc de la 
centrul Sucevița și de Dumitru Ursuleanu 
de la centrul Brodina, care și-au îndeplinit 
planul lor zilnic în proporție de 130 la sută 
și au realizat totodată însemnate economii.

Corespondent 
SIGI SONTAG

Tinerii s-au obișnuit cu în
tovărășirea. Le place nespus 
de mult să meargă primăvara 
și toamna în urma tractoare
lor și să se sfătuiască cu a- 
gronomii cum să lucreze mai 
bine pămîntul.

— In toamna asta am vrea 
s-o facem gospodărie colecti
vă, tovarășe agronom — îi 
spune președintele Cîmpean 
Teodor. E prost că nu avem 
atelaje deajuns. Mai sînt mulți 
oameni din sat care vor să se 
înscrie. Avem nădejde în ti
neri.

★
David Todor al lui Vasile, 

om trecut de 50 de ani, cu 3 
feciori însurați a intrat și el 
în întovărășire împreună cu 
soția și cu singura fată care 
i-a mai rămas acasă. Bătrînul 
a făcut acest pas cu o umbră 
de îndoială în suflet: fata lui 
o să se mai mărite oare dacă 
pâmîntul ei de zestre a intrat 
în întovărășire? îndoiala a- 
ceasta i-a pricinuit multe 
nopți albe. S-a sfătuit înde
lung și cu bătrîna. O uneltire 
dușmănoasă l-a făcut să ia o 
hotărîre fermă. Se spune că 
bătrîna a aflat de la pețitoa
rele satului că un fiu de „om 
cu stare" (adică chiabur) ar 
vrea s-o ia de nevastă pe fata 
lor, dar cu condiția să scoată 
pămîntul din întovărășire. 
David Todor așa a făcut. Iu- 
gărul pe care trebuia să-1 dea 
Paraschivel de zestre l-a scos 
din întovărășire. Pretinsul 
pretendent la mîna fetei nu 
s-a prezentat însă nici pînă 
astăzi în casa lui moș David.

Cîmpean Teodor l-a sfătuit 
prietenește:

— Moș Todor, chiaburii sînt 
cîini îndrăciți la suflet. Vor 
să te momească afurisiții cu 
scornirile lor. Lasă zestrea 
fetei în întovărășire. Cel care 
o va îndrăgi pe ea nu se uită 
mai întîi la iugărul de pă
mînt. Or să vină pețitori la 
fată, și nu javrele chlaburești. 
Or să vină flăcăi de-ai noștri, 
oameni muncitori și cinstiți.

David Todor al lui Vasile 
nu s-a hotărît încă ce să facă. 
Trebuie să se mai gîndească. 
Adevărul e că vorbele flăcău- 
lui-președinte l-au rămas în 
suflet. Adesea el rostește o 
vorbă bătrînească, plină de 
învățăminte:

„Nu la jugăr mă uitai,
„Ci la părul tău bălai".

ION BAIEȘU

Pluștea Sabin s-a mutat în noua locuință

In anii regimului democrat-popular, oamenii muncii au primit însemnate sume de bani sub formă de împrumut de 
la stat pentru a-și construi locuințe individuale. Numai în anul acesta, cartierul Colentina din raionul 1 Mai, s-a îmbo
gățit cu zeci de noi locuințe individuale.

Iată două fotografii’. Prima reprezintă o locuință Individuală construită de curînd în cartierul Colentina. Aici s-a 
mutat acum muncitorul Pluștea Sabin de la întreprinderea „Electromontaj". E plăcut în noua locuință 1 Camere mari, spa
țioase în care lumina pătrunde din belșug. Tovarășul Dumitrescu Tănase, șeful șantierului felicită familia mutată in noua 
locuință. In fotografia a doua, vechea locuință a muncitorului Pluștea Sabin.

Tineri specialiști ai agriculturii sovietice

Agronomul Evdokia Goncearova
Cînd Evdokia Gon- . îndată ce colhozni-

cearova, absolventă a A. ICintaClOV au aflat despre
școlii medii tehnice _____ colet, agronomul a în-
agricole din Marino- ceput să fie cople-
gorsk a fost întrebată, unde vrea să lu
creze, ea a răspuns :

— Vă rog să mă repartizați în ținutul 
meu natal, în regiunea Gomei.

Dorința fetei a fost satisfăcută și în 
scurt timp ea a sosit în colhozul „Molo
tov".

Se apropia primăvara care promitea să 
fie grea pentru tînărul agronom. Colho
zul „Molotov" este o mare gospodărie: 
are aproape 3000 hectare arabile, peste 
1.500 hectare sînt ocupate de pășuni, iar 
pe o suprafață de 60 hectare se întinde 
livada de pomi fructiferi. O astfel de gos
podărie trebuie condusă cu pricepere. Na
tura de prin locurile acestea nu prea îl 
favorizează pe om. Solul e argilos, acid, 
necesită îngrășăminte bogate.

Pînă la începutul muncilor agricole de 
primăvară să fie transportate pe ogoare 
cît mai mult îngrășăminte — iată sarcina 
pe care și-a propus-o Goncearova. Dar 
îngrășămintele nu erau suficiente și la 
sfatul agronomului, conducerea colhozu
lui a hotărît să organizeze colectarea ce- 
nușei de la populație. La această acțiune 
au participat cu însuflețire tineretul și 
școlarii. In mai puțin de o lună au fost 
colectate 100 de tone din acest prețios 
îngrășămînt.

Cu mult timp înainte de însămînțările 
de primăvară Goncearova a controlat cu 
ce semințe se va efectua însămînțarea 
culturilor de cereale și a cartofului. S-a 
constatat că toamna nu s-au păstrat cele 
mai bune semințe de cereale și cartofi. A 
folosi aceste semințe înseamnă să te mul
țumești cu obținerea unei recolte reduse. 
La insistența agronomului, conducerea 
colhozului a hotărît să schimbe semințele 
sale la o întreprindere de stat pentru fon
dul de semințe sortate. Au fost trimise au
tocamioane la centrul raional și în scurt 
timp hambarele colhozului s-au umplut 
cu noi semințe sortate.

însămînțările de primăvară produc 
mare agitație la sate. în acest timp agro
nomul șef al S. M. T„ Feodor Tocilov, 
este așteptat pretutindeni — în grădina 
de legume, la sere — pentru a da sfaturi 
și ajutor. împreună cu legumicultorii tre
buie să se stabilească timpul transplan
tării răsadurilor, cu tractoriștii trebuie să 
se stabilească adîncimea arăturii și nor
mele însămînțării, trebuie să se urmă
rească cu atenție calitatea lucrărilor.

Colhoznicii vorbesc cu recunoștință 
despre munca intensă pe care a depus-o 
Goncearova pentru organizarea unui aso- 

j lament rațional. In această muncă ea a fost 
i ajutată de membrii colhozului și de agro- 
| nomul șef al S.M.T., Feodor Tocilov, 
I înainte de a întocmi planul asolamentu- 
I lui, înainte de a stabili culturile și sec- 
i toarele în care e mal bine să se cultive, 
I cum să fie alternate aceste culturi, Gon

cearova a fost nevoită să umble mult pe 
cîmp, să citească mult despre asolamente.

I La insistența agronomului Goncearova, 
| au fost incluse în asolament trifoiul și 

trimoftica. Recolta bună la aceste ierburi 
a dat posibilitatea să se asigure fîn su
ficient pentru vite.

După Plenara din septembrie a C.C. al 
P.C.U.S. multe sarcini s-au ridicat în fața 
tînărului agronom.

— împreună cu conducerea colhozului 
am elaborat un complex de măsuri pen
tru îndeplinirea hotăririlor plenarei C.C. 
al partidului, — spune Evdokia Goncea
rova. — Colhozul are mari perspective. 
Nu ne îndoim că în următorii doi ani vom 
reuși să ridicăm cu mult recolta de ce
reale și plante tehnice, de cartofi și le
gume.

Cu fiecare zi, Goncearova descoperea 
noi și noi laturi atrăgătoare în profesia 
de agronom.

Odată ea a primit un colet. „De la cine 
să fie ?“ — se întrebă mirată Evdokia. 
Coletul era însoțit de o scrisoare. în ea 
se comunica, că Stațiunea experimentală 
agricolă bielorusă îi trimite agronomului 
colhozului „Molotov" semințele unor noi 
soiuri de cartofi și roagă să se facă expe
riențe cu acestea.

Impresiile unui desenator din Canada 
care ne-a vizitat țara cu prilejul zilei de 23 August

Avrom Yanovschi, desenator din Ca
nada, membru al Societății artiștilor gra
fici din Canada, care a sosit în țara noa
stră cu ocazia zilei de 23 August, la invi
tația Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, a avut o con
vorbire cu un redactor al Agenției Ro- 
mîne de Presă „AGERPRES".

Iată ce a declarat, printre altele, artis
tul canadian : înainte de a Veni în țara 
dvs. nu cunoșteam prea multe despre 
Romînia. Știam că a fost o țară semi-feu- 
dală. Am aflat aici multe despre trecutul 
ei, în urma convorbirilor cu diferiți oa
meni, în special artiști și scriitori. .

In cursul vizitei în țara dvs. impresia 
cea mai puternică mi-a făcut-o demon
strația de 23 August care a însemnat 0 
puternică expresie a unității între popor 
și guvern.

Am cunoscut mulți artiști plastici ro- 
mîni. Am avut cu ei discuții interesante 
despre metoda realismului socialist, des

șit de cereri; colhoznicii doreau să parti
cipe la experiențe. Evdokia a ales pe 
Matriona Kravțova și Maria Anufrieva.

— Toate observațiile noastre le vom 
trece într-un caiet special — le preveni 
ea pe fete.

Tuberculii trimiși de stațiunea expe
rimentală au fost plantați pe cîteva lo
turi. împreună cu ajutoarele sale, Gon
cearova întocmi normele de îngrășare 
suplimentară a cartofilor cu îngrășăminte 
minerale, explicîndu-le care dintre acestea 
sînt mai folositoare. In același timp ea a 
studiat cu atenție cum influențează clima 
Bielorusiei asupra dezvoltării plantelor. 
Rezultatele cercetărilor erau așteptate cu 
nerăbdare în colhoz.

Cînd au strîns cartofii de pe loturile 
experimentale, s-a dovedit că recolta e 
odată și jumătate mai mare decît cea 
obișnuită. Evdokia Goncearova a trimis 
cu mîndrie scrisoarea în care le comunica 
oamenilor de știință rezultatele observa
țiilor sale.

Experiențele cu cartofii l-au dat agro
nomului ideea de a introduce noi metode 
de cultivare a cînepei.

— Constantin Ivanovici — se adresă 
odată Goncearova președintelui colhozu
lui, — știți de ce cînepa nu dă la noi 
semințe ?

— De ce ? — se interesă acesta.
— Priviți aici — ea scoase din sertar 

un grafic al dezvoltării plantelor — se
mănăm foarte tîrziu, ne temem mereu de 
primăvara rece. Ori acest soi permite în- 
sămînțări timpurii.

— N-am să-ți dau un sector mare — 
spuse președintele — încearcă pe un lot 
mai mic. Dacă reușești, îți va fi recunos
cător întregul raion.

— Și iată că au început din nou zilele 
încordate de cercetări. Evdokia Goncea
rova venea în fiecare dimineață pe lot 
și examina cu dragoste -tinerele plante. 
Dar timpul nu prea era prielnic expe
riențelor. începu să bată un vînt de la 
nord, se lăsă frig. Colhoznicii o priveau 
cu compătimire pe Evdokia. Unii începură 
chiar să spună că se apucase degeaba de 
această treabă.

Mare le-a fost mirarea celor ne
încrezători, cînd au văzut că frigul nu a 
vătămat plantele. In jurnalul Evdokiel 
apăru o nouă însemnare. „Am avut drep
tate. Frigul nu a vătămat-o".

In anul acesta colhozul a semănat de 
timpuriu 15 hectare de cînepă.

Ocupîndu-se cu munca productivă de 
fiecare zi, tînărul agronom nu uită nici 
de sarcinile obștești. Goncearova a fost 
aleasă locțiitoarea secretarului comitetului 
de comsomol. în acel timp colhozul în
cepuse construirea unei centrale electrice 
proprii. Brațele de muncă nu erau sufi
ciente și la propunerea agronomului Gon
cearova, tineretul se angajă să dea ajutor 
constructorilor. In zilele de duminică și 
seara, după lucru, tinerii și tinerele ve
neau pe șantier.

Acum energia electrică este larg fo
losită la ferme, pe arie.

Munca în colhoz i-a adus tînărului 
agronom multe zile fericite. Dar cele mai 
minunate dintre ele sînt în timpul strîn- 
suiui recoltei. îți crește inima cînd vezi 
zeci de camioane cu cereale, legume și 
fructe: doar în toată această prețioasă în
cărcătură există o părticică din munca ta.

Aceste minute o răsplătesc însutit pe 
Evdokia pentru drumurile de zeci de ki
lometri, pentru nopțile nedormite, pentru 
neliniștea și emoțiile prin care a trecut.

— Frămîntată este profesia de agronom 
colhoznic, dar n-aș schimba-o cu nici o 
altă profesie — spune Evdokia Goncea
rova.

Tînăra specialistă este iubită și respec
tată în colhoz pentru firea ei activă, ini
moasă, pentru munca neobosită. La ulti
mele alegeri pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., colhoznicii artelului agricol „Mo
lotov" au propus-o candidata lor, iar la 
14 martie 1954 alegătorii au votat în una
nimitate pentru ea. Modestul agronom Ev
dokia Goncearova e azi deputat în Sovie
tul Suprem al U.R.S.S.

pre felul cum este aplicată aici șl cum 
poate fi ea aplicată în Canada.

In continuare A. Yanovschi a vorbit 
despre viața artiștilor plastici din Ca
nada :

Artiștii din Canada își procură mijloa
cele de trai desenînd reclame, ilustrații 
pentru cărți etc. In timpul liber, ei fac 
desenele pe care după aceea le expun. 
Ei nu se pot dedica însă în întregime 
muncii creatoare deoarece nu se bucură 
de un sprijin material din partea statului, 
așa cum se întîmplă în țara dvs. Din 
convorbirile avute cu artiștii plastici ro- 
mîni mî-am dat seama că ei se pot de
dica în întregime artei, avînd asigurate 
condiții bune de ordin material ceea ce 
consider un lucru foarte important și îl 
salut. Ei aduc o contribuție importantă în 
construcția vieții țării.. Oricare artist 
străin ar veni aici, indiferent de aparte
nența sa politică, nu poate să nu fie im
presionat de prețuirea de care se bucură 
artiștii din partea poporului șl guvernului.

Concerte ale artiștilor sovietici 
imprimate 

pe bandă de magnetofon
Concertele și recitalurile date de valo

roșii muzicieni sovietici, oaspeți ai țării 
noastre, nu vor rămîne numai o amintire 
plăcută pentru iubitorii de muzică din 
țara noastră ci ele vor putea fi ascultate 
din nou în cadrul diferitelor emisiuni mu
zicale ale stațiilor noastre de radio. Cele 
aproape 40 de piese din repertoriul muzical 
clasic și contemporan, imprimate pe ban
dă de magnetofon vor permite încă odată 
ascultătorilor să aprecieze înalta valoare 
interpretativă a muzicienilor sovietici.

. Vor putea fi astfel ascultate piesele 
simfonice executate de orchestra simfo
nică Radio, sub conducerea dirijorului 
sovietic T. Z. Niazi, maestru emerit al 
artei din R.S.S. Azerbaidjană, laureat al 
Premiului Stalin.

Iubitorii de muzică vor mai avea de 
asemenea prilejul să asculte pe pianistul 
Viktor Merjanov, laureat al concursului 
unional și al celui dc al 4-lea concurs in
ternațional „Chopin" de la Varșovia, in- 
terpretînd: „Dansuri fantastice" de Șos- 
takovici, „Mazurka" de Chopin, „Sonata 
lunii" de Beethoven, trei Corale de Each, 
marș din opera „Dragostea pentru trei 
portocale" de Prokofiev.

A mai fost înregistrat pe bandă de 
magnetofon și cvartetul în fa minor de 
Beethoven, în execuția cvartetului „P. I. 
Ceaikovski" din Moscova.

In interpretarea violonistului Iulian 
Sitkovețki, laureat al concursului unional 
și al concursurilor internaționale de la 
Varșovia și Praga, a fost imprimată pe 
bandă de magnetofon sonata pentru 
vioară de Cesar Franck. Au fost înregis
trate de asemenea mai multe piese pen
tru violă de Glinka, Glier, Schubert, Ra
vel, în execuția violistului Rudolf Bar- 
șai, laureat al concursului internațional 
de la Budapesta.

Soliștii Teatrului Mare Academic de 
Stat al U.R.S.S. : Evghenia Smolenskaia, 
artistă emerită a R.S.F.S.R., laureată a 
concursului unional și a concursului in
ternațional de la Budapesta, Evgheni Be
lov, laureat al concursului internațional 
de la Pragâ și Valentina Maximova, lau
reată a concursului internațional de la 
Berlin, au făcut imprimări de cîntece 
populare și arii de operă.

(Agerpres)

Spectacole ale solilor 
artei chineze

In cursul zilei de miercuri, Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, a fost în con
tinuare oaspete al orașului Timișoara.

Dimineața, pe scena Operei de Stat din 
localitate, colectivul Operei de Stat, pre
cum și membrii unor echipe artistice de 
amatori din regiune au prezentat un pro
gram artistic în cinstea solilor artei chi
neze. In încheierea programului, colecti
vul Operei de Stat a prezentat ultimul 
tablou din opera chineză „Van ț'i li" a 
compozitorului Lian Han-Kuan, după un 
poem de Li Ci, care a fost primit cu mult 
entuziasm de spectatori.

In cursul zilei, membrii Ansamblului în 
frunte cu generalul Cen I au făcut o 
plimbare cu vaporașul pe canalul Bega.

După amiază, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare a prezentat două spectacole pe 
scena parcului de cultură și odihnă „Ște
fan Plavăț", la care au participat peste 
25.000 de spectatori.

Participanții la spectacole au răsplătit 
cu puternice aplauze interpretarea mă
iastră a solilor artei chineze. Ei au ma
nifestat îndelung pentru prietenia dintre 
poporul nostru și marele popor chinez.

Citiți și abonați-vă Ia ziarele și 
revistele sovietice pe anul 1955.

Abonamentele se primesc la toa
te oficiile poștale, prin factorii poș
tali și difuzorii voluntari din între
prinderi și instituții.

Noi artiștii progresiști socotim că arti
știi -trebuie să înceapă să oglindească 
într-un fel sau altul în lucrările lor, 
lupta pentru independența Canadei. In 
același timp, ei trebuie să redea aspecte 
din viața poporului. Astăzi, obiectivul lor 
principal este ridicarea conștiinței națio
nale a poporului.

Cînd ne vom întoarce în Canada vom 
vorbi despre ceea ce am văzut aici, în 
favoarea stimulării schimburilor culturale 
între țările noastre, pentru că acestea 
constituie unul din factorii principali ai 
menținerii păcii între popoare. De alt
fel, scopul principal ai vizitei noastre 
este de a cunoaște viața poporului romîn 
in special viața sa culturală și a vă face

din Canada.

„Seînteia tineretului1*
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transmite Declarația Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

In ultima vreme, în special ca rezul
tat al conferinței de la Geneva, care a dus 
la încetarea operațiunilor militare în In
dochina, precum și ca rezultat al eșecului 
planurilor de creare a așa-numitei „co
munități defensive europene", s-au creat 
condiții care favorizează rezolvarea pro
blemelor internaționale nereglementate, 
inclusiv problemele referitoare la Asia.

Se naște întrebarea legitimă în ce mă
gură situația creată este folosită pentru 
destinderea continuă a încordării in
ternaționale și pentru reglementarea pro
blemelor nerezolvate ale Asiei în interesul 
popoarelor țărilor asiatice și în interesul 
întăririi păcii in Orient.

Faptele arată că nu numai în ceea ce 
privește Europa, ci și în ceea ce privește 
Asia se întreprind acțiuni care n-au nimic 
comun nici cu interesele popoarelor, nici 
cu interesele întăririi păcii, ci, care con
tribuie, dimpotrivă, la agravarea situa
ției internaționale și creează piedici în ca
lea reglementării problemelor nerezolvate.

După cum se știe, încă de cîteva luni, 
din inițiativa și sub presiunea Statelor 
Unite ale Americii, sub pretextul „apără
rii" țărilor Asiei de sud-est de comunism, 
se desfășoară intense pregătiri pentru în
jghebarea unui nou bloc militar agresiv 
in această regiune.

Aceste pregătiri au început încă Înainte 
de conferința de la Geneva, iar inițiatorii 
noului bloc nici n-au căutat de fapt să 
ascundă că au vrut să pună conferința da 
la Geneva în fața unui fapt împlinit și 
prin aceasta să determine cu anticipație 
eșecul ei. Tocmai-în legătură cu aceasta, 
Statele Unite au exercitat presiuni asupra 
Angliei, Franței, precum și asupra unei 
serii de alte state cu scopul de a grăbi 
crearea noii grupări militare sus-mentio- 
nate.

Se știe tot atît de bine că, în pofida în
cercării de a condamna la eșec conferința 
de la Geneva sau de a torpila această 
conferință în cursul lucrărilor el, majori
tatea covârșitoare a participanțilcr la con
ferință, ținînd seama de cererile mereu 
crescînde ale popoarelor de a se pune ca
păt războiului din Indochina au ajuns la 
un acord a cărui urmare a fost încetarea 
vărsării de singe în Indochina și asigura
rea condițiilor pentru reglementarea defi
nitivă a situației în această zonă, ținîn- 
du-se seama de aspirațiile legitime ale 
popoarelor Indochinei la independenta na
țională.

In prezent, probabil în speranța de a 
„îndrepta" situația în care s-au trezit 
adopții politicii „de pe poziții de forță", 
în legătură cu eșecul tratatului cu privire 
la „comunitatea defensivă europeană". 
Statele Unite sprijinite de Anglia și Fran
ța au întreprins noi acțiuni pentru înjghe
barea unei grupări militare de astă dată în 
zona Asiei și Pacificului. Aceasta și-a găsit 
expresia în convocarea conferinței do la 
Manilla care a avut loc între 6 și 8 septem
brie și în cadrul căreia a fost semnat așa- 
numitul „tratat cu privire la apărarea 
Asiei de sud-est", despre care inițiatorii lui 
nu încetează să facă zarvă, prezentîndu-1 
drept un succes al sus-amintitei politici 
„de pe poziții de forță".

Ce reprezintă în sine acest tratat și care 
sînt țelurile legate de el, se poate vedea 
din faptul că această conferință nu a fost 
pregătită de țările Asiei de sud-est. că ea 
a fost pregătită și organizată, după cum se 
știe, în soațele țărilor Asiei de puterile 
occidentale, iar rolul principal în această 
acțiune l-au jucat Statele Unite, deși fron
tierele S.U.A. se găsesc la cîteva mii de 
kilometri de Asia de sud-est. Chiar și nu
mai acest fapt arată destul de elocvent în 
interesul cui este creată noua grupare si 
ce preț se poate pune pe afirmațiile de tot 
felul că ea ar corespunde intereselor țări
lor Asiei de sud-est.

în ceea ce privește participarea la con
ferință se știe că în afară de S.U.A. la con
ferință au participat Anglia, Franța. Aus
tralia, Noua Zeelandă. Tailanda. Filipinele 
și Pakistanul. Așa dar, inițiatorii convocă
rii conferinței, care pretind că noua gru
pare ar avea ca scop „apărarea colectivă" 
a țărilor Asiei de sud-est. au reușit să atra
gă la conferință doar trei țări din această 
zonă — Tailanda, Filipinele și Pakista
nul, care sînt legate de mîini și de picioare 
de S.U.A. prin acordurile înrobitoare în
cheiate cu S.U.A. cu privire la „ajutorul" 
militar și economic. Ceilalți narticipanti 
în afară de S.U.A.. Anglia și Franța sînt 
dominioanele britanice : Australia și Noua 
Zeelandă. adică state a căror dependență 
politică și economică de puterile coloniale 
este bine cunoscută.

Pentru majoritatea covîrșitoare a țări
lor Asiei de sud-est n-a fost greu să ghi
cească adevăratele țeluri ale organizatori
lor conferinței de la Manilla. Ca urmare, 
țări ca India, Indonezia, Birmania, Ceylo
nul, au refuzat să participe la conferință. 
Astfel, majoritatea țărilor Asiei de sud- 
est a căror atragere în blocul sus-amintit 
a fost încercată, printre care țări ca India 
și Indonezia, cu o populație totală de 
aproximativ 440.000.000 oameni, au refuzat 
să participe la acest bloc. Dar populația ță
rilor Asiei de sud-est care sub presiunea 
puterilor coloniale au semnat pactul de 
la Manilla, reprezintă mai puțin de o cin
cime din populația întregii Asii de sud-est 
și numai aproximativ o zecime din popu
lația tuturor țărilor asiatice luate laolaltă.

Aceste date arată, destul de limpede care 
este atitudinea popoarelor Asiei de sud- 
est față de planurile de creare a unei gru
pări militare în această zonă, planuri ce le

Mărturisirile lui Baldwin
NEW YORK 15 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Comentatorul ziarului „New York 

Times", Hanson Baldwin, recunoaște că 
„avioane ale forțelor aeriene și navale ale 
S.U.A. zboară de-a lungul frontierelor 
Uniunii Sovietice, iar în cîteva cazuri au 
trecut aceste frontiere. El afirmă că aceste 
avioane culeg tot felul de „informații". 
Baldwin declară că unul din scopurile a- 
cestor zboruri ale avioanelor americane „îl 
constituie luarea de fotografii însoțite, 
atunci cînd este posibil, de observații 
făcute chiar de piloți".

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 16 septembrie 1954 

sînt impuse din afară, șl cît de străine 
sînt aceste planuri de interesele lor.

In afară de aceasta, împotriva acestor 
planuri agresive se pronunță un stat asia
tic atît de mare cum este Republica Popu
lară Chineză, cu populația ei de 600 mi
lioane, care vede pe drept cuvint în crea
rea 'grupării militare sus-menționate o 
primejdie pentru securitatea sa.

Chiar și numai aceste fapte dezvăluie 
cît de false sînt afirmațiile potrivit că
rora conferința de la Manilla și pactul 
semnat de participanții la această confe
rință ar avea ca scop „apărarea" țărilor 
Asiei de sud-est și ar corespunde interese
lor popoarelor ei.

Despre acest fapt vorbește chiar și con
ținutul pactului semnat la Manilla. El do
vedește că în realitate acest pact urmă
rește țeluri agresive și este îndreptat în 
primul rînd împotriva statelor asiatice.

In articolul 4 al pactului se prevede că 
părțile participante se vor consulta între 
ele în cazul ivirii unei anumite „situații" 
prin care se subînțeleg, așa cum au de
clarat ele fără echivoc și în repetate rîn- 
duri, orice evenimente din aceste țări care 
nu corespund intereselor marilor puteri 
coloniale și calculelor lor militaro-strate- 
gice.

Pe o astfel de poziție s-a situat și con
tinuă să se situeze guvernul Statelor Unite 
în ceea ce privește Indochina și lupta de 
eliberare națională a popoarelor ei. Ace
lași lucru l-a demonstrat guvernul Sta
telor Unite și prin rezerva făcută la sem
narea pactului, rezervă, prin care încearcă 
să arunce praf în ochi declarând că mă
surile prevăzute în tratat ar fi îndreptate 
împotriva unei pretinse „agresiuni comu
niste".

Caracterul agresiv al acestei grupări 
militare reiese și din faptul că potrivit 
prevederilor pactului la el pot participa 
numai statele care „sînt în măsură să 
sprijine țelurile acestui tratat". Cu alte 
cuvinte, rămîne numai la aprecierea ini
țiatorilor acestui pact să stabilească dacă 
un stat sau altul intră în această defi
niție. In fapt, aceasta înseamnă că com
ponența acestei grupări ca și caracterul ei 
vor fi dictate în întregime de Statele 
Unite. Nu este greu de văzut că toate 
acestea sînt in directă legătură cu poli
tica puterilor occidentale îndreptată spre 
crearea unor grupări militare agresive în 
Europa cu participarea Germaniei occi
dentale remilltarizate.

Cercurile oficiale ale Statelor Unite și 
ale altor state participante la conferința 
de la Manilla declară că intenționează 
să-și unească eforturile pentru a împie
dica „activitatea subversivă" împotriva 
țărilor Asiei de sud-est. Acest lucru este 
specificat și în tratatul semnat de ele. 
Dar, oricine cunoaște faptele și situația 
reală din această zonă își poate da seama 
lesne de absurditatea unor asemenea de
clarații.

Ei numesc „activitate subversivă" miș
carea de eliberare națională a popoarelor 
din această zonă, lupta lor pentru Inde
pendență națională, pentru eliberarea da 
sub secularul jug colonial.

Tocmai prin aceasta se explică încer
cările stăruitoare ale puterilor occidentale 
mai cu seamă ale S.U.A.. de a înjgheba 
în zona Asiei și Pacificului o organizație 
militară care să poată fi folosită în pri
mul rînd pentru reprimarea mișcării de 
eliberare națională din țările Asiei de 
sud-est.

Situația nu se schimbă prin faptul că 
aceste încercări sînt însoțite în mod in
variabil de născociri la adresa comunis
mului și de atacuri împotriva Uniunii So
vietice și Republicii Populare Chineze 
Acest procedeu nu este nou. La el au 
recurs la timpul lor organizatorii așa- 
numitului „pact anticomintern". La el 
recurg și acum, mai ales în S.U.A., adepții 
politicii „de pe poziții de forță", ori de 
cîte ori această politică suferă un insuc
ces. La el se recurge de obicei atunci cînd 
opinia publică trebuie înșelată și cînd se 
urmărește să se camufleze adevăratele țe
luri legate de înjghebarea unei grupări 
agresive sau alteia.

Inițiatorii „tratatului defensiv al Asiei 
de sud-est" afirmă că misiunea lui este de 
asemenea de a contribui la „progresul eco
nomic" al țărilor Asiei de sud-est.

Această afirmație nu are însă nimic 
comun cu realitatea. Ea conține tot atîta 
adevăr cît și declarațiile după care crea
rea noului bloc militar ar fi dictată de 
grija pentru apărarea țărilor Asiei de sud- 
est. în realitate însă, organizatorii lui 
acordă o mare atenție scopurilor econo
mice ale acestui bloc nu pentru că ar ma
nifesta vreo grijă față de nevoile econo
mice ale popoarelor din această zonă ci 
pentru că sînt călăuziți de propriile lor in
terese înguste, mai ales cu caracter mili- 
taro-strategic.

Nu este întîmplător că vorbind despre 
însemnătatea militaro-strategică a zonei 
Asiei de sud-est, secretarul de stat al 
S.U.A.. Dulles a subliniat încă în martie 
a.c. că „această zonă este bogată în nume
roase feluri de materii prime, ca de pildă, 
cositor, petrol, cauciuc și minereu de 
fier..." Așa dar țările Asiei de sud-est tre
buie să fie furnizoare de materii prime 
strategice pentru industria militară a 
S.U.A. și a partenerilor lor din blocul 
Atlanticului. Lor li se rezervă și de acum 
înainte rolul de anexe furnizoare de ma
terii prime pentru economia marilor pu
teri coloniale. Tocmai în aceasta constă 
sensul „măsurilor economice" care consti
tuie una din sarcinile trasate participan- 
ților la tratat. Noua grupare militară re

Dulîes va vizita Bonnul și Londra
WASHINGTON 15 (Agerpres). — Agen

țiile de presă occidentale anunță că se
cretarul Departamentului de stat ame
rican, Dulles, va întreprinde un turneu 
fulger în Europa occidentală pentru a 
discuta cu guvernele de la Bonn și Londra 
planurile americane de reînarmare a 
Germaniei occidentale.

La 16 septembrie, Dulles va sosi la Bonn 
unde va discuta cu Adenauer problema 
reînarmării Germaniei occidentale.

In comunicatul dat publicității de De
partamentul de stat se arată că de la 
Bonn, Dulles va pleca la Londra pentru 
a face cunoscute guvernului englez pla
nurile americane cu privire la reînarma- 
rea Germaniei occidentale. ;

prezintă de fapt un bloc al puterilor co
loniale, la baza căruia stau țelurile im
perialiste de menținere a pozițiilor lor 
economice și politice din Asia unde situa
ția s-a schimbat în mod fundamental în
deosebi odată cu victoria istorică a mare
lui popor chinez care a pus capăt jugului 
străin, a instaurat în țară puterea popu
lară și a pășit ferm pe calea progresului 
economic și cultural. Se poate afirma cu 
convingere că în pofida încercărilor de 
a încătușa mișcarea de eliberare națională 
din Asia, care se dezvoltă necontenit, po
poarele țărilor asiatice vor merge pe calea 
unei dezvoltări naționale independente.

Ca și securitatea Europei, adevărata 
securitate a popoarelor Asiei de sud-est 
poate fi asigurată numai pe baza efortu
rilor comune ale tuturor statelor din a- 
ceastă zonă indiferent de orînduirea lor so
cială, fără dictat și amestec din afară. Toc
mai acest principiu care corespunde nu nu
mai intereselor popoarelor Asiei ci și in
tereselor păcii generale, a fost pus la baza 
declarațiilor comune ale Republicii Popu
lare Chineze și Indiei din 23 iunie, și Re
publicii Populare Chineze și Birmaniei din 
30 iunie a.c.

Nu încape îndoială că numai condiții 
pașnice de dezvoltare a popoarelor Asiei 
pe baza recunoașterii independenței și su
veranității lor pot crea posibilități pentru 
avîntul lor economic și cultural. In acea
stă ordine de idei nu se poate să nu fii 
de acord cu primul ministru al In
diei, Nehru, care într-o declarație făcută 
recent în Camera Populară, vorbind des
pre însemnătatea încetării operațiunilor 
militare în Indochina a afirmat: „In urma 
reglementării din Indochina, Asia are mari 
speranțe de pace și stabilitate".

Organizatorii noii grupări agresive în
cearcă să atragă în ea sub o formă sau 
alta Laosul, Cambodgia și Vietnamul de 
sud.

Intr-un protocol anexat la tratat se 
spune direct că articolele tratatului care 
prevăd măsuri militare și economice pot fi 
aplicate de asemenea la Cambodgia, Laos 
și Vietnamul de sud.

In afară de aceasta, în articolul 4 al 
tratatului, care se referă la obligațiile mi
litare, precum și în articolul 8, se men
ționează că participanții la tratat pot ex
tinde după aprecierea lor zona de acțiune 
a tratatului asupra oricărui teritoriu. In
cluderea în tratat a acestor prevederi do
vedește fără echivoc tendința vădită de a 
împiedica îndeplinirea Acordului de la 
Geneva în ceea ce privește Laosul, Cam
bodgia și Vietnamul.

Or, nu este de prisos să se amintească ! 
autorilor „tratatului defensiv al Asiei de 
sud-est" că încercările sus-menționate , 
sînt incompatibile cu obligațiile asumate 1 
de participanții la conferința de la Ge
neva față de Vietnam, Laos și Cambodgia. | 
Aceste obligații și declarațiile care au fost 
făcute la Geneva de reprezentanții Lao- i 
sului, Cambcdgiei și Vietnamului de sud , 
exclud posibilitatea atragerii lor în orice ' 
grupare militară.

Adepții politicii „de pe poziții de^ forță" 
declară în preambulul tratatului că acest | 
tratat ar corespunde țelurilor și principii- ( 
lor Cartei Organizației Națiunilor Unite, j

Dar nu este greu de văzut că declara- ■ 
țiile de acest fel nu au nici un temei. Jn | 
realitate, tratatul semnat la Manilla ca și | 
acordurile privitoare la crearea altor gru- i 
pări militare agresive restrinse de felul | 
pactului nord atlantic se află în contra
dicție flagrantă cu țelurile și principiile 
Organizației Națiunilor Unite. Și in acest 
caz, numele O.N.U. și steagul acestei or
ganizații sînt folosite pentru a se camu
fla cu ajutorul lor acțiuni care nu au ni
mic comun cu principiile de pace ale Na
țiunilor Unite și cu interesele menținerii 
păcii, acțiuni îndreptate spre ■pregătirea 
unui nou război.

Nu este pentru prima oară cînd se în
cearcă să se justifice crearea unor gru
pări militare de state prin invocarea in
tereselor „apărării" și sprijinirii progre
sului economic" al popoarelor țărilor 
atrase în asemenea grupări, așa cum s-a 
întîmplat atunci cînd a fost creat blocul 
Atlantic, așa cum s-a întîmplat arunci 
cînd au fost elaborate planurile de creare 
a „comunității defensive europene" care 
a eșuat. Același lucru se repetă și în acest 
oaz.

Merită atenție faptul că unii partici- 
panți la conferința de Ia Manilla decla
rau nu de mult că înțeleg nevoile națio
nale ale popoarelor Asiei și subliniau că 
doresc să normalizeze relațiile lor cu 
China populară.

In această ordine de idei nu este de 
prisos să se amintească declarațiile făcute 
în acest sens da reprezentanți oficiali ai 
Angliei, precum și ai Franței, în special 
în timpul conferinței de la Geneva.

Dar să ne fie îngăduit să întrebăm cum 
sînt compatibile aceste declarații cu par
ticiparea Angliei și Franței la blocul mi
litar agresiv îndreptat împotriva țărilor 
Asiei în general și împotriva Chinei în 
special. Guvernul Sovietic nu poate con
sidera conferința de la Manilla și sem
narea „tratatului defensiv al Asiei de 
sud-est" decît ca acțiuni îndreptate împo
triva intereselor securității în Asia și Ex
tremul Orient și, totodată, împotriva inte
reselor libertății și independenței națio
nale a popoarelor Asiei. Statele inițiatoare 
ale noului bloc militar sus-menționat din 
zona Asiei de sud-est și a Pacificului își 
asumă întreaga răspundere pentru acțiu
nile lor care sînt în contradicție flagrantă 
cu sarcinile întăririi păcii.

Agențiile de presă subliniază că în 
cadrul turneului său, Dulles nu va vizita 
Parisul și nu va avea întrevederi cu re
prezentanții guvernului francez.

Observatorii politici interpretează vizita 
lui Dulles în Europa ca o încercare din 
partea Statelor Unite de a relua condu
cerea în problema reînarmării Germaniei 
occidentale și de a zădărnici inițiativa 
întreprinsă în acest sens de diplomația 
engleză.

„Planul Eden a fost primit eu rezerve 
de experții guvernului american", subli
niază France Presse, adăugind că S.U.A 
nu sînt de acord cu propunerile britanice, 
vrînd să dirijeze ele relnarmarea Germa
niei occidental», i - inn—:.. -1

Deschiderea primei sesiuni
a Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină

PEKIN 15 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Sala Huaijentan are un aspect de săr
bătoare. Cu cinci ani în urmă, sesiunea 
Consiliului consultativ politic popular a 
adoptat aici programul general. La 15 
septembrie s-a deschis în această sală 
prima sesiune a Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină — orga
nul suprem al puterii de stat al Chinei 
populare. Din toate colțurile țării au venit 
aici deputății poporului chinez pentru a 
adopta hotărîri de mare însemnătate is
torică pentru dezvoltarea mai departe a 
Chinei pe calea construcției socialiste.

Din rîndurile deputaților prezenți fac 
parte reprezentanți ai eroicei clase mun
citoare a Chinei, ai maselor de milioane 
ale țărănimii, ai intelectualității chineze, 
ostași viteji ai Armatei Populare de Eli
berare, reprezentanți ai tuturor păturilor 
populației țării. Printre aleșii poporului 
sînt multe femei.

Chinezi și uiguri, cazahi, mongoli și 
tibetani, reprezentanți ai naționalităților 
miao.iao, ciuan, și ai multor alte minori
tăți naționale, sosiți la sesiunea Adunării 
reprezentanților populari din întreaga 
Chină reprezintă familia multinațională 
unită a popoarelor libere și egale în drep
turi ale Republicii Populare Chineze.

La ora 15 fix, în sala de ședințe și-au 
făcut apariția Mao Țze-dun, Ciu De, 
Liu Șao-ți, Sun Cin-lin, Li Ci-șen, Cian 
Lan, Ciu En-lai, Lin Bo-ciui și Dun Bi-u. 
Delegații i-au întîmpinat cu aplauze, fur
tunoase care n-au contenit vreme înde
lungată.

Sesiunea Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină a primei le
gislaturi a fost deschisă de Mao Țze-dun, 
președintele Guvernului Central Popular 
al Republicii Populare Chineze.

In scurta sa cuvîntare introductivă a- 
dresată deputaților la sesiune, președin
tele Guvernului Central Popular al Re
publicii Populare Chineze, Mao Țze-dun, 
a declarat că sarcina actualei sesiuni con
stă în următoarele : să adopte constituția; 
să ratifice legi importante ; să aprobe ra
portul de activitate a guvernului; să 
aleagă noi conducători ai aparatului de 
stat.

După ce a subliniat uriașa însemnătate 
istorică a sesiunii, Mao Țze-dun a spus : 
„Acesta este un jalon care marchează 
noile victorii și noile succese obținute de 
poporul nostru din momentul întemeierii, 
republicii noastre în 1949. Constituția care 
trebuie să fie definitivată și adoptată de 
actuala sesiune va face să progreseze con
siderabil cauza socialismului în țara noas
tră

Principala noastră sarcină, a conti
nuat Mao Țze-dun, constă în a uni po
porul din întreaga țară, în a obține spri
jinul tuturor prietenilor noștri din toate 
țările, în a lupta pentru construirea unul 
mare stat socialist, în a apăra activ pacea 
între popoare și în a contribui la cauza 
progresului omenirii. Poporul țării noas
tre trebuie să muncească cu dîrzenie, tre
buie sâ facă tot posibilul pentru a studia 
experiența înaintată a Uniunii Sovietice 
și a celorlalte țări frățești, oamenii noștri 
trebuie să fie cinstiți, modești, sinceri și

Sarcinile econwifce ale R. D. Germane pe anul 1955
BERLIN 15 (Agerpres). — A.D.N.
Ziarul „Neues Deutschland" a publicat 

Hctărirea Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania cu privire 
la sarcinile economice ale R. D. Germane 
pe anul 1955 — ultimul an al primului 
plan cincinal al economiei naționale a re
publicii.

In Hotărire se subliniază că datorită 
eforturilor depuse de clasa muncitoare, de 
țărănimea muncitoare și de intelectuali
tate, cele mai importante sarcini ale pla
nului cincinal al economiei naționale a 
R.D. Germane, care se încheie în anul 
1955, au și fost îndeplinite.

Pînă în anul 1953, producția industrială 
globală a crescut cu peste 60% în com
parație cu 1959, în timp ce în Germania 
occidentală volumul global al producției 
industriale a sporit în aceeași perioadă cu 
numai 40%.

Referindu-se la situația din agricultură, 
C.C. al P.S.U.G. subliniază că deși recolta 
la hectar a sporit an de an, iar șeptelul 
de vite cornute a crescut considerabil, to
tuși nu în toate ramurile agriculturii au 
fost atinse țelurile planului cincinal.

Circulația mărfurilor în comerțul cu a- 
mănuntul a depășit încă din 1953 preve
derile planului cincinal pe anul 1955.

In Hotărire se relevă că aproape toate

„Sute de mii de tineri vest-germani 
nu vor o nouă armată" 

se: ie ziarul englez „Deily Express"
Ziarul burghez englez „Daily Express" 

publică un articol al corespondentului 
său de la Bonn, Delmer, în lsgătură cu 
actuala situație politică din Germania 
occidentală. Corespondentul arată că, în 
timp ce elementele fasciste sînt încura
jate și sprijinite, autoritățile lui Adenauer 
au dezlănțuit o aprigă teroare împotriva 
tuturor acelora care se împotrivesc 
reînarmării

Gazeta școlară „Antena" scrie cores
pondentul — mi-a fost trimisă de elevii 
unui liceu din Koln, care mi-au adus la 
cunoștință faptul că publicația lor a fost 
confiscată și interzisă de autorități. Mo
tivul este lesne de ghicit Pe prima pa
gină a gazetei era publicat un amplu ar
ticol al elevului Klaus Kiirbitz, în vîrstă 
de 16 ani, care critică cu vehemență pla

Scurte știri
• Intre 24 august și 3 septembrie a 

avut loc la Budapesta cea de a 6-a sesiune 
a Comisiei ungaro-romîne pentru colabo
rare tehnico-științifică. In urma tratative
lor duse în spiritul prieteniei și ajutoru
lui reciproc a fost semnat un acord cu 
privire la schimbul de experiență în unele 
probleme tehnico-științifice.

• Agenția France Presse anunță că mi
nistrul de externe britanic a sosit la 
Paris în cursul după amiezii de miercuri 
venind de la Roma. El a fost întîmpinat 
de primul ministru francez. Mendes 
France.

• Ziarul „The Worker" relatează că la 
congresul anual al Asociației naționale a 
studenților americani, care s-a deschis la 
Ames (statul Iowa) delegația Universității

iubitori de muncă, trebuie să se încura
jeze și să se ajute reciproc, să nu fie în- 
gimfați și aroganți și trebuie să fie hotă- 
riți ca, îndeplinind cîteva planuri cinci
nale, să transforme țara noastră, în pre
zent înapoiată din punct de vedere econo
mic și cultural, într-o mare putere indus
trială cu un nivel cultural ridicat.

Cauza noastră este dreaptă. O cauză 
dreaptă este invulnerabilă in fața oricărui 
dușman.

Baza forței noastre, care ne duce îna
inte in opera noastră, este Partidul Co
munist Chinez.

Baza teoretică a concepției noastre des
pre lume este marxism-leninismul.

Sîntem pe deplin convinși că putem în
vinge toate greutățile și calamitățile șl să 
transformăm țara noastră intr-o mare 
republică socialistă".

In încheierea cuvîntărli sale, președin
tele Mao Țze-dun a spus : „Noi mergem 
înainte. Noi înfăptuim o operă măreață 
și glorioasă, pe care străbunii noștri nu 
au întreprins-o niciodată. Țelul ‘ nostru 
trebuie să fie atins. Este neîndoielnic că 
țelul nostru poate fi atins.

întregul popor de 600 milioane al țării 
noastre trebuie să se unească și să lupte 
pentru cauza noastră comună!

Trăiască marea noastră patrie !"
Deputății Adunării au întîmpinat cuvin

tele lui Mao Țze-dun cu aplauze căldu
roase, care s-au transformat în ovații. In 
sală au răsunat solemn acordurile imnului 
de stat al Republicii Populare Chineze.

La propunerea lui Mao Țze-dun, depu
tății au cinstit memoria luptătorilor care 
au căzut pentru cauza revoluției păstrind 
trei minute de reculegere.

Deputății au primit cu ovații furtu
noase propunerea lui Dun Bi-u de a se 
alege prezidiul sesiunii alcătuit din 97 per
soane în frunte cu Mao Țze-dun. Secretar 
al sesiunii a fost ales Li Vei-han. După 
aceea s-a anunțat întreruperea ședinței.

PEKIN 15 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

După o scurtă pauză, prima sesiune a 
Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină și-a reluat lucrările.

Sesiunea a aprobat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. Adoptarea Constituției Republicii 
Populare Chineze.

2. Adoptarea „Statutului organizatoric 
al Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină a Republicii Populare Chi
neze", a „Statutului organizatoric al Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze", a „Statutului organizatoric al 
tribunalelor populare ale Republicii Popu
lare Chineze", a „Statutului organizatoric 
al Procuraturii populare a Republicii 
Populare Chineze" și a „Statutului organi
zatoric al Adunărilor locale ale reprezen
tanților populari și al Consiliilor populare 
locale de toate gradele ale Republicii 
Populare Chineze".

3. Aprobarea raportului de activitate a 
guvernului.

4. Alegerea președintelui șl vicepreșe
dintelui Republicii Populare Chineze; a 
președintelui, vicepreședintelui, secretaru
lui general și membrilor Prezidiului Adu
nării reprezentanților populari din în

sarcinile planului cincinal au fost depă
șite mai ales in domeniul culturii, sănă
tății publice și asigurărilor sociale.

Bazîndu-se pe hotărîrile celui de al 
IV-lca Congres al Partidului Socialist Unit 
din Germania, C.C. al P.S.U.G. trasează 
o serie de sarcini îndreptate spre dezvol
tarea continuă în 1955 a economiei națio
nale și ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din Republica 
Democrată Germană

In Hotărire se arată că nivelul produc
ției industriale globale trebuie să fie spo
rit in 1955 cu cel puțin 10% în comparație 
cu anul curent, dîndu-se o atenție deose
bită producției mărfurilor de larg consum 
de bună calitate.

In agricultură, recolta la hectar a cul
turilor cerealiere și leguminoase trebuie 
să crească în anul viitor cu 6% față de 
anul curent, a culturilor oleaginoase — 
cu 3%, a cartofilor și sfeclei de zahăr — 
cu 2%. Numărul porcilor trebuie să spo
rească cu 3,6%, al vitelor cornute — cu 
4.4%, dintre care numărul vacilor — cu 
15,1%. In vederea sporirii continue a pro
ductivității în agricultură, acestei ramuri 
a economiei naționale trebuie să 1 se a- 
corde sub formă de alocații și credite de 
stat suma de 700 milioane mărci.

nurile de remilitarizare a Germaniei și 
de recrutare a tineretului vest-german.

Faptele sînt limpezi : Klaus și prietenii 
săi, sute de mii de tineri vest-germani, 
nu vor o nouă armată germană. Ei se 
tem de ceea ce ar avea de suferit ei și 
patria lor de pe urma unei asemenea ar
mate. Dar ei nu au voie să-și exprime 
aceste gînduri. Puterea militariștilor în 
această nouă „democrație" germană este 
astăzi atît de mare îneît nici măcar un 
elev de școală nu are libertatea să o cri
tice".

★

In cadrul unei adunări de la Frankfurt 
pe Main membrii organizației social-de- 
mocrate de tineret „Șoimii" au cerut gu
vernului de la Bonn să înceapă tratative 
cu reprezentanții Republicii Democrate 
Germane.

din Chicago a prezentat un program de 
largi schimburi de studenți cu străinăta
tea. Șeful delegației, Richard Ward, a de
clarat că aceste schimburi ar trebui să se 
tacă cu toate țările, inclusiv țările din Eu
ropa răsăriteană.

• Ziarul „Frihlten" publică mesajul a- 
dresat de Uniunea Tineretului Comunist 
din Norvegia Consiliului prezidențial al 
Stortingului, în care se protestează împo
triva militarizării Germaniei occidentale.

• Ziarul „New York Herald Tribune" 
anunță că guvernul Eisenhower a dat or
din escadrei a șaptea americane să fur
nizeze „Întregul său sprijin" forțelor go- 
mindanlste In acțiunile lor Îndreptate îm
potriva Republicii Populare Chineze. 

treaga Chină ; a președintelui Tribuna' 
lului popular suprem; a procurorului ge
neral al Procuraturii populare și aproba
rea numirii premierului, locțiitorilor pre
mierului, miniștrilor, președinților comi
siilor și secretarului general al Consiliu
lui de stat; a președintelui și vicepreșe
dintelui Consiliului național al apărării; 
a președinților și membrilor, comisiei pen
tru problemele naționalităților; ai comi
siei pentru prevederi legislative și comi
siei bugetare ale Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină a 
primei legislaturi.

Sesiunea a trecut apoi la primul punct 
de pe ordinea de zi.

Raportul asupra proiectului de Consti
tuție a Republicii Populare Chineze a fost 
prezentat de Liu Șao-ți.

Raportul prezentat de Liu Șao-ji
In raportul prezentat la sesiunea Adu

nării reprezentanților populari pe întreaga 
Chină, Liu Șao-ți a arătat că la discuta
rea de către întregul popor a proiectului 
de constituție al Republicii Populare Chi
neze au luat parte în total peste 150 mi
lioane oameni.

La elaborarea constituției, a spus In 
continuare Liu Șao-ți, comisia a pornit da 
la faptul că poporul chinez a repurtat 
victoria definitivă în lupta revoluționară 
îndelungată împotriva Imperialismului și 
feudalismului. De la faptul că s-a creat 
un stat democrat-popular trainic a cărui 
bază o constituie alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea, rolul conducător revenind 
clasei muncitoare, de la faptul că China, 
începînd înfăptuirea treptată a transfor
mărilor socialiste, realizează pas cu pas 
trecerea spre socialism. Aceste fapte arată 
în modul cel mai evident că constituția 
elaborată este o constituție democrat- 
populară, o constituție de tip socialist.

Vorbind despre marile schimbări pe
trecute în țară în cei cinci ani de existență 
a Republicii Populare Chineze, Liu Șao-ți 
a subliniat că succesele obținute explică 
de ce Republica Populară Chineză și gu
vernul ei se bucură de sprijinul și încre
derea întregului popor chinez, de simpatia 
și sprijinul popoarelor iubitoare de pace 
din întreaga lume.

Discutarea de către întregul popor, a 
spus Liu Șao-ți, a dovedit că proiectul 
constituției noastre reflectă interesele tu
turor naționalităților din China, că el co
respunde condițiilor existente. Masele 
largi populare consideră că proiectul da 
constituție constituie o chezășie a unei 
vieți fericite, că fiecare articol din proiec
tul de constituție oglindește interesele po
porului.

In proiectul de constituție, a declarat 
Liu Șao-ți, se spune că în țara noastră 
va fi construită societatea socialistă, dar 
aceasta nu înseamnă, bine înțeles, că so
cietatea socialistă este deja un fapt îm
plinit sau' că, stînd cu brațele încrucișate, 
putem aștepta venirea ei. Mai avem în 
fața noastră o cale lungă și grea. Numai 
prin luptă și muncă dirză, numai învă- 
țind neîncetat și cu perseverență și învin- 
gînd greutățile ce ne stau în față ne wxn 
atinge țelul.

Declarația ministrului de externe 
al Japoniei

TOKIO 15 (Agerpres). — Ministrul de 
Externe al Japoniei, Kațuo Okazaki, a de
clarat în fața Comisiei pentru afacerile 
externe a parlamentului japonez că „gu
vernul japonez studiază îndeaproape răs
punsurile date recent de V. M. Molotov la 
întrebările redactorului-șef al ziarului 
„Țiubu Nippon Simbun".

------ O-------

In Ieșitură cu aplicarea acordului 
de armistițiu in Vietnam

PEKIN 16 (Agerpres). — China Nouă
Agenția Vietnameză de Informații anun

ță că delegația comandamentului suprem 
al forțelor Uniunii franceze a părăsit șe
dința din 10 septembrie a Comisiei mixte 
de armistițiu din Vietnamul de nord.

La cele patru ședințe consecutive dintre 
7—10 septembrie, delegația înaltului Co
mandament al Armatei Populare Vietna
meze a adus dovezi concludente de încăl
care a termenilor acordului de armistițiu 
de către forțele Uniunii franceze în ora
șul Camgiang. Din acest oraș aproape 400 
de familii au fost duse cu forța în Vietna
mul de sud.

Comportîndu-se astfel francezii nu s-au 
conformat termenilor acordului de armis
tițiu de la Geneva și ai acordului încheiat 
la 3 august de către Comisia mixtă cen
trală da armistițiu, care prevăd că ori de 
cîte ori una din părți ridică o chestiune, 
cealaltă parte este obligată să o discute.

Știri sportive
• Echipa cehoslovacă de fotbal Ruda 

Hvezda din Bratislava a susținut miercuri 
la Tg. Mureș al doilea joc de la sosirea 
în țara noastră. Fotbaliștii cehoslovaci au 
întîlnit echipa Locomotiva din localitate. 
Peste 8.000 de spectatori au urmărit acest 
joc internațional care s-a încheiat cu vic
toria echipei cehoslovace cu scorul de 
3—1 (1—0).

• Biletele d,e intrare pentru campiona
tele internaționale de atletism ale R.P.R., 
care se vor desfășura între 24 și 26 sep
tembrie pe stadionul Republicii din. Capi
tală, se distribuie, pentru asociațiile spor
tive, începînd de vineri 17 septembrie 
după amiaza la casa specială de la stadi
onul Republicii din str. Puțul cu Apă 
Rece.

Pentru public biletele de intrare se pun 
în vînzare în aceeași zi la casele de bilete 
din str. Hajdeu.

o In cadrul campionatelor unionale de 
atletism, care se desfășoară în prezent la 
Kiev, cunoscuta sportivă din Leningrad 
Galina Zîbina a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea greutății. Noua per
formanță a Zîbinei este de 16,28 m.

• In runda a 3-a a turneului final din 
cadrul celei de a Xl-a olimpiade de șah 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Israel 2-2 (Botvinik — Porath 
Vî — 'li; Smîslov — Czemiak */s —'/»; 
Keres — Oren 1-0 ; Kotov — Aloni 0-1) ; 
Argentina — R. P. Bulgaria 2'/s — l*/« 
(Najdorf — Minev 1-0 ; Boboțov — Panno 
1-0 ; Rosetto — Bobekov 1-0 ; Zvetkov
— Bolbochan >/t — '/>) ; R. P. Ungară — 
Islanda 3'/s — ■/»; Germania occidentală
— Suedia 4-0 ; Iugoslavia — Anglia 3'/s— 
f/j; R. Cehoslovacă — Olanda 2-2.

(Agerpres)
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