
Proletari din toate țările, unifi-vă !

V. I. LENINMlădițele noului
VIAȚA — spune marele scriitor 

sovietic Nicolai Ostrovschi — 
da fiecărui om un dar imens, de 

fcprețuit: tinerețea plină de forțe, dorin
ța și năzuința de a învăța și lupta, 
plină de speranțe și visuri". E bine 
să visezi despre viitor, despre mîine, 
despre viața și munca ta. Noi ne 
chibzuim în amănunt bucuriile viito
rului, le facem vad, le grăbim cursul. E 
o mare fericire să fii astăzi tînăr în pa
tria noastră I E o mare fericire să te simți 
stăpîn al pămîntului tău, al destinului 
tău, al viitorului tău. E minunat să-ți poți 
alege drumul tn viață pe măsura aptitu
dinilor și năzuințelor tale. Asemenea pers
pective luminoase ce sînt larg deschise 
tinerei generații din patria noastră, ase
menea perspective luminează și tinerețea 
tovarășilor noștri din celelalte țări de de
mocrație populară. Noua orînduire soci
ală si de stat din țările de democrație 
populară asigură tineretului o tinerețe li
beră și fericită, posibilitatea de a învăța 
și de a-și dezvolta aptitudinile șl talen
tele.

Noile condiții de viață, grija puterii 
populare, a partidelor comuniste și mun
citorești pentru tînăra generație, patosul 
construirii socialismului, au dat naștere 
unui mare elan creator în rîndurile tine
retului. O epocă nouă zămislește oameni 
noi. In clocotul și-n avîntul construirii 
socialismului se ivesc și se dezvoltă mlă
dițele noilor trăsături morale ale tinere
tului : dragostea și atitudinea socialistă 
față de muncă, setea de învățătură, com
bativitatea, curajul, capacitatea de a în
vinge greutățile, spiritul de sacrificiu pen
tru binele patriei.

Eroismul în muncă a devenit un te- 
nomen de masă în rîndurile tinerilor cons
tructori ai socialismului. Zilnic apar în 
ziare nume de tineri fruntași în produc
ție, eroi ai muncii. In întreaga Chină a 
devenit cunoscut numele tînărului strun
gar inovator Van Țziu-lun. Sporind de 
șase ori randamentul mașinii printr-o 
inovație ingenioasă, el a îndeplinit patru 
norme anuale într-un singur an. Munca 
liberă, descătușată din lanțurile exploa
tării a făcut din tineri simpli, eroi. Pu
țini dintre noi știau desigur că unul din 
cei mai buni tractoriști din Republica 
Cehoslovacă, tînărul erou al muncii Alois 
Scheiner are amîndouă picioarele retezate 
și umblă cu proteze. Povestea lui Alois 
Scheiner — acest Meresiev cehoslovac — 
este povestea unui om care trăiește într-o 
țară unde munca este o chestiune de cinste, 
de glorie și de eroism. Sub soarele vieții 
noi, libere, creatoare, înfloresc cele mai fru
moase calități ale tineretului: pasiunea 
pentru tot ce e nou și înaintat, iniția
tivele curajoase. Intr-o singură săptă- 
mînă, tinerii muncitori din R. P. Ungară 
au pornit 5 inițiative privind economia la 
curent electric, îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras, mărirea producției de 
laminate, controlul calității produselor 
textile. Printre numeroasele scrisori care 
sosesc la redacția ziarului nostru, rare sînt 
cazurile cînd nu se vorbește despre preo
cuparea tineretului din patria noastră 
pentru descoperirea și însușirea noului.

Piedicile există tocmai pentru a fi învin
se. Vechiul trebuie învins și răpus 1 — 
aceasta e deviza tinerilor inovatori. Zia
rele bulgare au relatat deunăzi despre 
munca eroică a tinerilor de la uzinele 
metalurgice „Lenin" care, cu prețul unor 
eforturi mari, au asigurat în condiții 
grele producția continuă și completă a

în comuna Plopu, regiunea Galați, ță
ranii muncitori cu gospodărie individuală, 
îndrumați de organizația de bază P.M.R., 
de sfatul popular comunal și luînd pildă 
de la gospodăriile colective „Drum Nou" 
și „Vasile Roaită" au făcut temeinice 
pregătiri în vederea însămînțărilor de 
toamnă.

Datorită învățăturilor căpătate la cer
cul agrotehnic, cit și la conferințele ți
nute duminica în cadrul căminului cul
tural și cunoscînd din anii precedenți ce 
rol de seamă joacă îngrășămintele natu
rale în obținerea unei recolte bogate, ță
ranii au cărat pe ogoarele lor peste 30 
de vagoane de gunoi. Odată terminată 
această muncă, ei au pornit să facă ară
tură adîncă de toamnă. Printre cei din
ții care au dat dovadă de o largă înțele
gere a regulilor minime agrotehnice au 
fost tovarășii Dumitru N. Lipan, deputat 
âr sfatul popular comunal și utemistui 
Tîrlog Cantemir. Din cele 287 ha. plani
ficate să fie însămînțate, au fost arate 
pină acum 220 ha.

Ceea ce în Plopu a constituit o pro
blemă foarte dificilă a fost aceea a procu
rării griului de sămînță, deoarece geru
rile năpraznice din iarnă și lipsa zăpezii 
au compromis recolta de anul trecut. In 
direcția aceasta, organizația de partid, 
organizația U.T.M. și sfatul popular au 
avut de luptat din greu cu mentalitatea 
unora dintre țărani care, influențați de 

uzinelor. Scriind toate acestea într-un re
portaj ziarul „Narodna Mladej" a redat 
și cuvintele simple ale unuia din tinerii 
metalurgiști Kiril Gălăbov: „Tocmai gre
utățile ne atrag. Ce-i ușor pot și babele 
să facă!" Voința de a învinge greutățile, 
perseverența — iată trăsături care prind 
rădăcini adinei în conștiința tinerei gene
rații de constructori ai socialismului. Ti
nerii pot fi întîlniți acolo unde sînt mai 
multe greutăți, unde sînt cele mai însem
nate sectoare ale marelui front al cons
trucției socialiste, unde se cer: deosebit de 
multă energie, credință nezdruncinată în 
succes, curaj și entuziasm. Să luăm în 
mînă un ziar polonez de pildă, și vom ve
dea că în Polonia populară tinerii figu
rează în cele mai bune brigăzi de la ma
rile oțelării Nowa Huța, pe șantierele de 
șoc ale reconstrucției Varșoviei, la cele 
mai mari întreprinderi din Gdansc, 
Szczecin, Wroclaw, la construcția hidro
centralei de la Iavaljno.

Acum cîteva săptămîni, ziarele ungare 
au anunțat că cinci tineri ingineri proiec- 
tanți din R. P. Ungară au fost distinși 
de către guvern și premiați cu 100.000 
forinți pentru invenția lor numită „Hidro- 
fix". Cinci fețe tinere zîmbeau de pe cli
șeul șters de ziar, iar știrea scurtă re
lata că „Hidrofixul" este un „aparat de 
copiat care poate fi montat la strung", 
că această invenție este rezultatul unei 
munci pline de abnegație în decursul a 
cinci ani. De unde perseverența, hotărî- 
rea, voința cu care cei cinci tineri in
gineri au luptat și au învins nenumăra
tei greutăți ? Ne-o spune în cuvinte mi
nunate unul d:n cei 5 inovatori, tînărul 
inginer Bogdanyi Iozsef: „Cînd știi că tot 
ce construiești servește poporului tău, nu 
se poate să dai înapoi în fața dificultă
ților și dacă vrei cu adevărat să faci un 
iucru folositor poporului tău îți atingi cu 
siguranță scopul". Să fie folositori pa
triei, poporului— iată gîndul, iată voința 
tinerilor constructori ai socialismului. 
Ziarul tineretului albanez „Rinia" a pu
blicat scrisoarea unei tinere absolvente a 
facultății agrotehnice. Ea spune: „Vreau 
ca împreună cu cooperatorii să creăm vii 
ca în Uniunea Sovietică. Acesta e scopul 
meu în viață, să muncesc ca țărănimea 
noastră muncitoare să aibă o viață mai 
îmbelșugată și mai civilizată, să muncesc 
pentru înflorirea patriei noastre".

Sînt nenumărate exemplele care ne 
arată că în lupta pentru construirea vieții 
noi se naște un tineret nou. In fruntea 
tinerilor se află uniunile de tineret care 
educă tînăra generație în spiritul moralei 
comuniste. Sub conducerea partidelor co
muniste și muncitorești, tînăra gardă a 
constructorilor vieții noi din țările de de
mocrație populară luptă cu abnegație pen
tru socialism, pentru pace. Tinerii din ță
rile de democrație populară iau exemplu 
de la avangarda tineretului întregii lumi
— tînăra generație a Uniunii Sovietice. 
A semăna cu tinerii sovietici — aceasta 
este năzuința cea mai fierbinte a tinere
tului din țările de democrație populară. 
In cartea de impresii a muzeului „Nicolai 
Ostrovschi" se află și următoarele rînduri 
scrise de un tînăr chinez: „Pavel Corcia- 
ghin I Tu dai tineretului chinez forță ne
secată șl curaj, tu ne ajuți să învingem 
toate greutățile și pe toți dușmanii... Ase
meni ție noi toți vrem să trăim viața tn 
așa fel îneît să nu ne pară rău de ea, 
astfel îneît toate forțele noastre să fie 
dedicate celui mai minunat țel al omenirii
— lupta pentru eliberarea omului, pentru 
comunism".

Chiaburi sabotori demascați
zvonurile perfide ale dușmanului de 
clasă, nu făceau aproape nimic ca să-și 
procure sămînța necesară. îndemnurile 
pe care le primeau țăranii la conferin
țele de la căminul cultural prindeau prea 
puțin. Atunci comuniștii împreună cu 
utemiștii și deputății comunali, au luat 
hotărîrea de a porni pe teren, din casă 
în casă, unde au discutat cu sătenii, sfă- 
tuindu-i să facă schimb de cereale între 
ei: cei care au grîu rămas din anul tre
cut să dea celor lipsiți și să primească 
în schimb, după înțelegere, alte cereale.

Roadele n-au întîrziat să se arate. Ast
fel, tovarășul Trufașu Nicolae, colectivist, 
a dat din hambarul său țăranului mun
citor cu gospodărie individuală Sava O. 
Nicolaie 250 kg. grîu, primind în schimb 
o cantitate egală de porumb. Exemplul 
acesta a fost urmat și de alți tovarăși. 
Chiaburii au încercat însă să încurce lu
crurile. Ei și-au ascuns grînele în cot
loane întunecoase și-au început să se 
văicărească prin tot locul că n-au să
mînță. Ei încercau să facă agitație prin
tre țărani și să semene neîncredere față 
de stat. Diferite zvonuri au prins să cir
cule tot mai des printre țărani. Dar co
muniștii, cunoscînd rădăcinile răului, nu 
s-au lăsat înșelați. Tovarășul Lepădatu 
Mihalache, secretar al organizației de 
bază P.M.R., tovarășul Ștefan Constantin, 
președintele sfatului popular și utemistui 
Tănase Constantin, secretar al sfatului,

OPERE VOLUMUL 7
Prefață

Volumul al șaptelea cuprinde lucrările 
scrise de V. I. Lenin în perioada sep
tembrie 1903 — decembrie 1904.

In acest volum intră cartea „Un pas 
Înainte, doi pași înapoi", care a consti
tuit pregătirea organizatorică a partidu
lui bolșevic.

O parte însemnată a lucrărilor publi
cate în acest volum — „Relatare despre 
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.", arti
colul „Un pas înainte, doi pași înapoi". 
„Răspunsul lui N. Lenin către Roza 
Luxemburg", cuvîntările și rezoluțiile la 
Congresul Ligii din străinătate a social- 
democrațiel revoluționare ruse și la șe
dințele Consiliului partidului, proiectul 
apelului „Către partid", broșura „Campa
nia zemstvelor și planul Iskrei" — sînt 
îndreptate împotriva oportunismului or
ganizatoric și tactic al menșevicilor și îm
potriva acțiunilor lor scizioniste.

Scrisorile publicate tn volumul de față 
— „Scrisoare către membrii C.C.", „Că
tre cinci membri al Comitetului Central", 
„Scrisoare către agenții C.C. și membrii 
comitetelor P.M.S.D.R. care s-au pronun
țat pentru majoritatea Congresului al 
II-lea al partidului", „Scrisoare către Gle
bov (V. A. Noskov)" — arată lupta lui 
Lenin împotriva împăciuitorismului.

Lucrările : „Ce urmărim noi ?“ „Către 
partid", „Scrisoare către tovarăși", „înș
tiințare despre formarea Comitetului de 
Organizare și despre convocarea Congre
sului al III-lea ordinar al Partidului 
muncitoresc social-democrat din Rusia" 
scot la iveală conducerea de către Lenin 
a pregătirii Congresului al III-lea al 
P.M.S.D.R., a organizării Biroului Comi
tetelor Majorității și a ziarului bolșevic 
„Vpered".

Pentru prima oară au fost incluse în 
Operele lui Lenin următoarele documente, 
care se publică în volumul de față: 
„Declarație în legătură cu raportul lui 
Martov", scrisoarea „Către redacția O. C. 
al P.M.S.D.R." cu privire la plecarea lui 
Lenin din redacția „Iskrei", proiectul de 
rezoluție cu privire la convocarea Con
gresului al III-lea al partidului și cea de 
a IV-a cuvintare a lui Lenin cu privire 
la editarea literaturii de partid, rostită 
în ședința Consiliului partidului, precum 
și „înștiințare cu privire la constituirea 
Biroului Comitetelor Majorității".

-----o-----

Din poșta 
de eri

Plină de roade este 
activitatea pe care o 
desfășoară cooperativele 
din raionul Rădăuți, în

munca de achiziționări și contrac
tări. Bunăoară planul de achiziții pe 
luna august a fost îndeplinit în următoa
rele proporții: la porumb 505 la sută, la 
cartofi 311 ia sută, la roșii 185 la sută, la 
legume diferite 270 la sută.

La fructe de pădure, planu-l de achiziții 
a fost îndeplinit în proporție de 203 la 
sută.

Pe luna august planul ds achiziții pen
tru laptele de vacă a fost îndeplinit în 
proporție de 285 la sută, iar pentru laptele 
de oaie — de 557 la sută.

Planul de contractări a fost în cea mai 
mare parte îndeplinit De pildă la porci
ne a lost îndeplinit în proporție de 475 
la sută iar la lapte de vacă planul a fost 
realizat în proporție de 200 la sută.

Cele mai frumoase depășiri în această 
lună au fost obținute de cooperativele din 
comunele Șiret, Domești și Grămești.

Corespondent 
S. SONTAG

au demascat în fața țăranilor muncitori 
uneltirile veninoase ale chiaburilor. El 
au descoperit la chiaburoaica Bărbuceanu 
Maria o cantitate de 1.700 kg. grîu, dosită 
într-un hambar căptușit cu tablă, peste 
care fusese clădită, din vara trecută o 
șură de paie uriașă.

Fapta aceasta, odată pusă în lumină, a 
deschis ochii multora dintre țărani! cu 
gospodărie individuală. Indignați, el au 
cerut ca toți chiaburii să fie obligați să 
scoată grînele pe care le-au ascuns, să le 
condiționeze și să înceapă numaidecit în
să mințarea.

De unde pînă atunci unii țărani mun
citori așteptau cu mîinile în buzunare să 
le pice sămînța în bătătură, au pornit 
acum să și-o procure singuri. In momen
tul de față 50 Ia sută din gospodăriile 
individuale au grîu de sămînță. Cantita
tea totală se cifrează la aproape 36.000 
kg. In același timp, forurile conducătoare 
ale regiunii au luat măsuri ca țăranii 
care nu pot să-șl procure sămînță din 
altă parte, să facă schimb de cereale cu 
silozurile.

Cu ajutorul statului și luptînd neconte
nit împotriva uneltirilor chiaburești, ță
ranii muncitori din comuna Plopu își vor 
aduce contribuția Ia rezolvarea cu succes 
a sarcinilor mari ce le stau în față in 
campania de insămînțâri.

FANUȘ NEAGU

Comunicatul sovieto-romîn
privind predarea către Republica Populară Romînă 

a cotei de participate sovietice în societățile mixte sovieto-romîne
La terminarea celui de al doilea război mondial, pe baza în

țelegerii între Guvernele U.R.S.S. șl Romîniei, au fost create 
pe baze paritare societăți mixte sovieto-romîne într-o serie de 
ramuri ale economiei naționale a Romîniei. Crearea acestor so
cietăți a avut scopul să contribuie la refacerea și dezvoltarea 
economiei Romîniei, care a suferit pierderi mari în urma ocu
pației germano-fasciste a țării.

In perioada activității societăților, ambele părți au făcut im
portante investiții în întreprinderile acestor societăți. Uniunea 
Sovietică și-a realizat aporturile în aceste societăți, mai ales 
prin livrări de utilaj modern și de materiale necesare pentru 
desfășurarea activității întreprinderilor acestor societăți. Par
tea Sovietică a acordat de asemenea societăților ajutor tehnic 
prin predarea de documentații tehnice, prin trimiterea de spe
cialiști, prin întocmirea de proiecte de construcție și reconstruc
ție a întreprinderilor și prin participarea la pregătirea cadre
lor calificate dintre cetățenii romîni.

Ca rezultat al investițiilor făcute și al înfăptuirii măsurilor 
convenite între părți, a crescut considerabil capacitatea șl nive
lul tehnic al întreprinderilor societăților, ceea ce a permis mă
rirea corespunzătoare a producției, precum și însușirea fabrică
rii unor noi produse care înainte nu se fabricau în Romînia. 
Paralel cu aceasta a fost acordată o deosebită atenție îmbună
tățirii condițiilor social-culturale și de locuit a muncitorilor și 
funcționarilor societăților.

Activitatea rodnică a societăților menționate a avut un rol 
pozitiv în refacerea și dezvoltarea economiei naționale a Re

publicii Populare Romîne șl a pregătit condițiile pentru trece
rea conducerii întreprinderilor aocletățllor în mîinile organiza
țiilor de stat din Romînia.

Astfel, societățile mixte sovieto-romîne au îndeplinit sarci
nile care le-au fost trasate și in legătură cu aceasta Guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Guvernul Republi
cii Populare Romîne au examinat problema acestor societăți și 
au convenit asupra predării către Republica Populară Romînă 
a părții de participație sovietică din douăsprezece societăți.

In consecință, la 31 martie șl la 18 septembrie 1954, au fost 
semnate la Moscova Acordurile privind vînzarea și predarea 
către Republica Populară Romînă a părții de participație so
vietice din societățile mixte sovieto-romîne: „Sovrommetal", 
„Sovromcărbune", „Sovromtransport", „Sovrom-utilaj-petroll- 
fer", „Sovromnaval", „Sovromtractor", „Sovromchim", Sov- 
romgaz", „Sovromlemn", „Sovrom-construcția", „Sovrombanc" 
și „Tars" (societate de aviație civilă).

Acordurile prevăd că valoarea părții de participație sovie
tice din societățile menționate, care este predată Romîniei, va 
fi achitată de către Partea Romînă In condiții avantajoase, în 
rate eșalonate pe o serie de ani.

Aceste Acorduri, rezultat al relațiilor de prietenie între 
U.R.S.S. și Republica Populară Romînă, vor sluji la întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării între ambele țări.

Acordul din 18 septembrie a.c. a fost semnat din Partea So
vietică de către Ministrul Comerțului Exterior, I. G. Kabanov, 
din Partea Romînă de către Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, M. Constantinescu.

10 ZILE DE ÎNTRECERE
La redacția noastră sosesc zilnic nume

roase vești care vorbesc despre entuzias
mul cu care oamenii muncii din fabrici, 
uzine, exploatări forestiere, răspund che
mării la întrecere lansată de colectivul de 
întreprinderi din regiunea Stalin. Tn aceste
scrisori, muncitori tehnicieni șl ingineri, își manifestă dorința 
fierbinte de a întîmpină Congresul Partidului șl ziua de 7 
Noiembrie cu noi succese pe drumul construirii socialismului, 
al ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc. Creșterea 
producției șl productivității muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea continuă a calității produselor constituie princi
palele obiective pentru atingerea cărora se simte mobilizat în
tregul popor.

De la apariția chemării la Întrecere au trecut numai 10 zile. 
Succesele în muncă obținute pînă acum în întrecerea socialistă 
în cinstea Congresului al II-lea al Partidului șl a zilei de 7

Noiembrie constituie un viu îndemn spre 
noi și noi victorii. Despre unele din aceste 
succese vorbesc știrile de mal jos.

Veștile care ne sosesc, vorbesc de ase
menea despre extinderea inițiativei în ve
derea realizării de economii echivalente

cu prețul de cost al unor importante produse finite; despre 
noile succese ale posturilor utemiste de control, ca și despre 
înființarea de noi secții ale tineretului, producătoare de bu
nuri de larg consum. Tn acțiunea pentru obținerea de economii, 
tinerii reduc consumul de metale la flecare fabricat, descoperă 
mereu noi și prețioase Izvoare de rezerve Interne.

In lupta pentru îndeplinirea angajamentelor luate se ridică 
noi fruntași al întrecerii socialiste a căror exemplu constituie 
o manifestare înflăcărată a atașamentului tinerilor muncitori 
față de Iubitul nostru partid.

De la sute de metri 
adîncinie

Harnicii mineri de la întreprinderea 
carboniferă „1 Mai“-Caransebeș depun 
multă străduință pentru a întîmpină cu 
noi succese în producție Congresul Par
tidului și ziua de 7 Noiembrie.

în zilele ce au urmat chemării lansată 
de întreprinderile din regiunea Stalin, ti
nerii mineri răspund prin fapte.

Brigada utemista condusă de tînărul 
Valsan Ion executînd lucrările de pregă
tire a reușit ca încă de la 1 septembrie 
să-și depășească zilnic sarcinile de plan 
cu 26 la sută. „Secretul" acestei realizări 
este simplu : organizarea locului de mun
că, folosirea din plin a orelor de lucru.

Utemistui Bengoi Constantin a luat-o 
înaintea tînărului Wolf Pavel. Cele 56 de 
procente cu cit și-a depășit norma în cele 
cîteva zile, sînt roadele muncii sale avîn- 
tate. întrecerea continuă.

La întreprinderea carboniferă „1 Mai“- 
Caransebeș, lupta tinerilor mineri în ve
derea întîmpinării 
greșului Partidului și 
brie se bucură și de 
sprijinul tineretului 
din sectoarele anexe. 
Astfel tinerii vago
netari Keleti Iosif și 
șeful schimbului, u- 
temistul Dumitru Co- 
zorel, depun toată 
străduința pentru a 
pune la dispoziția 
tinerilor mineri cît 
mai multe vagonete 
goale.

Corespondent 
P. SUMANDAN

a cinste a Con- 
zilei de 7 Noiem-

Au plecat 
comenzile
Intensificînd între

cerea socialistă, mun
citorii secției de bu
nuri de larg consum 
a întreprinderii „In
dependența" Sibiu — 
continuă să obțină 
rezultate tot mai în
semnate.

Din evidența sec
ției vînzări a uzinei, 
poți afla că numai în 
ultimul timp au fost 
livrate către 
și U.R.C.D., 
alte produse, 
lacăte, 501 mașini ma
nuale pentru bătut 
porumb, 
de tocat 
tocătoare 
cu două
teascuri de vin, 193 
batoze „ Olimpia " 
pentru bătut porumb, 
sute de cărucioare de transport manuale și altele. 
De asemenea au fost confecționate și livrate coo
perativei „Higiena" Sibiu 60 de brice.

O.C.L. 
printre 

22.940

173 mașini 
sfeclă, 63 
de furaje 
roți, 139

^^^RUNTAȘILOR.
La uzina „1 Mai“-Ploești tinerii participă cu 

tot entuziasmul alături de vîrstnlcl la întrece
rea socialistă. Multe brigăzi utemiste, luîndu-se 
la întrecere cu timpul, dau produse în contul 
anilor viitori.

• MARTIE 1956 este data în contul căreia 
lucrează acum brigada de tineret condusă de 
tînărul Enaru Petre.

• Tn contul lunii OCTOMBRIE 1956 dau 
acum produse brigăzile conduse de tinerii Sala 
Gheorghe și Lungu Elena. Cele 56 și respectiv 
50 de procente cu care își depășesc zilnic sar
cinile de plan i-au ajutat pe tinerii noștri să 
treacă pragul acestei date.

« Brigada condusă de utemistui Rotaru Ilie 
a rupt zilele acestea din calendarul ei ultimele 
file ale lunii AUGUST 1957..

o AUGUST 1958 arată calendarul de pro
ducție al tinerilor din brigada condusă de Vîl- 
săncu Dumitru.

Stofâ pentru 542 costume peste plan
Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de 

la fabrica de postav „Libertatea“-Sibiu muncește 
cu însuflețire pentru a traduce în fapte angaja
mentele luate. Astfel, numai în 3 zile de întrecere 
fabrica a dat peste plan 1628 m.p. stofă de lină, 
iar filaturile au dat peste plan 345 kg. fire de lînă, 
echivalînd cu 650 m. L țesături. S-a pus de ase
menea în fabricație un nou model de costum băr
bătesc de lînă. Calitatea produselor a fost îmbu
nătățită cu 5 la sută. O importantă contribuție în 
îndeplinirea planului și a angajamentelor luate au 
adus-o utemista Kleer Renata, care dă zilnic peste 
plan 2—3 kg. fire și utemista Precup Silvia, care 
produce zilnic peste plan 3—4 kg. fire. In secția 
filatura cardatâ, utemistele Mija Lucreția și Vițan 
Maria dau zilnic peste plan '2—3 kg. fire.

In secția țesătorie, utemistele Păușan Reghina, 
Banciu Ana și L. Renata dau zilnic peste plan 38 
metri stofă.

In pregătirea țesătoriei, utemistele Barac Maria 
și Constantinescu Viorica dau zilnic peste plan 
2—3 kg. fire.

La secția apretură, utemistele Faur Maria. Fuss 
Ana și Kovacs Margareta iși depășesc zilnic norma 
cu 130 la sută.

Corespondent
BUNESCU IOAN

IN CÎTEVA CUVINTE
septembrie a fost

Șorecani
» Planul zilei de 20 

realizat in bazinul carbonifer 
în proporție de 105,02 la sută.

La mina nr. 2 planul a fost realizat în 
proporție de 119,9 la sută, iar Ia mina nr. 
3 in proporție de 124,28 la sută.

Minerul fruntaș al întrecerii socialiste 
Vaier Vac de la mina nr. 2. realizează 
zilnic aproape două norme, Pop Ion Bir- 
ca de la mina nr. 4 își depășește zilnic 
norma cu peste 50 la sută.

• La Fabrica de bumbac din Timișoara, 
tinerele țesătoare din brigada condusă 
de tovarășul Lombachie Matei și-au în
deplinit planul in primele zile ale între
cerii. cu 110 la sută depășindu-și anga
jamentul luat.

o Brigada de economii de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie" din Capitală, con
dusă de fruntașul in întrecerea socialistă 
Grigore Peterman, a realizat zilele acestea 
prin folosirea rezervelor interne la cons
truirea arcurilor, o economie in valoare 
de 15.000 lei.

Brigada utemistă nr. 3 din secția bunuri de larg consum a uzinelor 
„Clement Gottwald" din Capitală șl-a luat angajamentul să realizeze 
7o răcitoare cu 5 zile înainte de termen, șl să dea peste plan alte 10 
răcltoare.

In fotografie : utemiștii Popescu Ellsabeta și Condruț Victor din 
această brigadă verificînd cu atenție răcitoarele lucrate.

Contribuția 
postului de control

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră și tinerii muncitori de la 
I.F.I.L. Măneciu întîmpină cu noi realizări 
Congresul al II-lea al Partidului și cea de 
a 37-a aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Cu cîtva timp înainte în secția de va
lorificare a deșeurilor existau o serie de 
deficiențe care împiedicau buna desfă
șurare a activității. Cele două posturi 
utemiste de control și-au dat din plin 
partea lor de contribuție la remedierea 
lipsurilor.

Chemarea la întrecere a colectivului de 
întreprinderi din regiunea Stalin a făcut 
ca tineretul din întreprinderea noastră să 
se avînte cu și mai mult curaj în lupta 
pentru îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan.

Roadele unei munci susținute nu au în
tîrziat să se facă cunoscute. Brigada ute- 
mistă de la „gaterul tineretului" condusă 
de tînărul Pasăre 
pășească sarcinile

Ion a reușit să-și de- 
de plan zilnice cu 18 

la sută. Succesele ti
nerilor gaterlști se 
datoresc în mare 
parte îngrijirii locu
lui de muncă și folo
sirii din plin a 
timpului de lucru. 
Tinerii din secția nr. 
1 de valorificare a 
deșeurilor urmînd 
pilda brigăzii con
dusă de utemistui 
Pasăre Ion au reușit 
să obțină zilnic de
pășiri ale sarcinilor 
de plan, în proporție 
de 20—25 la sută.

Tineretul de la în
treprinderea I.F.I.L. 
Măneciu este hotărît 
să intensifice între
cerea socialistă pen
tru a da celor ce 
muncesc tot mal 
multe produse.

Corespondent
C. MOHOIANU

Preparate 
pentru iarna

HUNEDOARA (de 
la corespondentul no
stru).

Muncitorii între
prinderii de produse 
locale „I. C. Frimu" 
din Orăștie produc 
tot mai numeroase 
bunuri de larg con
sum și materiale de 
construcții. Zilele a- 
cestea ei au termi
nat cele 500.000 
bucăți sticlă solzi 
șl cărămidă pre
sată. Colectivul de 
tîmplărie a fabricat 
48 birouri, 150 mese, 
400 taburete, 10 pa
turi pentru copil.

S-au confecționat 
din nuiele diferite 
împletituri ca : mese 
și fotolii de grădină, 
valize, coșuri de zar
zavat și multe altele.

în sectorul alimen
tar pentru aprovizio
narea de iarnă a 
populației s-au pro
dus 27 tone prepa
rate, 2 tone legume 
murate și alte pro
duse.

O importanță deo
sebită o dau munci
torii acestei între
prinderi preparării și 
conservării fructelor 
de pădure (mure, 
smeură și altele) care 
sint colectate din pă
durile apropiate.

Pină la sfirșitul lu
nii ei vor fabrica 
25.000 kg. sirop din 
fructe de pădure.



____ — Ștefan Iureș - ----

Dormea în noi putere fără moarte
Cine-ar putea — scrutînd prin ceata vremii 
Și pe sub coaja globului săpînd — 
Să afle-n cite sute de milenii 
S-a zămislit țițeiul sub pămint ?
Adine, în geologicele straturi, 
Strivită, -năbu$ită-n fel si chip 
Sub tot mai mult adăugite caturi 
De humă, de argilă și nisip, 
Se făurea-n imensa apăsare 
Puterea năzdrăvană din țiței.
Dormea în mîlul negru, fără zare. 
Izvorul viitoarelor seîntei.
Cum sta ascuns și neștiut de nime, 
De grele roci împins trufaș în jos, — 
De-acolo a țîșnit, din adincime, 
Atunci cînd cel dinții sondor l-a scos™

Cine-ar putea — scrutînd prin ceafa vremii 
Sub pietrele istoriei săpînd — 
Să spună cite veacuri și milenii
Am fost precum țițeiul sub pămînt ?

Dormea în noi putere fără moarte. 
Deplinul har de-a scoate darnic rod, 
De-a cîrmui, de a sorbi din carte 
Și de-a desprinde aurul din glod, 
Și de-a struni fierbinte viers din liră, 
Și de-a-l simți cu vrajă în auz...

...Pe-acestea toate, toate le striviră 
Izbeliști crude, domnii timpi și cruzi. 
Deasupra noastră — secole de clacă, 
De „săru-mîna", de amarnic iaf, 
Deasupra noastră — munți de piatră seacă. 
Și, lăfălt sus, praful. Muced praf.

Și totuși, sub atîtea straturi grele, 
Sub scoarța groasă-a sutelor de ani, 
Frînturi de soare, licăriri de stele. 
Trăiau în muncitori și în țărani.

Azi au erupt! Nu singure. Nu lesne. 
Partidul a săpat, sfredelitor. 
Tăind în rocă dură, printre bezne...
Slăvit să fie marele sondor I

OPERE INSPIRATE DIN TRECUTUL DE LUPTA AL PARTIDULUI

Oratoriul „Seîntela eliberării" (L Oridiu Varga

Studioul actorului de film „C. I. Nottara" și-a deschis recent 
stagiunea, prezentînd în premieră comedia „Mincinosul" de 
Carlo Goldoni, spectacol din care o scenă e reprodusă In foto
grafia noastră.

Trecutul glorios de luptă al 
partidului nostru este unul 
din izvoarele de inspirație pen
tru creatorii din țara noastră. 
Astfel compozitorul Ovidiu Var
ga, care prin cîntecele sale de 
masă s-a făcut cunoscut și iu
bit în rîndurile oamenilor mun
cii, a compus în cinstea celei de 
a X-a aniversări a eliberării 
patriei noastre oratoriul „Sein*  
teia eliberării" pentru soliști, 
cor și orchestră, lucrare de mare 
forță dramatică.

*) Geo Bogza : „Tablou geografic" — Editura 
Tineretului 1954.
-------------------------------- ------------------------------------

înainte de a trece la prezen
tarea acestei compoziții, să ex
plicăm în cîteva cuvinte, ce se 
înțelege printr-un oratoriu. O- 
ratoriul este o lucrare muzicală 
de proporții mari, cu caracter 
dramatic și epic, bazată pe un 
text literar. Alternare între 
părți solistice și corale acompa
niate de orchestră, oratoriul are 
drept element principal corul.

Oratoriul compozitorului Ovi
diu Varga „Scînteia eliberării" 
compus după versurile „Baladei 
tovarășului care a căzut împăr
țind „Scinteia" în ilegalitate", de 
Victor Tulbure, este alcătuit din 
cinci părți.

Avînd ca motto „Peste jug fi 
moarte brațul nostru crește", 
prima parte redă imaginea lup
tei pline de abnegație a comu
niștilor în ilegalitate, care răs- 
pîndeau în mase cuvîntul parti
dului, ziarul „Scînteia". După o 
introducere de orchestră, în care 
apare la instrumentele de ala
mă un motiv viguros, ca o che
mare la luptă — motiv care în 
desfășurarea lucrării joacă un 
rol important prin reapariția lui 
în diferite momente — intervine 
corul intonind o melodie sobră, 
plină de expresivitate, sugerînd 
în mod plastic chipul luptătoru
lui revoluționar comunist, care 
pășește neînfricat spre crîncene 
lupte. Treptat, intensitatea muzi
cii crește, ea devine mai agitată, 
mai dinamică. Deodată se aude 
o voce din popor (partida altis
telor din cor) care întreabă : 
„Om, tu cu straiul sărac / ce as
cunzi sub haină ?" Iar o a doua 
și a treia voce din popor (teno
rii și apoi bașii) răspund : „Tu, 
parcă ai duce un steag! / Tu 
parcă ai duce o taină!" Intra
rea vocii a patra (sopranele) în
cheie impresionant acest epi
sod : „Dar ce bucurii / fruntea 
ta luminează ?"

Printr-o melodie cu caracter 
de marș revoluționar, comunis
tul ilegalist, „omul cu straiul 
sărac" dă răspunsul său hotărât: 
„Scumpe htrtii / strins duc sub 
vestminte. / învățăminte-s -/ ți 
slove făclii. / Scrise-s cu singe / 
roșii manifeste, / Nai rom în
vinge / beznele aceste !“. Acest 
răspuns plin de elan, preluat a- 
poi de cor, a cărui forță se am
plifică odată cu a orchestrei, în
cununează prima parte a orato
riului intr-un final în care 
compozitorul a reușit pe deplin 
să redea puternica unitate din
tre partid și popor. Melodia 
transmite nemijlocit conținutul 
mobilizator, optimist al versu
rilor.

Partea a doua a lucrării, avînd 
ca motto cuvintele : „De pe front 
se-ntoarce țara pe brancarde" 
evocă sugestiv tabloul mizeriei 
în care era condamnat să tră
iască poporul muncitor sub ju
gul capitalist, în timp ce boie
rii se lăfăiau în averi, vînzind 
țara la mezat exploatatorilor 
străini și ducînd războaie ne
drepte pe spinarea celor asu
priți.

De la început, prin melodia 
tristă, apăsătoare, expusă de 
oboi pe un fond orchestral, com
pozitorul reușește să ne intro
ducă in atmosferă. Mama (solo 
mezzo-soprană) începe cîntecul 
ei plin de durere:

„...Mume au, de chinuri, / 
ochi uscați ca iarba / string co
pii la sînuri / și li-i stearpă 
hrana ■ / Foamea in pridvoare / 
scheaună și urlă..."

Brusc, acest plînset este între
rupt, printr-un moment de ten
siune : „Clopot.' Clopot! / Bat 
a sărbătoare / clopote în turle / 
— intonează corul bărbătesc — 
căci se duc boierii / ca să se 
închine / „spre-nălțarea țării / 
și al țării bine"!! Aceste stri
găte de revoltă și ură, pline de 
amară și ascuțită ironie, intervin 
ca un trăsnet, pentru a alterna 
în continuare cu melodia tristă 
in care o mamă își spune sufe
rința și necazurile! — simbol al 
durerii întregului popor.

în această parte, compozitorul 
a reușit să zugrăvească în mod 
viu mocirla regimului burghezo- 
moșieresc, opunînd în desfășura
rea oratoriului cîntecul de jale 
și ură al mamei, motivului care 
marchează imaginea sinistră a 
cortegiului boieresc. îndreptin- 
du-se spre biserică pentru a se 
ruga. Trebuie remarcat aici me
ritul compozitorului, de a fi reu
șit să imprime acestei părți un 
caracter de mare tensiune dra
matică, capabil să emoționeze 
adine pe ascultători.

Cea de a treia parte a ora
toriului, avînd motto-ul: Ja-o 
ți-o citește, dă-o mai departe / 
Vin soldați» roșii, țara să ne-o 
scape", ne înfățișează atmosfe
ra de luptă din ilegalitate, cînd 
comuniștii, neprecupețind nici 
un efort, au dus cuvintul parti
dului în rîndurile celor muiți, 
chemînd pe toți cei exploatați la 
lupta decisivă. Și această parte 
începe cu o scurtă introducere 
de orchestră plină de frâmirrta- 
re și dinamism, în care apare 
din nou motivul din introduce
rea primei părți.

După acest scurt pa»aj in*  
.troductiv, corul mut intonează o 
"melodie de marș, sugerând parcă 
hotărârea și avântul maselor 
care sub conducerea partidului 
pornesc să-și facă dreptate. Co
munistul ilegalist (solo bariton) 
își începe cîntarea plină de elan, 
iar corul, care în pasajele urmă
toare apare ca o expresie a vo
inței poporului, ÎI însoțește. Se 
remarcă ac: din nou priceperea 
cu care compozitorul folosește 
corul. Printr-un f-jgato coral (in
trarea vocilor pe rind) ni se dez

văluie foarte expresiv amploa
rea și forța agitației desfășurate 
de comuniști pentru ca slovele 
Scînteii ilegale, care chemau la 
luptă împotriva .asupririi și ne
dreptății, să ajungă cit mai re
pede și sigur in mina muncito
rilor.

Atmosferei pline de încorda
re, caracteristice acțiunii cura
joase de răspîndire în cruntă ile
galitate a ideilor partidului, i se 
alătură la sfîrșit o nouă ima
gine : aceea a oamenilor munci! 
trudiți, care venind seara acasă, 
sorb lumină și învățătură, citind 
în taină ziarul partidului,

Partea care urmează, avînd 
motto-ul „Noapte, unde-l duci 
între santinele" ne înfățișează 
pe comunistul ilegalist, căzut în 
ghiarele siguranței și supus In
terogatoriului. In acest frag
ment, compozitorul, folosind cu 
deosebită măestrie aparatul vo
cal și orchestral, a știut să zu
grăvească în culori puternice 
atmosfera de teroare de la si
guranță, de amenințare cres- 
cîndă a vieții luptătorului co
munist (realizată prin repetarea 
obsedantă a cuvîntului „Spune!" 
de către judecători — grup de 
tenori — și prin insistențele 
procurorului — solo-bas — care 
încearcă să stoarcă un cuvînt 
măcar din gura celui interogat), 
Scena culminează în momentul 
cînd plin de fermitate, comu
nistul începe să vorbească, cu
vintele sale fiind ca niște lovi
turi de bice peste obrazul jude
cătorilor și al procurorului:

„Libertatea nu se / cumpără 
nici vinde ! / Ni-i partidul viața. 
/ Drumul ni-i partidul. / Răsă
ritul roșu / dărîma-va zidul...". 
Corul reia cu avînt aceste cu
vinte, sporindu-le forța artis
tică. In această parte îndeosebi, 
Ovidiu Varga a izbutit cu aju
torul unor imagini muzicale ex
presive, vii, să creeze momente 
de mare forță evocatoare.

Oratoriul „Scînteia eliberării" 
se încheie cu un epilog deschi
zător de perspective mărețe, 
care are ca motto cuvintele: 
„Ochi străpunși de plumb / ei 
vedeau departe..." Este tabloul 
tragic al luptătorului ucis de 
călăi pentru convingerile sale, 
tablou mobilizator însă, îndem- 
nînd la acțiune pentru cuceri
rea unui viitor luminos.

Lucrarea se încheie prin into
narea, de către cor, a unui imn 
măreț și mobilizator, in care po
porul muncitor își cîntă bucu
riile, slăvind partidul lui drag.

Prm acest oratoriu, compozi
torul Ovidiu Varga a izbutit să 
creeze o operă valoroasă, in care 
există o unitate organică intre 
părțile componente, multă ten
siune dramatică, melodii contu
rate și expresive, o tratare co
rală și orchestrală reușită, care 
împreună redau foarte viu con
ținutul lucrării. Oratoriul „Scin
teia eliberării" este un aport re
marcabil la creația vocal-simfo- 
nică din țara noastră.

C. TEODORIU

A nu se confunda cu duzii optice!...
Cit trăiește, omul tot 

vede și află lucruri noi. 
Mai rar însă să afli din- 
tr-odată atitea ca la mu
zeul „instructiv, educativ, 
științific și moral" des
chis la Cluj de niște în
treprinzători particulari 
afaceriști, sub privegherea 
blîndă și îngăduitoare a 
secțiunilor culturale ale 
sfaturilor populare orășe
nesc și regional.

Dacă iei hotărîrea să 
urmezi îndemnul pictat cu 
litere de-o șchioapă pe fir
ma muzeului: „Omule 
cunoaște-te pe tine însu
ți!", și pornești să colinzi 
cele „douăsprezece mari 
secțiuni" trimbițate afară 
nu se poate să nu rămîi 
uluit de ceea ce vezi. Asta, 
deși ai fost avertizat de un 
anunț la intrare: „Nu con
fundați acest muzeu cu 
iluzii optice".

Mai întîi, de cum ai 
trecut pragul pretinsului 
muzeu „cele douăsprezece 
mari secțiuni" dispar, iar 
în locul lor vizitezi două 
chichinețe sărăcăcioase. 
Excrocheria aceasta „mă
runtă" e însă net depășită 
de conținutul propriu-zis 
al „muzeului" — rușinoa

să mistificare antiștiinți- 
flcă.

Găsești aici, adunate 
de-a valma și expuse fără 
cap și coadă, planșe despre 
origina și evoluția omului 
(scoase la întâmplare din 
expoziția volantă tipărită 
de S.R.S.C.), borcane în
chise ermetic care cuprind 
ciudate exemplare ani*  
male și umane puse în 
spirt, capete de ceară — 
avînd pretenția să repre
zinte rasele — oribil ta
tuate și împodobite cu 
nasturi de sidef, scoici și 
tot felul de cîrpe, un ur
suleț împăiat și alte ase
menea „piese de muzeu". 
Despre anatomia omului, 
în schimb, nu găsești ni
mic în muzeu. Numai afa
ră ți se înfățișează un 
schelet fără nici o lămu
rire în plus, și un desen 
greșit, strident colorat care 
vrea să redea „științific" 
organele interne: — de
sigur tot fără explicații,

O secție specială, ocu- 
pînd una din cele două în
căperi și interzisă copii
lor sub 16 ani — pentru a 
stîrni astfel mai mult cu
riozitatea, — este închi
nată bolilor venerice. Bi
neînțeles că pe patronii a-

cestei tarabe nu i-a preo
cupat combaterea acestor 
boli ; dar, pentru a nu fi 
cumva acuzați că nu fac 
educație sanitară, pe un 
perete atîrnă o „lozincă": 
„Să rîdem ți să învățăm" 
Dealtfel — pentru a educa 
chipurile, pe vizitatori să-și 
păzească sănătatea — se 
găsesc expuse aci și nu
meroase alte exemple de 
boli, amestecate haotic și, 
purtind explicații fanteJ 
ziste. |

Cei care au nerușina
rea să-și deghizeze negus
toria dubioasă sub mas
ca „popularizării științei" 
trebuie scuturați zdravăn, 
aduși la realitate și făcuți 
să înțeleagă că au trecut 
și nu se vor mai întoarce 
niciodată vremurile cînd 
puteau să-și facă de cap 
pe spinarea celor muiți. 
Fără să confunde muzeul 
acesta cu „iluzii optice" — 
cum înșiși patronii tarabei 
o cer — organele de re
sort din Cluj au datoria să 
ia toate măsurile pentru a 
stîrpi definitiv asemenea 
manifestări anticulturale, 
care înjosesc demnitatea 
umană, știința și cultura 
autentică.

MIRCEA ANDREI

Ne-am văzut la Pitești...
Zilele trecute, umblind 

prin Pitești, am întîlnit un 
băiețaș, care, cu lacrimi în 
ochi aproape, mi-a vorbit 
despre necazurile sale. 
Era eroul nuvelei „M-am 
făcut băiat mare" a tină- 
rului prozator Nicuță Tă- 
nase, același erou pe care 
l-am întilnit și în alte cîte
va schițe. Cum îl în
drăgisem din cuprinsul 
nuvelei, m-am simțit da
toare să-i ascult povesti
rea, dornică să aflu ce-l 
poate mihni într-atit pe 
băiețelul acesta plin de 
voie bună, inteligent, zglo
biu și totdeauna glumeț

„Cum vă spunea poves
titorul meu în schița: 
„Era să bage sor-mea di
vorț*',  am plecat la Pitești. 
Cu sor-mea Rița. Și cu 
nenea Sandu Si cu Zgîn- 

l dărici băiatul lor.
Am ajuns in oraș. Ma

șina oprește. Cobor. Mă 
întind. E bine. Am înțe
penit pe drum. Zic lu ne
nea Sandu:

— Nene Sandule, la- 
să-mă oleacă să umblu.

— Bine. Pe unde ?
— Pe una de-aia pie

truită, de-i zice stradă.
Nenea Sandu mă lasă. 

Plec. Mă uit la ferestre. 
Văd un om. Intr-o casă. 
Stă la masă și fumează. 
Strivește țigara într-una

de-aia... Vezi că nu pot 
să-i spun cum îi zice. I-aș 
spune eu... că știu. Da, 
uite, cine v-a povestit des
pre mine, de la o vreme 
m-a făcut prost. Prost de 
nu știu nici cum îi zice la 
„o aia mare cu oglindă de 
două ori cit mine". Tre
buie să fiu așa pentru că 
astfel vrea ăl de vă poves
tește. De văd o „toaletă" 
(na, c-am uitat că nu tre
buie să-i spun pe nume) 
5u îi zic ca un netot cum 
trebuie să-i zic înainte: 
„o aia mare cu oglindă".

Și parcă numai aici ? 
Da’ și-n altă bucată : „O 
moștenire barosană", mă 
face tont. Acolo descopăr 
niște lucruri tare noi : 
„caprele nu sînt oi", ori 
„gramofonul nu dă lapte1.*  
Cîteodată vreau să plîng. 
Să mă revolt. Eu știu o 
mulțime de lucruri. Că 
doar pe lumea asta tră
iesc. Nu sint certat cu aia 
de-i zice „logica în gin- 
dire“. îs mare, știu să 
merg. Dar povestitorul mă 
pune să gîndesc anapoda.

Dacă umblam la școală 
mai citeam ceva. Mai ve- 
leam scrisă prin vreo car
te, o vorbire mai lungă (eu 
știu că-i zice frază, dar vă 
spun numai vouă. Să nu 
afle povestitorul meu că 
mă bate). Eu trebuie să 
vorbesc scurt. Repede. Ca

și cum m-ar fugări cine
va din urmă. Ori ca și cum 
mi-aș trage sufletul după 
o alergătură. Așa am vor
bit odată în „M-am făcut 
băiat mare". P-ormă m-a 
pus să vorbesc peste tot 
așa. Ba încă și mai și. 
De-aia am eu gură ; ca să 
vorbesc ca oamenii, curgă
tor, în lege. De-aia are 
povestitorul meu condei; 
să se gîndească cum să 
vorbesc eu mai bine 
Ce-ar fi făcut de pildă 
dacă eram bîlbiit. Punea 
punct după fiecare literă? 
Unii zic despre limba mea 
că a cam ajuns „șablon".

Nu vorbesc în cazul de 
față despre „șablonul" ăla 
mare de încap muiți în 
el, ci despre unul numai 
al povestitorului, căruia-i 
spune manierism.

Ei, acum mă duc acasă 
la nenea Sandu, cred că 
ceea ce v-am spus vouă 
rămlne între noi. Să 
nu afle povestitorul meu 
mai ales despre cuvintele 
alea mai neîntîlnite în 
limba mea, pe care le-am 
spus. Așa. acum salutare 
și să ne mai vedem cînd 
o să fiu mai deștept. 
Cînd ? Povestitorul meu 
să vă dea răspunsul.

TITA CHIPER
★

De-a lungul firului de argint al cite unul în
spumat rîuleț de munte, pe crestele tru
fașe ale Bucegflor, în drumul către vechi 

și glorioase cetăți, lingă nemărginirea albastră, 
tălăzuitoare a mării, sau atrași de vuietul și în
cordarea muncii din marile cetăți ale oțelului, 
petrolului și cărbunelui, de-a lungul și de-a la
tul țării — întîlnești grupuri de tineri drumeți, 
entuziaști șl neobosiți, plecați — în zilele lor de 
odihnă — să-și cunoască patria. Se întorc din 
aceste călătorii înavuțiți sufletește, cu neșterse 
amintiri ale oamenilor și locurilor străbătute, cu 
desaga plină de noi cunoștințe, mai dornici să 
învețe, mai dornici să muncească.

Proprie tineretului este tocmai această nes
tăvilită sete de a cunoaște meleagurile patriei, 
îți îndrăgești și te legi de nedespărțit de mese
ria ta, cunoseînd-o... De asemenea, cunoscînd-o, 
îți iubești și mai mult patria ; respecți și mai 
adine pe fiii ei, care ca și tine, înaripați, nu-și 
precupețesc nici o strădanie, și la nevoie nici 
viața, pentru fericirea el

Minunate sînt călătoriile 1 O călătorie fie nu
mai prin preajma locului natal... Dar mai cu 
seamă una avîntată și cuprinzătoare care să-ți 
ofere întregul tablou geografic al țării. Și cit de 
plin de farmec e să ai drept tovarăș de drum 
un bun cunoscător al locurilor, om încercat și 
entuziast, care să-ți călăuzească privirile și pa
șii spre cele mai pline de bucurii locuri.

Călăuz încercat și entuziast - în această origi
nală călătorie a noastră, de-a lungul și de-a latul 
țării, îl avem pe Geo Bogza. De muiți ani îl cu
noaștem. De cînd, în -aspre ierni ale unor vremi 
aspre, urca culmile Apusenilor. vSzînd cu du
rere și mînie mizeria dezolantă a „Țării de pia
tră". De cînd. ■ în aceleași aspre ierni, drumețea 
de-a lungul Oltului, scriindu-i cartea plină de 
rare frumuseți, dar cernită de sărăcia lucie a 
oamenilor acelor ținuturi. De cînd, coborînd în 
adîncurile subpămîntene ale Văii Jiului, la un 
an de la eliberarea patriei noastre, călăuzul nos
tru a surprins în cuvinte dure dar pline de o 
căldură adîncă — cum e însuși cărbunele — 
truda eroică a „armatei din adine a țării" ; jert
fele ei, luminate de flacăra nădejdii în zilele 
ce aveau să vină.

Și zilele acelea, intr-adevăr, au venit... Lor 
le-a închinat călăuzul nostru avîntatele sale po
eme în proză din„Porțile măreției" — titlu sim
bolizând cit se poate de bine prefacerile de 
dimensiuni epopeice prin care trecem. El, martor 
al „anilor împotrivirii", care a cunoscut și a 
înfierat „cit de mare poate fi sărăcia" (Cartea 
Oltului), părtaș însuflețit al noii noastre istorii, 
cu cită bucurie și emoție de entuziast drumeț 
ne conduce acum în această nouă călătorie ! 
Chiar de la început, ne întovărășesc solemn 
liniile de înaltă tensiune — realități noi, ale 
planului de electrificare — „înalte, ușor legănat: 
hamace, pentru marele vis al unui întreg popor".

Străbatem bunăoară, aceleași cîmpii, locuri 
care ni se par a fi așa de totdeauna, dar Geo 
Bogza ne atrage luarea aminte că „una e o câm
pie în lungul căreia se duc doar singuratici stîipi 
de telefon, ți alta e cîmpia din care se înalță, 
superbi, palmierii metalici ai liniilor de înaltă 
tensiune". In tabloul geografic ce ni se perindă

---------------- * „NOTE DE DRUMEȚE

Călătorind cu Geo
în fața ochilor, pas după pas, călăuzul ne face 
mereu prezentă noua dimensiune a zilelor noas
tre, care se adaugă măreției de totdeauna a 
acestor priveliști. Emoția de care sintem cuprinși 
se împletește cu a lui Geo Bogza, cînd, în Valea 
Bistriței, sintem martorii capitolului Ia o nouă 
geografie pe care-1 înscriu, sub ochii noștri 
chiar, îndrăzneții constructori de la Bicaz : „Ce 
fior adine, al măreției forțelor naturii, am în
cercat de atîtea ori străbătind Carpații, privind 
în vechi circuri glaciare apa lacurilor alpine. 
Dar cu cit mai adine e fiorul pe care îl încercăm 
acum, plimbindu-ne pe fundul viitorului lac. 
dând mult capul pe spate pentru a putea privi 
linia pînă Ia care, prin intervenția îndrăzneață 
a omului, vor urca apele".

Un nou tablou geografic. O patrie nouă. Noi 
simțăminte, mai tulburătoare, mai adinei decit 
oricînd altădată — iată cuvîntul călăuzului nos
tru, drumeț încercat — dc odinioară încă — ai 
acestor meleaguri.

Chiar de la înesputui călătoriei noastre de-a 
lungul păminturilor din Carpați și de la 
Dunăre, aflăm că țara noastră — o atit de 

armonioasă îmbinare de munți, dealuri, ape și 
cîmpii — ne apare, în minunata-i unitate, ase
menea unei trainice cetăți de piatră. Și — ne 
spune Geo Bogza — în felul acesta, poporul nos
tru „privind de pe crenelurile Carpaților, gene
rații dc-a rlndul, se va fi născut în el sentimen
tul inalienabil al patriei".

Apoi, după ce am scrutat de pe înălțimea 
acestor creneluri păminturile noastre, care se 
află la răscrucea dintre miazănoapte și miazăzi, 
dintre răsărit și apus a continentului european, 
înconjurăm neobosit: această cetate, cunoscind 
popoarele care locuiesc alături de noi, fiindcă 
„la masa la care stăm în această parte a lumii, 
avem vecini".

Astfel, chiar de la acești primi pași, observăm 
o deosebită virtute a călăuzului nostru: aceea 
de a ne arăta esențialul, de a găsi cel mai scurt 
și mai expresiv drum în călătoria noastră. Vir
tutea aceasta avem s-o prețuim îndeosebi de-aic: 
încolo, fiindcă Geo Bogza știe anume unde și cit 
să se oprească pentru a ne dezvălui armonios și 
pe de-a-ntregul priveliștile. Nu se pierde în hă
țișuri, ci, asemenea ca în „Meridiane sovietice" 
bunăoară, el merge la anumite esențe, capabile 
să lumineze întregul tablou. Creîndu-ne, de 
pildă, acea imagine a cetății Sau, punctînd 
într-o singură frază : „cîntecul Niprului la Dne- 
proghes va fi reluat de Bistrița la Bicaz", Vir
tutea aceasta aparține numai călăuzului încercat, 
priceput în a-ți indica printr-un pas alți o mie ; 
printr-un simplu gest al mâini — panorama 
întreagă.

•’**•* ’

Victor Vântu

Cu atît mai limpede ne apare lucrul acesta, 
odată cu cele două mari drumuri pe care le facem 
de-a lungul Dunării și a Carpaților. Numai cițiva 
pași (cîteva pagini) ne trebuie să trecem de la 
Cazane — ultima mare aventură a Dunării — 
la împărăția de stuf și apă a Deltei, unde această 
plină de teribile frumuseți apă oferă lumii 
„ultimul mare spectacole. înainte de a se pi?rde 
in ap^le mării’*.  Geo Bogza, asemenea ca în Car
tea Oltului, împrumută viață elementelor naturii 
E o nouă virtute a călăuzului nostru, care, în 
afara priceperii sale în tainele geografiei, istorie: 
și geologiei, ni se dezvăluie ca poet, sunîndu-și 
bunăoară lira într-un asemenea plin de măreție 
tablou : „Ca regii de pe vremuri, bătrînul flu
viu își dă sfîrșitul în purpură, solemn și fastuos*  
De la o zare la alta, necuprinse, infinite întin
deri ; uriaș amestec de ape și pămînturi. Plaur 
plutitor alunecînd la vale, cu gravitatea unor 
continente dizlocate. Nuferi galbeni și albi, cu
prinși de o somnolență somptuoasă. Popoare 
întregi de cormorani, pelicani, rațe și gîște săl
batice, plutesc în văzduh, coboară pe fîșii de pă
mînt, scot țipete ascuțite, contemplă moartea 
marelui fluviu. încet, el se stinge, înconjurat 
de tot acest extravagant tezaur al zoologiei**.

Caldă asemenea unei inimi omenești, imaginea 
Dunării care-și găsește sfîrșitul pe meleagurile 
noastre — este urmată de o alta, plină de 
aceeași însuflețire. Imaginea turmei de elefanți 
dueîndu-se spre miazăzi să be>a apă din Dunăre ; 
sînt acești masivi elefanți — Carpații. Dacă 
închidem pentru o clipă ochii, imaginîndu-ne 
harta, parcă și este aceasta, într-adevăr, ima
ginea Carpaților care în drumul lor trăiesc nu
meroase aventuri — ape care li se strecoară 
printre masivqle picioare. Ceâ mai cutezătoare 
dintre ape pare a fi Bicazul; iar actul ei „de 
nemaipomenită cutezanță oamenii l-au numit 
Cheile Bicazului**.  După numeroasele aventuri 
ale turmei de elefanți, Dunărea este aceea care 
le pricinuiește sfîrșitul. Cu tristețe și recule
gere, cu solemnitate și respect, călăuzul nostru 
le aduce un ultim omagiu, fixîndu-ne în minte 
măreția lor: „în memoria noastră va stărui 
multă vreme numele celor mai de seamă gene
rali care i-au condus în această parte a bă
tăliei : Caraimanul, Omul, Bucșoiul, Moldova- 
nul, Negoiul, piscuri de peste 2.500 de metri, 
cu tîmplele albe de meditație și de veghe, cu 
fața tăiată adine în bătălii mai vechi, glaciare, de 
ghiarele nemiloase ale morenelor. In memoria

Bogza]
noastră va rămine multă vreme imaginea mă
reață a diviziilor de creste : Piatra Craiului, 
Munții Făgărașului, Retezatul, zimțuind dintr-o 
parte in alta cerul și umpliud veacurile de un 
lung fior epic".

Așa călătorim cu Geo Bogza-, Urmindu-1 
necanlfenit ca pe un artist cu inepuizabilă 
energie și imaginație, care poposește ici- 

colo pentru a dălîui un peisaj, pentru a ne im
prima in inimă, de neșters, cite o imagine, o 
trăsătură, o culoare. Insă mereu cu grija pic
torului care, desăvirșmd detaliile, o face cu 
strădania anume de a da maximă expresivi
tate tabloului in ansamblul lux

Ca poet, ne cucerește vorba-i simplă, veșmînt 
al unor ginduri adinei, — mereu altul, mereu 
pe măsura locurilor. Ii auzim vocea: reținută, 
sobră cînd vrea să ne împărtășească unele fapte 
din istoria meleagurilor și a oamenilor ; plină de 
lirism la ceasul cînd îl însuflețesc vii emoții 
in fața vreunei priveliști mărețe ; duioasă cind 
sub ochii săi apele și munții capătă parcă con
turul, destinul ființelor omenești; și mucalită 
chiar, cînd — arareori, ce-i drept — ne po
vestește pățanii cu haz: „La Cazane, drumul 
Dunării se strimtează atit, incit nu numai că
lătorii, ci chiar vapoarete puternice de fier par 
că se înfioară. Aha. atr pățit-o !... au aerul să 
spună „caprele negre care de pe pereții pră
păstioși ai munților privesc in jos. cu o prea 
stăruitoare curiozitate".

...Așa călătorim cu Geo Bogza.
★

deseori, în drumul nostru pe creste semețe 
de munte, în văi unduioase sau pe malu
rile răsunînd de cîntecul apelor, întîlnim 

oameni. Oameni care cîntă din cimpoi, tineri 
țărani care au descălțat opincile pentru „ciu
botele de șapte poște ale escavatorului sovietic", 
plutași înfiorîndu-se de măreția viitorului văii 
prin care-și trec escadrele de plute, pescari din 
Deltă, opriți plini de uimire și făcind nespus haz 
de tovarășul lor care cască o enormă gură în 
iața medicului venit, ca nicicînd altă dată acolo, 
în mijlocul împărăției de apă și stuf.

Trecem în drumul nostru prin străvechi orașe 
în jurul cărora se ridică zidurile burgurilor de 
odinioară ; vedem profilîndu-se în zare siluetele 
legendarelor mînăstiri; intrăm în lumea trepi
dantă a cetăților petrolului, cărbunelui și oțelu
lui. Ne arată călăuzul și comorile de artă fău
rite de mâinile meștere ale poporului — așa in
cit nu putem trece mai departe fără ca măcar 
o clipă să ne minunăm în fața podoabelor fău
rite de gustul ișcusitelor femei; „lungi marame 
de borangic, cămăși și fote înflorate ce dovedesc 
că ele au știut să privească atent și cerul și ari
pile fluturilor și toate florile cimpului". Admi

răm de asemenea într-o imagine plină de măre
ție a jocului popular — „superbul inel dc tru
puri vii cu care oamenii poporului nostru în
cing Carpații". Asistăm în fugă, uimiți și îneîn- 
tați, la un asemenea joe. — Vedeți ? — ne spune 
Călăuzul, în jocurile noastre „intră și mlădierea 
plopului din cîmpie și clocotul apelor de munte".

II simțim bucurîndu-se nespus, alături de noi, 
pe vlrstnicul nostru tovarăș. Poet răzvrătit în 
„Anii împotrivirii", el își făurește acum eintecul 
pe măsura cintecului marilor transformări ale 
anilor aceștia ; anii descătușării, ai construcției 
libere, pașnice. „Dar pentru ca această acțiune 
să înceapă — ne spune Geo Bogza, la încheierea 
primei părți e călătoriei noastre — a fost ne
voie de un lung răstimfc. A trebuit ca brațul pu
ternic al poporului să poată lucra în folosul său. 
Acum, ca un pictor demiurg, el trage linii și 
pune culori pe tabloul măreț al patriei sale". ;

★

Popas. Călăuzul simte de pe fețele noastre < 
părerea de rău că această atît de scurtă !
călătorie a luat sfîrșit. Și iată, îl vedem i

scoțind de la piept, din dreptul inimii parcă, 
un șir de „ilustrații la tablou] geografic al Re
publicii Populare Romine". Simple ilustrații în 
cîteva cuvinte — un întreg ținut al patriei 
noastre. Iată locurile vechi ale Hațegului, „inima 
de odinioară a Daciei". Iată Valea Jiului. Cît 
s-a schimbat din ’45 de cînd am fest pe-aici 1 
pare că ne spune Bogza. îi avem în fața ochi
lor pe mineri, in uniforma lor nouă „cu cele 
două ciocane încrucișate pe bentiță, pe care 
cînd le văd oamenii, ori pe unde se duc, pri
vesc deodată spre dînșii cu prietenie". Are 
dreptate călăuzul... Cit s-a schimbat fața lumii 
în acești din urmă zece ani !

O altă ilustrație, care în mod deosebit ne 
atrage luarea aminte, e a Reșiței. Ne spune 
Bogza : ....priviți cum stau oțelarii la gura cup
toarelor, priviți figura cutezătoare, ochii scă
părători dc inteligență și bucurie, întreaga fată 
luminată de un triumf deplin în mijlocul celor 
mai mari primejdii — asupra materiei și iată-i 
cît de bine seamănă cu niște vulturi. Sînt vul
turii erei noastre industriale".

Ei, dar celelalte ilustrații 1...

...Și iată-ne la ultimele rînduri ale acestor 
„note de drumeț". Cine ne-e călăuzit in minu
nata noastră călătorie ? Un neobosit și priceput 
drumeț ?... Un geograf ? Un geolog ? Un poet ? 
Un istoric, poate, al vremii noastre ?... Da. Și 
drumețul, și geograful, și geologul, și poetul, 
șl istoricul. Toți laolaltă. Mai presus de orice 
însă, un tovarăș mai în vîrstă, cu părul cărunt 
de-acum, dar cu inima tot atît de tînără și 
aprinsă ca a noastră I

Ne-aducem aminte de cuvintele sale de sfîrșit, 
înfățișîndu-ne zumzetul voios și harnic al pri
măverii patriei noastre: „E zumzetul întregii 
țări, îndreptindu-se spre viitor cu aripi îndrăz
nețe".

Spre viitor, cu aripi îndrăznețe !
Asta învățăm, călătorind cu Geo Bogza.



Pe marginea scrisorii „Morala de sportiv, sau de vedetă ?*

O singură disciplină pentru toți
SĂ FOLOSI i TOATE POSIBILITĂȚILE

Citind scrisoarea „Morală de sportiv, 
sau de vedetă 7“ publicată în ziarul 
„Scînteia tineretului" nu poți fără în
doială să nu aprofundez! această pro
blemă. Așa cum e șl firesc de altfel, 
ți-arunci privirea în jurul tău, asupra to
varășilor tăi de muncă. Așa am făcut și 
eu. După ce am citit scrisoarea tovarășu
lui Ion T. Cornel care vorbea despre unii 
sportivi de la uzina „23 August" m-am 
oprit, așa cum era și de așteptat, asupra 
sportivilor noștri, ai Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie". O bună parte dintre ei 
sînt cunoscuțl în întreaga țară. Cine nu-1 
cunoaște pe rugbiștii sau fotbaliștii co
lectivului nostru sportiv 7 Mulțl atleți, 
boxeri, turiști sau alpiniști sînt de ase
menea cunoscuți. Pentru acest lucru socot 
că nu mai este nevoie să vi-i prezint. 
La noi însă mal sînt o seamă de sportivi 
care pînă acum — fiind de abia în drum 
către măiestria sportivă — n-au reușit 
performanțe care să-i facă chiar atît de 
cunoscuți. Activitatea lor însă este o ga
ranție că în curînd ei se vor situa cu cu
raj printre sportivii fruntași. Pe cîțiva 
dintre aceștia în puține cuvinte vreau săț 
vi-i prezint în această scrisoare.

Vrănescu Ilie este un pasionat volei
balist. A jucat în echipa noastră în cam
pionatul de volei al Capitalei. Dar el nu 
este numai un bun sportiv ci și un bun 
agitator în masa tineretului din uzina 
noastră. Deseori el a mobilizat tinerii din 
secția sa pe terenul de sport, antrenîn- 
du-i astfel să practice sporturi dife
rite. Pentru acest lucru este deose
bit de apreciat de eătre noi. Activitatea 
sa multilaterală a constituit un prețios 
ajutor pentru colectivul sportiv. Asupra 
acestui lucru vreau să mă opresc ceva 
mai mult. Cum spuneam mai înainte, 
sportivii noștri se bucură de o deosebită 
prețuire în rîndurile muncitorilor uzinei 
pentru activitatea lor fructuoasă. Un alt 
tînăr sportiv este alpinistul Mihalașcu 
Pantazie, participant la finala campiona
tului R.P.R. de alpinism din acest an.

După cum se vede Pantazie a urcat se
rios către drumul măiestriei sportive. Dar 
nu despre acest lucru vreau să vorbesc, 
ci despre faptul că și el este unul dintre 
sportivii care desfășoară o activitate mul
tilaterală. Tocmai pentru acest lucru ute
miștii l-au acordat încrederea lor ale- 
gîndu-1 secretarul biroului organizației 
U.T.M. din secția a Il-a căldărari. Entu
ziasmat de această încredere el a muncit 
o bună bucată de vreme cu mult suflet. 
Mai apoi s-a lăsat pe tînjeală. Utemiștii 
au socotit pe bună dreptate că această 
lipsă trebuie dezbătută într-o adunare 
generală. De altfel atunci au fost foarte 
aspri: au hotărît ca Mihalașcu să nu mai 
aibă munca de secretar al organizației, 
ci să fie numai membru în biroul U.T.M. 
al secției. Pantazie a priceput atunci că 
a greșit și s-a pus curînd din nou pe 
treabă. Astăzi este mult mai activ ca 
înainte, se preocupă cu multă atenție de 
sarcinile organizației pentru care-și gă
sește mult timp și nu mai motivează 
neîndeplinirea lor din pricina antrena
mentelor. Pentru Mihalașcu Pantazie dis
ciplina de organizație este după cum s-a 
văzut, un lucru sfînt. A înțeles că și pen
tru el — ca pentru toți sportivii de alt
fel — există o singură disciplină de orga
nizație.

Sînt oare utemiști care socotesc că 
ar fi două feluri de discipline in orga
nizația noastră, una pentru sportivi și 
alta pentru restul membrilor 7

Da. Cel puțin în organizația noastră de 
secție U.T.M. un asemenea exemplu este 
bine cunoscut. Autorul acestei „teorii" 
este sportivul Stîrcu Richard. Faptele sale 
se aseamănă întrucîtva cu cele povestite 
mai sus despre Pantazie. Și el s-a bucu
rat de încrederea utemiștilor fiind ales 
în biroul U.T.M. al secției electrice. El 
însă a înșelat în repetate rinduri această 
mare încredere. Deseori, în cadrul adu
nărilor generale ale secției s-a discutat 
despre slaba activitate a organizației 
U.T.M. pe tărîm sportiv. Și pentru acest

lucru este vinovat firește în primul rînd 
responsabilul sportiv din biroul U.T.M. 
al secției, tovarășul Stîrcu Richard. Lip
sind de Ia multe adunări generale el n-a 
putut folosi ajutorul utemiștilor, slăbind 
legătura cu organizația U.T.M., tovarășul 
Stîrcu a încetat de a mai fi un bun 
sportiv, conduita sa morală a început să 
devină nesănătoasă. De curînd a fă
cut de rușine succesele colectivului 
sportiv „Locomotiva" Grivița Roșie. Fiind 
trimis de colectiv într-o tabără pentru 
pregătire în vederea campionatului R.P.R. 
de alpinism, Stîrcu a avut grave abateri de 
la disciplina sportivă. A lipsit repetat de 
la antrenamente și n-a respectat progra
mul taberei. Nu se odihnea noaptea, con
sumând în acest timp băuturi alcoolice. 
Pentru aceste grave abateri, el a fost ex
clus din tabără. Adunarea generală a or
ganizației din care el face parte a hotă
rît într-una din ședințele sale să discute 
aceste grave lipsuri de disciplină. Este 
clar că discuția va lămuri deplin dacă 
comportarea lui este demnă de un sportiv 
utemist. Stîrcu Richard va înțelege atunci 
că nu există două discipline de organi
zație, ci numai una singură, valabilă și 
pentru sportivi.

Poate se mai găsesc și în alte colec
tive sportive tineri ca Stircu Richard, 
care lipsesc de la adunările generale alo 
organizației, nu-și plătesc la timp coti
zația, nu participă cu regularitate la 
cursurile învățământului politic și nu-și 
îndeplinesc sarcinile de organizație. Or, 
tocmai pentru acest lucru m-am adresat 
ziarului să arăt că sînt împotriva acelor 
sportivi care consideră că există două 
feluri de disciplină în organizația noa
stră. Aș vrea despre această problemă 
să-și spună părerea și alți tovarăși.

DUMITRU SEWȚIOAN 
secretarul organizației de secție 

U.T.M. atelierul electric. Complexul 
„Grivița Roșie"

PENTRU DEZVOLTAREA CREȘTERII ANIMALELOR

Calea studiului
Am citit cu deosebit interes !n nr. 

1682 al ziarului „Scînteia tineretului" 
scrisoarea intitulată „Morală da spor
tiv, sau de vedetă ?“

Cum ar putea obține performanțe 
valoroase sportivi care chiulesc fără 
nerușinare de la muncă, care lipsesc 
de la antrenamente și nu-și ajută to
varășii, care au o atitudine vedetistă 
pe terenul de sport? Comportarea 
sportivilor criticați în ziar, de la 
uzinele „23 August", oglindește nu nu

mai faptul că ei înșiși au un scăzut nrvel politic și cultural, 
ci și faptul că de această problemă, de educația comunistă a 
sportivilor, organizația de bază U.T.M. de la uzinele .,"3 Au
gust" nu s-a ocupat aproape de loc.

Mult timp și în întreprinderea noastră, problema educației 
comuniste a sportivilor a fost neglijată, lăsată la voia întâm
plării. In ultimul timp însă situația s-a îmbunătățit. Cc— 
organizației de bază U. T. M. a început să se ocupe și de 
educația comunistă a sportivilor. In primul rînd nc. 
ne-am îngrijit ca fiecare sportiv, fiecare aspirant G.7.LA să 
studieze,, să fie încadrat într-o formă de învățămînt pc’ tic. 
Duțescu Ana, Deak Elena, Paraschivescu Florică și aproape 
toți ceilalți sportivi ai întreprinderii noastre sînt încadrați 
azi în formele de învățămînt politic.

Pentru ca necontenit să crească nivelul cunoștințelor gene
rale ale sportivilor, noi ne-am preocupat să antrenăm pe tineri 
în continuarea studiilor superioare. Sportivii Herșcovici Irina 
și Fraimaier Bruno studiază la cursurile serale și fără frec
vență.

In același timp am îndrumat sportivii să citească literatură 
sportivă, să studieze lucrările tehnice ale sportivilor soviet.ti, 
să urmeze exemplul lor de înaltă ținută sportivă, de perseve
rență și hotărîre.

Dacă am acordat atenție problemei studiului sportivilor, am 
neglijat însă un lucru foarte important în pregătirea și călirea 
morală a sportivilor noștri. E vorba de antrenarea lor în viața 
de organizație. Sportive ca Moldoveanu Angela, Ionescu 
Adriana, G. Florica și altele au dovedit o totală indiferență 
față de îndeplinirea sarcinilor de organizație. Nu participă la 
ședințe și adunări, nu-șl plătesc cotizațiile etc. Deși cunoștea 
această situație, comitetul organizației de bază U.T.M. nu a 
luat multă vreme nici o măsură.

Desigur, dezvoltarea în rîndurile sportivilor noștri a unor 
deprinderi și calități specifice sportivilor de tip nou nu se 
rezumă numai la antrenarea lor să studieze și să participe la 
viața de organizație. Educația comunistă a sportivilor cere o 
atenție cu mult mai mare față de activitatea sportivilor în 
orice domeniu.

ELENA CULEA 
secretara organizației de bază U.T.M. 

de la întreprinderea „Bela Brainer"

Despre sportivii uzinei noastre
în „Scînteia tineretului" a apărut 

recent o scrisoare care a fost primită 
cu deosebit interes de tinerii din uzina 
noastră. E vorba de scrisoarea ute.nis- 
tului Ion T. Cornel de la urinele 
„23 August" dm Capitală, intitulată 
„Mo-aiă de tportir, seu de vedetă 7“ 

Personal cred că comper tzrea unor 
sportivi din echipa de fotbal a uzine
lor ,23 August" nu face cinste mișcării 
noastre sportive, au face cinste colec
tivului de muncitori harnici și pri- 
espuți de la uzinele J3 August". în 

conștiința uncr fotbaliști mai dăinuie încă din păcate unele 
trăsături specifice sporiului burghez: vedetismul, tendința de 
a face dm speri o profesie.

In primul riad cred că de tcate smstea se face vinovată în 
mare măsură organizația de bară UT M care no s-a îngrijit 
sistematic de edaeirea politic*  și mora'ă a sportivilor, care nu 
a ermbătijt de f-eeare izti orice martie-tare de vedetism, de 
înș-imfare a sportivilor.

D-ră sportivi: uzinei noastre au obținut rit de cît succese, 
cred e*  aceasta se datorește fcp'nlui rf organizația de bază 
U.TJL a combătui la timp atitudinile nesportive, neîngăduiad 
ea in rîndurile sportivilor să-și facă lcc vedetismul, îngâmfa
rea. lipsa de respect pentru adversar etc.

Vreau să povestesc cîteva fapte. In ultimul timp, la secția de 
box a colectivului sportiv s-a închegat o atmosferă sănătoasă, 
de muncă serioasă și conștientă. Boxeri ca Marin Cristea. 
Oproiu Nlculaie, Ionescu Stere dau dovadă atît la antrena
mente cît și in atelier sau pe r.ng de disciplină, de dragoste 
pentru uzină, pentru colectivul sportiv. Ei sînt exemplu pen
tru mulți sportivi din uzină

Dar, în același colectiv au existat doi sportivi care prin în
treaga lor activitate se opuneau normzlor elementare ale mo
ralei sportivului de tip nou. E -orna de utemistul Băiășoiu 
Gbeorgbe șî Anghelaitâr Alfred. Aceștia nu-și îndeplineau sar
cinile, aveau o atitudine nesportivă, de multe ori huliganică. 
Ei au făcut de ris deseori colectivul sportiv.

Utemiștii din secția de box nu s-au împăcat însă cu atitu
dinea acestor sportivi. Au analizat activitatea lor și i-au exclus 
din cadrul colectivului sportiv.

Un lucru asemănător s-a intimplat și la secția de fotbal. 
Fotbalistul Vâs le Nlculaie, pentru atitudinea sa imorală, a fast 
exclus de asemenea din colectivul sportiv.

Toate acestea, precum și combaterea celorlalte manifestări 
nesportive ale unor utemiști, au contribuit la crearea unei 
atmosfere de muncă serioasă în rîndurile sportivilor uzinei.

Din păcate insă, nu întotdeauna comitetul organizației de 
bază U.T.M. din uzina noastră a pus în discuția utemiștilor 
abaterile săvârșite de unii sportivi.

Comitetul organizației de bază U.T.M. din uzina noastră și-a 
propus în planul său de muncă să se ocupe cu mai multă 
seriozitate de atitudinea sportivilor în muncă, printre tovarăși, 
la antrenamente.

NICULAIE HAGIU 
secretarul organizației de bază U.T.M. 

de la uzinele „Matyas Rakosi"

Crețle numărul cantinelor 
în raionul Tg. Jiu

In anul 1949 în raionul Tg. Jiu Ac
ționau un număr de 14 cantine și inter
nate având un efectiv de 4500 muncitori 
și elevi

In prezent, în acest raion datorită con- 
dițiunilor create de către statul nostru de 
democrație populară, numărul cantinelor 
și internatelor din acest raion a crescut 
la 36, numărînd un efectiv de peste 32.000 
muncitori și elevi.

Cele 34 de gospodării anexe create pe 
Ungi cantinele întreprinderilor și școlilor, 
avind o suprafață de 630 ha. au dat anul 
acesta o producție mărită la hectar, ceea 
ce permite o bună aprovizionare a mun
citorilor.

Astfel, cantina unită a salariaților din 
Tg. Jiu și cea a muncitorilor de la între
prinderea 603 construcții s-au aprovizio
nat din timp cu cele necesare pentru 
iarnă.

Corespondent, 
LULU SOLOMON

Festivitatea dezvelirii 
unei plăci comemorative 

ia Cluj
CLUJ. — Cu aproape 16 ani în urmă, în 

condiții de adâncă ilegalitate a avut loc 
la Cluj Conferința Comitetului teritorial 
Ardea! și Banat al Partidului Comunist 
Romin. La Conferință au participat ca 
delegați cin partea Comitetului Central 
nl P.C.K.. eroii close: muncitoare Die Pin- 
tilîe și Be'a Brainer.

Pentru a cinsti memoria lor. la casa 
unde s-a ținut Conferința, în str. Brasai 
nr. 5 din Cluj, vineri dimineață a avut 
loc festivitatea dezvelirii unei plăci co
memorative. Cuvintele încrustate pe 
această placă amintesc de participarea la 
Conferință a eroilor comuniști care s-au 
jertfit pentru cauza clasei muncitoare.

La solemnitatea dezvelirii plăcii come
morative au participat delegați ai comite
telor regional și orășenesc P.MR. Cluj, 
ai sfaturilor populare regionale și orășe
nesc, ai Institutului de istorie a Parti
dului, numeroși oameni ai muncii.

(Agerpres)

î In ajutorul oeior care urmează 
cercurile de începători U.T.M. de la 
orașe și sate, AU APARUT:

Lecția I-a.
R.P.R. SCUMPA NOASTRA PATRIE.
Lecția Il-a
CUM

LUPTAT PENTRU 
LOR, MUNCITORI! ȘI ȚARAN'fl 
DIN ROMIN1A BURGHEZO-MOȘIE- 

REASC.A.

!

I
L

AU TRAIT ȘI CUM AU 
ELIBERAREA

j

Gospodăria agricolă de stat din comuna Bucium, regiunea Iași, are un dezvoltat 
sector zootehnic. In sectorul de vițel unde sînt crescuți vițeii pînă la vîrsta de 
6 luni, planul a fost depășit.

In fotografie : brigadierul zootehnic Mihai Frunză dă Indicații tinerel îngriji
toare Elena Ciocoi, in legătură cu o cit mai bună îngTlj're a animalelor.

(foto Agerpres)

★ ★

Largi perspective
Proiectul Directive

lor Congresului al 
II-lea al Partidului 
cu privire la dezvol
tarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani 
arată calea ce trebuie 
urmată de oamenii 
muncii de pe ogoare 
răminerii în urmă

Pe marsinea Proiectului de Di
rective ale Congresului al !l-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii in următorii 2—3 ani.

Odată cu toate 
celelalte instituții de 
învățămînt din țara 
noastră, la 1 septem

brie și-a deschis porțile și Școala medie 
tehnică de arte plastice din București.

Din păcate însă numai „porțile", mai 
precis portița de fier prin care dai din 
strada Popov în curtea școlii era larg des
chisă în dimineața aceea pentru a primi 
zecile de elevi și profesori veniți să în
ceapă un nou an de învățătură.

încolo, profesorii și elevii au fost întâm
pinați la venirea în școală de clase mur
dare, ferestre sparte, sobe stricate sau dă- 
rimate. Pentru ei nu s-au pregătit — așa 
ca la alte școli — săli bine amenajate, cu
rate, pentru ca să le fie mai mare dragul 
să învețe.

De la început au trebuit să se confor
meze întocmai programului stabilit de di
recțiune, care, pentru a face față situației 
dificile, fixa două ore de curs teoretic 
în clădirea din strada Popov, două ore 
de practică în strada Dr. Sion 2, apoi iar 
curs, de data aceasta însă în strada lulia 
Hașdeu.

Văzînd însă că această stare de „provi
zorat" durează nu cîteva zile ci săptămîni, 
elevii au început să se intereseze și ei în 
ce constă „amenajarea". Cele aflate nu pu
teau să bucure pe nimeni. „Micile repa
rații" care au început de curînd au ca scop 
înlocuirea completă a podelii de lemn cu 
parchet, zidirea din nou a sobelor, schim
barea lemnăriei de la ferestre și alte cî
teva lucrări tot atît de „mici" privind in
stalația electrică, canalizarea, tencuiala 
etc.

Cît vor dura lucrările 7 La această în
trebare e greu de răspuns. In orice caz, 
dacă nu va surveni nici o greutate în a- 
provizionarea cu materiale — cum s-a in- 
tîmplat pînă acum — Unitatea de con
strucții nr. 11 a Trustului de Construcții

UNDE DUCE LIPSA DE SPIRIT GOSPODĂRESC
București, și-a luat angajamentul, prin 
contract semnat, să termine toate repara
țiile la 31 decembrie.

Pînă atunci lecțiile de istorie, matema
tică, romînă vor continua să fie audiate cu 
același acompaniament monoton al cioca
nelor sau rindelelor de tîmplărie, cu lovi
turile so'oarilor care-și potrivesc mărimea 
cărămizilor, însoțite din cînd în cînd de 
zăngănitul bucăților de sticlă aruncate 
în timpul tăierii sticlei pentru noile 
rame de la ferestre... Nu mai vorbim 
de continuul du-te, vino, al profesorilor 
și elevilor, între sălile din str. Popov, Sion 
și lulia Hașdeu. Nimic de spus, condiții de 
învățătură cu adevărat „deosebite".

Să vedem însă cine sînt originalii regi
zori ai acestei triste piese : tovarășul di
rector al școlii, Bodnariuc, Direcția Ge
nerală de Construcții și Investiții a Mi
nisterului Culturii, Direcția Generală Ca
dre și învățămînt a aceluiași minister. 
Cum s-a ajuns la aceasta 7 Iritr-un mod 
obișnuit, cum se întîmplă de obicei, ori
unde lipsește spiritul gospodăresc și sim
țul de răspundere.

încă din anul trecut direcțiunea școlii 
a ajuns la concluzia că localul nu este în- 
tr-o stare nici măcar pe departe cores
punzătoare bunei desfășurări a procesului 
de învățămînt. S-a discutat mult despre 
tot ceea ce ar fi necesar dar, din păcate 
vorbele spuse n-au fost concretizate în ci
fre pe hîrtie.

La 22 mai a.c. cînd prin adresa nr. 28.929 
Direcția Generală de Construcții și Inves
tiții din Ministerul Culturii a informat 
Școala medie tehnică de arte plastice că 
1 s-au aprobat banii necesari pentru re

parații, repartizîndu-le totodată pentru 
executare Trustului de Construcții Bucu
rești. Tovarășul director al școlii, Serafim 
Bodnariuc, a rămas cam încurcat. El nu 
s-a îngrijit să aibă proiectele terminate 
la timp ; abia acum urma să caute pe ci
neva să le întocmească. Și astfel, datorită 
lipsei lui de răspundere, proiectele au fost 
gata cînd vacanța a ajuns pe sfîrșite.

Adresîndu-se abia în august Trustului 
de Construcții București pentru executarea 
lucrărilor, acesta, fiind prea aglomerat nu 
a vrut să le accepte, motivînd că școala 
trebuia să i se adreseze din luna mai sau 
iunie. După lungi tratative, a fost însărci
nată unitatea de construcții nr. 11 să 
execute reparațiile cerute, încheindu-se 
în acest sens respectivul contract în ziua 
de 25 august, deci cu numai 5 zile înain
tea începerii cursurilor.

Pînă să se transporte materialele nece
sare, pînă să înceapă lucrările, a trecut 
de 1 septembrie.

Ce era să facă tov. director 7 Să nu des
chidă școala 7 Nu ! Ar fi însemnat că. n-a 
fost capabil să organizeze lucrările de re
parații. Să nu facă lucrările 7 Nici asta, 
deoarece clasele erau ca vai de ele, de 
nu-ți mai venea să Ie calci pragul. Cum să 
rezolve situația pentru a ieși totuși din în
curcătură 7 După lungi frămîntări, soluția 
a fost găsită : școala să se deschidă la 
data cuvenită, lucrările de amenajare să 
înceapă, iar pînă la terminarea lor, cursu
rile să se facă pe apucate, unde se va pu
tea și cum se va putea...

Ce zice despre toate acestea tovarășul 
Love șeful serviciului construcții din Di
recția Generală de Construcții și Investiții 
a Ministerului Culturii, care se ocupă de

executarea reparații
lor și construcțiilor 7 
E de părere că din 
moment ce ministerul 

are încă multe alte unități unde mai sînt 
de făcut lucrări diferite „e firesc să nu 
se poată ocupa îndeaproape de ele" și 
pentru a scoate în evidență „nevinovăția" 
serviciului de construcții, ne informează 
că în adresa nr. 28.929 din 22 mai era 
specificat că „de executarea lucrărilor 
răspunde direct directorul școlii".

Iar ca o completare, tovarășul ne con
solează că Școala medie de arte plastice nu 
e singura cu lucrările de amenajare ne
terminate, că multe din instituțiile de în
vățămînt ale Ministerului Culturii stau 
prost cu reparațiile și renovările, că la 
Școala medie de muzică din București de 
pildă, nici nu au început reparațiile.

Tovarășa inspector Sibianu — care se 
ocupă din partea Direcției Cadre și Invă- 
țămînt a Ministerului Culturii de Școala 
de arte plastice — consideră că nu are 
„nici un amestec" în această treabă deoa
rece ea se ocupă de „îndrumarea didactică 
a școlii", problemele de amenajare fiind de 
competența Direcției de construcții și în
vățămînt. Așa o fi. Se pune însă între
barea : ce mai îndrumează tovarășa ins
pectoare dacă școala nu are unde să-și 
desfășoare activitatea didactică 7 Cum de 
nu a îndemnat-o inima ca măcar, de dra
gul unei bune activități didactice a Școlii 
medii tehnice de arte plastice pe anul șco
lar 1954—55 să se ocupe de urgentarea re
parațiilor de la această școală 7

Acestea sînt pe scurt motivele pentru 
care, la 1 septembrie, Școala medie teh
nică de arte plastice nu și-a putut des
chide porțile în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului. E clar că aici și-a spus cuvîntul 
birocratismul șl lipsa de grijă pentru buna 
gospodărire a școlilor.

CORNELIA MANCIUR

pentru lichidarea 
a agriculturii și 

pentru a xiiiea agricultura la nivelul sar- 
rinilo. ,r : de partid, la nivelul cerin
țelor descinde de aprovizionare a popu
lației muncitoare cu produse vegetale și 
animale și a industriei ușoare și alimen
tare cu materii prime agricole.

Proiectul de Directive acordă o atenție 
deoseb-iă problemei dezvoltării creșterii 
animalelor, prevăzînd importante măsuri 
în acest sens. El dă noi perspective de 
aplicare a Legii privitoare la dezvoltarea 
creșterii animalelor, în anii 1954-1956, in 
R.P.R. și oferă posibilitatea de a se aduce 
la îndeplinire sarcinile legate de creș
terea animalelor.

Alături de măsurile generale ca : îm
bunătățirea raselor de animale, măsuri de 
selecție atentă bine verificată, protecția 
animalelor tinere de rasă, asigurarea cu 
reproducători de calitate și în număr sa
tisfăcător a tuturor stațiunilor de montă 
etc. sînt preconizate o serie întreagă de 
măsuri ca : mecanizarea pe o scară cît 
mai largă a muncilor în zootehnie, repa
rarea și construirea de adăposturi bune, 
dc silozuri, fîntini

Prin mă șurile pe rare le prevede, Pro
iectul de Directive pune un accent deose
bit pe asigurarea in condiții cît mai bune 
a bazei furajere necesare pentru toată 
perioada anului și pentru întregul efectiv 
de animale. Asigurarea bazei furajere re
prezintă una din acțiunile cele mai impor
tante in creșterea animalelor. Fără o bază 
furajeră bine organizată nu se poare ob
ține nici mărirea numărului de animale, 
nici crearea de rase noi și nici mărirea 
productivității animalelor sau îmbunătă
țirea calității produselor.

Proiectul de Directive prevede ca pînă 
în anul 1956 să se asigure o producție me
die de cel puțin 2400 litri lapte pe cap de 
vacă furajată și să se mărească cantitatea 
de lapte predată statului pînă la 800.000 
hl.; producția medie de lînă la oi cu lînă 
fină și semitină să fie de 3,6 kg. la fie
care animal, iar la oile cu lină grosieră de 
12 kg., livrările de carne să atingă 31.000 
tone anual etc. Efectivul de animale ti
nere pentru reproducție va trebui mult 
mărit, iar toate gospodăriile agricole își 
vor completa efectivul de reproducători 
de rasă de calitate superioară.

Pentru realizarea creșterilor de efective 
și a producției de calitate, animalele tre
buie hrănite corespunzător. In acest scop, 
Proiectul de Directive prevede organiza
rea in mod rațional a bazei furajere pe 
suprafețe tot mai mari pentru asigurarea 
cantităților necesare de nutrețuri.

Proiectul de Directive prevede identifi
carea suprafețelor și punerea în valoare 
a tuturor rezervelor dc terenuri, reduce
rea suprafețelor inundabile, a mlaștinilor, 
a arboretelce de invazie, a mărăcinișuri- 
lor și a zonelor de șosea și de cale fe
rată. Descoperirea 
noi 
tele 
cu culturi furajere, 
la asigurarea unei baze furajere bo
gate. Astfel, în regiunea Suceava există 
peste 94.000 hectare teren care nu este 
folosit în nici un fel iar în regiunea 
Constanța, alături de terenurile neproduc
tive, de cele nefolosite, sînt și alte sute 
de hectare arabile care sînt răpite agri
culturii de drumurile formate deoparte și 
de alta de-a lungul șoselelor. Această 
practică se întîlneșfe și în alte regiuni din 
țară unde nu rareori se croiesc drumuri 
peste semănături. Alte mii de hectare — 
uneori din cele mai bune pentru agricul
tură — sînt acoperite de mărăcinișuri, sînt 
invadate de plante nefolositoare și în spe
cial de plante spincase, care devalorizează 
calitatea furajelor, produc vătămări ani
malelor și degradează calitatea produselor 
și în special a linii. Un astfel de aspect 
sa întîlnește la Gospodăria agricolă de 
stat din Tîrgușor, raionul Medgidia, pe 
pășunea oilor merinos de la Gura Dobro- 
gei și pe terenul gradinei de zarzavat — 
deși în gospodărie sînt toate posibilită
țile să se ducă o acțiune plină de succes 
pentru curățirea de mărăcinișuri, sca
ieți etc. a terenurilor potrivite pentru 
agricultură. Asigurîndu-se baza 
jeră și hrănirea animalelor la 
cu furaje în cantitate suficientă 
litate, bine recoltate, conservate 
tite pentru hrană se vor obține 
dicați de producție, sarcinile de 
fi realizate șl chiar depășite.

La stațiunea experimentală zootehnică 
de la Palas-Constanța, producția medie

terenuri va 
și mărirea

și valorificarea de 
permite printre al- 
suprafeței cultivate 

Aceasta va duce

fura- 
timp, 

de ca- 
și pregă- 
indici ri- 
plan vor

și

de lînă a fost de 6,3 
kg., iar producția ma
ximă de 13,5 kg. la 
oile merinos. Cu tot 
viscolul șl iarna as
pră din 1954, la acea
stă stațiune experi
mentală nu s-a înre

gistra' nici un miel mort și nici o oaie 
n-a avortat. Aceste realizări au fost po
sibile datorită faptului că stațiunea ex
perimentală a depus o muncă susținută, 
bine organizată, a asigurat furajele nece
sare și administrarea lor la timp.

La gospodăriile agricole de stat din co
munele Valea lui Mihai și Zalău s-au obți
nut mari cantități de lînă (la Valea lui Mi
hai 5,2 kg. în medie de fiecare oaie me
rinos). De asemenea la stațiunea expe
rimentală zootehnică din Slobozia, la oile 
țigăi s-a realizat o medie de 3,36 kg. cu 
maxima de 6,5 kg. La multe alte gospo
dării s-ar fi obținut rezultate mai bune 
dacă s-ar fi asigurat baza furajeră. Acolo 
unde hrana animalelor nu a corespuns 
necesităților de producție, unde adăpos
turile de animale au fost necorespunză- 
tcare și în general unde s-a depus o ac
tivitate redusă pentru îngrijirea animale
lor și asigurarea stării sanitare, produc
țiile au fest mici față de capacitatea de 
producție a animalelor. La gospodăria 
agricolă de stat din Tîrgușor-Constanța, 
la oile merinos transilvănean nu s-a pu
tut obține decît o medie sub 2,5 kg. lînă. 
Această producție mică se datorește — pe 
lingă alte motive — șl necoordonării juste 
între necesarul de furajare a animalelor, 
planul și producția de furaje.

La producția de lapte s-au înregistrat 
de asemenea mari cantități. La stațiunea 
experimentală zootehnică din Popăuți- 
Botoșani la vaca sură de stepă, la sta
țiunea experimentală zootehnică Rușețu- 
Galați la vaca roșie, la gospodăria de stat 
din Coțușca-Suceava și în alte multe gos
podării unde se dv.ee o muncă susținută 
pentru asigurarea de bune condițiuni de 
hrănire și îngrijire pentru animale și se 
sprijină aplicarea metodelor celor mai 
avansate, producția de lapte obținută a 
depășit cu mult pe cea planificată.

In următorii 2-3 ani, creșterea anima
lelor se va dezvolta pe o bază tot mal 
științifică. Tot mai mulți ingineri și teh
nicieni zootchniștl vor lucra în gospeda
riile agricole de stat, în gospodăriile co
lective sau în sate.

Tineretul care muncește în sectorul 
zootehnic este chemat să aducă o contri
buție însemnată în dezvoltarea creșterii 
animalelor în următorii 2-3 ani. In nume
roase gospodării agricole de stat, gospodă
rii agricole colective și sate s-au ridicat 
numeroși tineri îngrijitori de animale 
fruntași, cu experiență în domeniul creș
terii animalelor. Tineri ca loan Gîtcj de 
la gospodăria agricolă de stat din Co- 
țușca-Succava, Constanța Buzu-c da la sta
țiunea experimentală zootehnică din Po- 
păuți-Botoșanl și alții sînt cunoscuți în 
întreaga țară prin realizările lor.

Popularizînd mai larg experiența tineri
lor crescători de animale fruntași, organi
zațiile U.T.M. vor ajuta mai mult în mun
că pe tinerii crescători de animale și vor 
îndruma pe tineri să îmbrățișeze această 
frumoasă meserie. In felul acesta organi
zațiile U.T.M. vor extinde, pe de altă parte, 
in rîndurile tineretului, nrtodele avansate 
de muncă aplicate în zootehnie.

Unul dintre mijloacele cele mal de 
seamă prin care organizațiile U.T.M. pot 
să mobilizeze pe tinerii crescători de ani
male la înfăptuirea sarcinilor ce stau în 
fața sectorului zootehnic este lărgirea în
trecerii pentru titlul „de cel mai bun în
grijitor de animale". Este o datorie de 
scamă pentru organizațiile U.T.M. să an
treneze pe tineri să lupte pent-u cuceriraa 
acestui titlu de cinste, să-i educe să lupte 
pentru dezvoltarea șeptelului, pentru îm
bunătățirea calității lui, pentru mărirea 
productivității animalelor, folosind me
tode înaintate în munca lor.

Dezvoltarea continuă a creșterii anima
lelor, sporirea șeptelului, îmbunătățirea 
productivității animalelor va asigura in 
următorii 2-3 ani o aprovizionare mai 
abundentă a populației muncitoare cu 
produse animale și a industriei ușoare și 
alimentare cu materii prime agricole, va 
contribui la ridicarea bunei stări a oame
nilor muncii din
Medic veterinar

din Institutul

orașe și de pe ogoare.
FRANC1SC POPESCU 
de Cercetări Zootehnice 
al R.P.R.

„Scînteia tineretului"
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Să înceteze activitatea subversivă 
împotriva R. D. Germane

BERLIN 24 (Ager- ---------
pres).— TASS trans- Scrisoarea lui G. M. Pușkin, eonii-

---------- sar al U.R.S.S. in Germania, adre-
—— comisar al S. U. A.

în

al

mite scrisoarea adre- < 
s^lî^R^n ““ă înaltului 

Germania, G. M.
Pușkin, înaltului comisar al S.U.A. 
Germania, Conant.

La 23 septembrie, înaltul comisar 
U.R.S.S. în Germania, G. M. Pușkin, a 
adresat înaltului comisar al S.U.A. în Ger
mania, Conant, următoarea scrisoare în 
care se spune, printre altele:

„Guvernul Republicii Democrate Ger
mane mi-a transmis materiale care dove
desc că organele securității de stat a Re
publicii Democrate Germane au descope
rit numeroase cazuri de activitate sub
versivă .desfășurată împotriva R. D. Ger
mane de către organizațiile de spionaj și 
diversiune aflate în Berlinul occidental și 
în Germania occidentală. După cum re
iese din aceste materiale, în ultima vreme, 
în R. D. Germană au fost arestați peste 
400 de spioni și diversioniști din aceste 
organizații și, în afară de aceasta, peste 
100 de agenți s-au prezentat de bună voie, 
regretînd activitatea lor criminală.

S-a stabilit că colaboratorii oficiali șl 
agenții, cei arestați și cei care s-au pre
zentat de bună voie, au fost în serviciul 
centrelor de spionaj americane aflate în 
Berlinul occidental și în Germania occi
dentală, precum șl în serviciul unor orga
nizații care poartă denumiri germane dar 
care sînt de fapt filiale ale centrelor de 
spionaj și diversiune americane, printre 
care organizațiile conduse de cunoscuții 
hitlerlști Gehlen și Blank, așa-numitele 
„grupul de luptă împotriva neomeniei", 
„comitetul de instrucție al juriștilor li
beri", „Uniunea refugiaților politici din ră
sărit", „biroul răsăritean al Uniunii creș- 
tin-democrate“ și altele. Agenții aveau 
misiunea de a săvîrși atentate împotriva 
cetățenilor din R. D. Germană, de a cu
lege informații cu caracter de spionaj des
pre R. D. Germană și armata sovietică, 
de a dezorganiza activitatea aparatului 
administrativ al R. D. Germane, de a să
vîrși acte de sabotaj și alte acte crimi
nale.

La dispoziția organelor de instrucție 
din Republica Democrată Germană se 
află numeroase probe materiale privind 
activitatea criminală a agenților organi
zațiilor de spionaj și diversiune. Au fost 
confiscate de la agenții arestați carabine, 
pistoale, materii explozive și bombe pre
văzute cu focoase automate, cîteva zeci 
de aparate portative de radio-emisiune și 
recepție de producție americană, aparate 
fotografice speciale, o mare cantitate de 

- - - fitiluri
și co
și alte

arme albe, ampule incendiare, 
Bickford, materii toxice, precum 
duri cifrate, cerneală simpatică 
mijloace de spionaj și diversiune.

Heyer Kapahnke, fost membru 
ganizației de spionaj a lui Gehlen, precum 
și alte persoane care au trecut în R. D. 
Germană, au prezentat documente dove
dind că incendiile, actele de diversiune, 
asasinatele și alte acțiuni dușmănoase îm
potriva populației din R. D. Germană se 
săvîrșeau potrivit unul plan elaborat 
dinainte, întocmit special în acest scop 
de către un serviciu al organizației lui 
Gehlen, care lucrează după metodele 
A. B. C.-2 hitlerist.

Documentele organelor de instrucție și 
judiciare dovedesc că organizațiile de 
spionaj și diversiune care se află în Ger
mania occidentală și în Berlinul occiden
tal își aleg agenții de preferință din rîn- 
durile persoanelor care au lucrat în ser
viciul de spionaj hitlerist, la Gestapo, 
serviciul securității, S.S., precum și din 
rindurile criminalilor politici și de drept 
comun. Totodată, prin metode de șantaj, 
amenințări și înșelăciune, aceste organi
zații încearcă să atragă germani cinstiți 
într-o activitate criminală îndreptată îm
potriva intereselor patriei lor.

Prin materialele instrucției s-a stabilit 
că organizațiile de spionaj și diversiune 
folosesc în scopurile lor minori și minore 
și chiar copii. Astfel, agenții Wolf și Fis
cher au declarat că au obligat pe elevele 
Christa și Ursula Weber și pe altele să răs- 
pîndească manifeste-instrucțiuni conținînd 
indicația să se toarne nisip în lagărele 
osiilor locomotivelor și vagoanelor, să 
se taie firele telefonice, să se deterioreze 
instalațiile de semnalizare 
mită alte acte de sabotaj în 
porturi, 
pfenigi

După 
ganele 
naj, ; 
turile

al or-

și să se co- 
trans- 

Wolf plătea copiilor 25 de 
pentru fiecare manifest difuzat, 

cum dovedesc faptele, or- 
militare americane de spio- 

abuzînd de situația și drep- 
lor de autorități de ocupație,

au creat în Germania 
occidentală și în 
Berlinul occidental o 
rețea a serviciilor 
lor de spionaj, care 
desfășoară o activi- 

de spionaj împotriva 
armatei sovietice. Pe

tate subversivă și
R. D. Germane și 
baza depozițiilor existente s-a stabilit că 
autoritățile americane întrețin numai în 
Berlinul occidental 17 servicii de spionaj 
și sabotaj, printre care: Direcția de in
formații de pe lîngă înaltul comisar ame
rican, care își are sediul în clădirea re
prezentanței din Berlin a înaltului comi
sar de pe Clayallee Nr. 170. Tot acolo se 
află așezămintele „departamentul de di
versiune politică" condus de spionul ame
rican Baily; organul serviciului de spionaj 
maritim militar „Navy Intelligence" (Ber
lin—Zelendorf, Clayallee Nr. 180), al că
rui șef este căpitanul american Day ; di
recția serviciului de spionaj mili’a- 
rian al S.UA. de la Wiesbaden și filiala 
lui din Berlinul occidental, uenunu.a 
secția de cercetări speciale „O. S. I.“ 
(Office of Special Investigation), a- 
vînd sediul în clădirea „Columbia 
house" în apropierea aerodromului 
Tempelhoff, ai cărei șefi sînt Bauer, 
Allendorf și alții: secția serviciului de 
spionaj politic american (Berlin, Kaiser- 
Wilhelmstrasse Nr. 4) ; direcția de contra
spionaj american „C-I-C" din cartierul 8 
(Berlin-Zelendorf Clayalee Nr. 172), organ 
al serviciului de spionaj și contraspionaj 
militar american, denumit „subunitatea 
7.880 M-I-D" (Berlin-Zelendorf, Clayallee 
Nr. 80), condus de Livingston, alias 
„Smith", „Parker", „Petersen".

Acestea sint doar cîteva cazuri ale ac
tivității de spionaj și diversiune desfășu
rată împotriva R. D. Germane și trupelor 
sovietice pentru care sînt răspunzătoare 
în primul rînd autoritățile americane de 
ocupație.

Politica de încurajare de către autori
tățile americane a activității de spionaj 
și diversiune în Germania nu corespunde 
cîtușl de puțin obligațiilor asumate de
S. U.A. prin acordul de la Potsdam și alte 
acorduri cvadripartite cu privire la dez
voltarea Germaniei pe o cale pașnică și 
democratică. Este absolut evident că a- 
ceastă politică urmărește un scop bine 
determinat — crearea în Germania a 
unei atmosfere de neliniște și nesiguran
ță, împiedicarea apropierii între Germa
nia răsăriteană și cea apuseană șl adîn- 
cirea scindării Germaniei.

Firește că această politică nu se poate 
bucura de simpatia poporului german. 
Nu poate fi considerat intîmplător faptul 
că majoritatea agenților strecurați în R. 
D. Germană de către organizațiile ameri
cane de spionaj și diversiune au fost des- 
coperiți și demascați cu contribuția acti
vă a populației însuși. Este de asemenea 
caracteristic faptul că după cum s-a men
ționat mai sus, peste 100 de agenți, dîn- 
du-și seama de caracterul antinațional al 
legăturilor lor criminale cu serviciul de 
spionaj american și de lipsa de perspec
tive a activității subversive împotriva 
Republicii Democrate Germane, s-au pre
dat de bună voie organelor R. D. Ger
mane. Organele sovietice din Germania, 
Ca și guvernul Republicii Democrate Ger
mane consideră drept o datorie a lor să 
ia măsuri energice în vederea curmării 
activității de spionaj și diversiune dusă 
împotriva R. D. Germane și a trupelor 
sovietice și nu pot tolera ca autoritățile 
americane să încurajeze organizații ostile 
operii de unificare a Germaniei.

După cum vă este cunoscut, autoritățile 
sovietice au și atras în repetate rînduri 
atenția autorităților americane de ocupa
ție din Germania asupra activității cri
minale a organizațiilor susmenționate care 
se află pe teritoriui*Germaniei  occidentale 
și al Berlinului occidental.

Avînd în vedere cele expuse mal sus, 
insist ca autoritățile americane de ocu
pație să ia măsuri eficiente pentru dizol
varea organizațiilor de spionaj și diver
siune din Germania occidentală și din 
Berlinul occidental și pentru încetarea 
activității lor criminale îndreptată 
potriva Republicii Democrate ~ 
șl a trupelor sovietice.

Este în afară de orice îndoială 
tarea unor asemenea măsuri ar 
la crearea în Germania a unei atmosfere 
de securitate și încredere și ar înlesni re
zolvarea problemelor legate de unificarea 
Germaniei pe o bază pașnică și democra
tică.

O copie a prezentei scrisori a fost tri
misă de mine înalților comisari ai Angliei 
și Franței".

îm-
Germane

că adop- 
contribui

Declarația Secretariatului U.I.S
PRAGA 24 (Agerpres). — Ceteka trans

mite : Secretariatul Uniunii Internațio
nale a Studenților (U.I.S.) a dat publici
tății o declarație în care se spune:

Uniunea Internațională a Studenților a 
prezentat spre examinare celei de a 8-a 
conferințe generale a U.N.E.S.C.O. (orga
nism al Organizației Națiunilor Unite 
pentru problemele învățămîntului, știin
ței și culturii) un memoriu cerînd revi
zuirea hotărârii adoptate de precedenta 
conferință generală, conform căreia U.I.S. 
a fost privat de statutul consultativ în 
U.N.E.S.C.O. In memoriu este expus pe 
scurt istoricul acestei probleme. Uniunea 
Internațională a Studenților a participat 
la activitatea U.N.E.S.C.O., începînd de 
la prima conferință generală a acestei 
organizații, care a avut loc în anul 1946. 
In iulie 1948, Comitetul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. a acordat U.I.S.-ului un sta
tut consultativ. In anul 1952, cea dea a 7-a 
conferință generală a U.N.E.S.C.O. a apro
bat o propunere care prevedea privarea 
U.I.S.-ului de acest statut. Cind a fost 
pusă la vot această propunere, reprezen
tanții Indiei, Indoneziei, Iugoslaviei și 
Franței s-au abținut de la vot

In continuare, in memoriu se spune că 
U.I.S. este singura organizație internațio
nală a studenților care reprezintă pe stu
denții din întreaga lume, indiferent de 
convingerile lor politice. In scopul adop
tării unui program mal larg al U.N.E.S.C.O. 
și pentru aplicarea lui cu succes în rin
durile studenților este necesar ca organi
zațiile membre ale UXS. să participe la 
elaborarea și traducerea în viață a acestui 
program. Acest lucru ar putea C realizat 
dacă U.I.S. ar intra în rindul organiza
țiilor afiliate la UJ7E.S.C.O.

---- •-----

Acțiuni antidemocratice 
ale guvernului irakian

BAGDAD 24 (Agerpres). — Guvernul 
reacționar irakian întreprinde noi acțiuni 
care au drept scop înăbușirea mișcării 
democrate din țară.

Potrivit știrilor transmise de agenția 
Reuter, guvernul Nuri el Said a dizolvat 
la 22 septembrie trei partide politice : 
partidul Umma (independent), partidul 
socialist și Frontul Unit Popular. Gu
vernul a dat de asemenea dispoziții pen
tru suspendarea pe timp de un an a or
ganului partidului Umma „Al Istiqlal**.  
în conformitate cu noua lege, studenților 
li se interzice să facă parte din vreun 
partid politic sau să desfășoare lupta 
pentru îmbunătățirea condițiilor lor de 
trai și de studiu.

---- •-----

Scurte știri
• La 23 septembrie a început în Uni

unea Sovietică Festivalul filmelor indiene, 
organizat de Ministerul Culturii al 
U.R.S.S. Festivalul se desfășoară la Mos
cova, Leningrad, Stalingrad, precum și în 
toate capitalele republicilor unionale.

• Guvernul R. Cehoslovace a fixat 
pentru duminică 28 noiembrie 1954 alege
rile pentru Adunarea Națională a R. 
Cehoslovace și pentru Consiliul Național 
Slovac.

• In urma invitației Ministerului Agri
culturii al U.RS.S. la 24 septembrie a so
sit la Moscova o delegație din Republica 
Populară Romină alcătuită din țărani, spe
cialiști din agricultură și oameni de știință. 
Oaspeții vor vizita Expoziția Agricolă 
Unională.

• După cum relatează agenția Reuter, 
in dimineața zilei de 22 septembrie au 
început în Germania occidentală mari ma
nevre la care participă unități americane, 
engleze, belgiene, olandeze șl canadiene. 
Manevrele se desfășoară în cadrul blocu
lui nord-atiantic.

• Ziarele relatează că poliția din ora
șul Caserta (regiunea Campagna Italia) a 
interzis festivitățile în cinstea ziarului 
„Unita", deși Consiliul municipal aprobase 
organizarea lor.

• Agenția France Presse anunță că In 
urma rănilor provocate de experiența cu 
bomba cu hidrogen de pe insulele Bikini, 
unul din membrii echipajului vasului ja
ponez „Fukuryu Maru" a murit la 22 sep
tembrie într-un spital din Tokio.

• Ziarul „Al-Ahram“ relatează despre 
noi dezastre provocate în Sudan de revăr
sarea fluviului Nil în urma unor ploi to
rențiale. La Kartum, 319 case au fost luate 
de apă. Mii de oameni au rămas fără 
adăpost.

In legătură cu campania anti-sovietică 
întreprinsă de unele ziare iraniene

TEHERAN 24 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a aflat la Te
heran, la 22 septembrie a.c., A. I. Lavren
tiev, ambasadorul U.R.S.S. în Iran, l-a vi
zitat pe A. Entezam, ministrul Afacerilor 
Externe al Iranului, și l-a făcut urmă
toarea declarație:

„In legătură cu arestarea unor ofițeri 
din armata și poliția Iranului, în ultimele 
zile în presa iraniană au început să a- 
pară știri cu caracter provocator privi
toare la așa-zise „legături secrete dintre 
cei arestați și Moscova" (ziarul „Ettelaat", 
ziarul „Keihan" șl altele), știri calom
nioase referitoare la atașatul militar so
vietic, generalul Rodionov (ziarul „Kei
han" din 15 septembrie), declarații calom
nioase și dușmănoase ale unor deputați din 
Medjlis la adresa Uniunii Sovietice și, 
în sfîrșit adoptarea de către autoritățile

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
NEW YORK 24 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 23 septembrie au început în Aduna

rea Generală a O.N.U. dezbaterile ge
nerale.

Primul a luat cuvîntul reprezentantul 
Canadei, Pearson.

R.P. Bulgaria cere d'n
SOFIA 24 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Bulgară transmite: Guvernul 
Republicii Populare Bulgaria a adresat 
Adunării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite următorul apel:

Guvernul bulgar, în dorința de a con
tribui la cauza colaborării internaționale 
și înțelegerii reciproce, înnoiește cererea 
sa ca Republica Populară Bulgaria să fie 
admisă in Organizația Națiunilor Unite.

îndeplinind voința poporului său, gu
vernul bulgar sprijină din toate puterile 
orice măsură îndreptată spre slăbirea în
cordării internaționale și menținerea păcii 
in întreaga lume. In politica sa, el este 
călăuzit de principiul că toate proble
mele internaționale litigioase pot fi re
zolvate pe cale pașnică, prin tratative.

Guvernul Republicii Populare Bulgaria 
a declarat în repetate rînduri și declară

Intețirea prigoanei fasciste în Germania occidentală
BERLIN 24 (Agerpres). — In ultimul 

timp, autoritățile de la Bonn intensifică 
represiunile împotriva forțelor iubitoare 
de pace, căutînd să îngreuieze prin acte 
de teroare lupta acestora împotriva po
liticii de militarizare și scindare a Ger
maniei. Cercurile reacționare vest-ger- 
mane își îndreaptă lovitura principală 
împotriva Partidului Comunist din Ger
mania, încercînd să lipsească de condu
cere forțele democratice din Germania 
occidentală. Guvernul Adenauer a arun
cat în închisoare o serie de fruntași ai 
partidului comunist — F. Rische, J. An- 
genforth, K. Zencke și J. Ledvohn, mem
bri ai conducerii partidului A fost emis 
un mandat de arestare împotriva lui Max 
Reimann, conducătorul partidului comu
nist Potrivit relatărilor presei germane, 
recent a fost arestat la Remscheid, G. 
Gampfer, membru al conducerii partidu
lui comunist eliberat doar cu cîteva luni 
înainte din detențiune „preventivă" care 
a durat 14 luni

Ce se ascunde sub „ajutorul" S. U. A. 
pentru Li Sîn Man

PEKIN 24 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Programul pentru acordarea 
unui „ajutor" militar lui Li Sin Man pe 
exercițiul bugetar 1955, în sumă de 700 
milioane dolari, pe care președintele Eisen
hower l-a aprobat la 21 septembrie, este 
o nouă acțiune care urmărește să extindă 
armata marionetă lisinmanîsiă, să pună în 
primejdie armistițiul din Coreea și să in
tensifice înrobirea Coreii de sud.

Prezentind acest program pentru acor
darea de „ajutor", Harold Stassen, direc
torul administrației pentru operațiuni în 
străinătate, a declarat că „extinderea aju- 

iraniene a unei măsuri discriminatorii, 
cu nimic justificată, în ceea ce privește 
prezentarea filmelor sovietice în Iran.

Faptele arătate mai sus dovedesc că 
în Iran a început să se desfășoare o cam
panie dușmănoasă împotriva U.R.S.S., 
care are drept scop firește, să prejudi
cieze relațiile de bună vecinătate sovieto- 
iraniene în interesele altor țări.

Ambasada așteaptă ca Ministerul Afa
cerilor Externe al Iranului să ia măsurile 
cuvenite pentru încetarea campaniei duș
mănoase împotriva U.R.S.S. și în special 
să ia măsuri pentru anularea dispoziției 
discriminatorii a autorităților iraniene în 
ceea ce privește prezentarea filmelor so
vietice".

Ministrul Afacerilor Externe al Iranu
lui ,dl. Entezam, a promis să aducă la 
cunoștința guvernului iranian declarația 
ambasadorului sovietic.

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 23 
septembrie, Biroul Adunării Generale 
O.N.U. a recomandat includerea proble
mei Ciprului pe ordinea de zi a Adunării. 
Propunerea a fost primită cu nouă vo
turi, trei voturi contra și trei abțineri.

nou admiterea in O.N.U.
și în prezent că acceptă fără nici o re
zervă obligațiile care decurg din Carta 
Organizației Națiunilor Unite și are toate 
însușirile cerute de articolul 4 din Carta 
O.N.U. Bulgaria este un stat iubitor de 
pace. Ea are tot dreptul de a ocupa locul 
ce i se cuvine la O.N.U., care, potrivit 
voinței fondatorilor ei, trebuie să fie o 
asociație universală de state libere și su
verane unite, indiferent de orînduirea lor 
socială și de deosebiri ideologice — pen
tru a atinge scopurile înscrise în Carta 
acestei organizații.

Guvernul bulgar are toate temeiurile 
să se aștepte ca cea de a 9-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. să pună ca
păt nedreptății evidente față de poporul 
bulgar și să hotărască admiterea Repu
blicii Populare Bulgaria în Organizația 
Națiunilor Unite.

Autoritățile vest-germane, care au in
terzis în mod ilegal organizația progre
sistă de tineret -— Uniunea Tineretului 
Liber German din Germania occidentală, 
urmăresc cu înverșunare pe tinerii și ti
nerele care au rămas credincioși acestei 
organizații. La 22 septembrie, tribunalul 
din Lunenburg a condamnat la închisoare 
pe termen de un an și o săptămînă pe tî- 
nărul patriot Arno Appen, pentru faptul 
că în vara anului 1953 a luat parte la or
ganizarea taberelor de odihnă pentru ti
neret. La Diisseldorf, poliția a făcut zi
lele trecute o descindere la sediul Bi
roului organizației progresiste „Mișcarea 
pentru autodeterminare și pace". Poli
țiștii au făcut o percheziție și au con
fiscat diferite documente. După cum a- 
nunță agenția A.D.N., procesul provoca
tor pregătit de guvernul Adenauer cu 
scopul de a interzice Partidul Comunist 
din Germania a fost fixat pentru 23 no
iembrie.

torului militar american acordat lui Li 
Sin Man" trebuie pusă în legătură cu noua 
regrupare a forțelor militare americane". 
El a adăugat că noul program al S.U.A. 
are drept scop „să dea Republicii Coreea 
posibilitatea de a menține pe picior de 
război" o armată 'puternică, să formeze 
unități de rezervă și să înceapă instruirea 
piloților pentru avioanele cu reacție.

S.U.A. condiționează „ajutorul" pentru 
Li Sin Man de „colaborarea deplină" a 
guvernului sud-coreean la politica ame
ricană agresivă în Extremul Orient.

------------------ --------------
A apărut în limbile: rusă, romînă, 

franceză, germană, engleză și spaniolă:

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!”

București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești 
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Articol de fond : Un mare eveniment 
istoric în viața poporului chinez.

* « * Constituția Republicii Popu
lare Chineze.

LIU ȘAO-ȚI: Despre proiectul de Con
stituție a Republicii Populare Chi
neze. Raport prezentat în cadrul pri
mei sesiuni a Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină a 
primei legislaturi.

M. MITIN: O dată istorică memora
bilă. (Cu prilejul celei de a 90-a 
aniversări a întemeierii Internațio

nalei I).
Informații

De vînzare la toate librăriile, chioș
curile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani

Lucrările Conferința mondiale 
a muncitorilor din industriile 

chimică, similare și petrol
Ședința din după amiaza zilei de joi a 

Conferinței mondiale a muncitorilor din 
■’industriile chimică, similare și petrol a 
fost prezidată de Cijan Hao-jan (R. P. 
Chineză).

In continuarea discuțiilor la raportul 
prezentat de Bianchi Lima în prima zi a 
Conferinței, a luat cuvîntul Maximilian 
Garcia (Venezuela).

A luat apoi cuvîntul Alexandru Verne- 
scu (R.P.R.) care a vorbit despre dezvolta
rea industriilor petroliferă și chimică din 
țara noasSră, despre creșterea necontenită 
a nivelului de frai al oamenilor muncii.

In cuvîntul său, Nikolai Kovalev, con
ducătorul delegației U.R.S.S. a scos în 
relief activitatea desfășurată de sindicatul 
industriei chimice din Uniunea Sovietică.

Georges Vanhaute (Franța) a prezentat 
apoi eoraportul intitulat: „Despre proble
mele protecției muncii, igienei și securi
tății în industriile chimică, similare și pe
trol".

Ședința de vineri dimineață a fost pre
zidată de Ashraf Kamel (Kuweit).

A luat cuvîntul Johanes Vlietman 
(Olanda) care a vorbit despre condițiile 
grele în care lucrează muncitorii din in
dustria chimică și din rafinăriile de pe
trol din țara sa. La sfîrșitul cuvintării el 
a înmânat, în aplauzele participanților, 
un fanion delegatului indonezian.

Cijan Hao-jan (R.P. Chineză) a salu
tat Conferința în numele celor 350.000 de 
membri ai Uniunii muncitorilor din in
dustriile chimică, similare și petrol din 
R.P. Chineză.

Cu aceasta, dezbaterile din dimineața 
zilei de vineri au luat sfîrșit.

Conferința își continuă lucrările.
(Agerpres)

Ansamblul de cintece și dansuri 
al Armatei Populare Chineza 

de Eliberare la Bacău
Vineri dimineață Ansamblul de cîntece 

și dansuri al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare a sosit în orașul Bacău.

Un mare număr de oameni ai muncii 
din localitate au făcut oaspeților o caldă 
primire. La cuvîntarea de bun sosit ros
tită de președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular regional Bacău, Ilie 
Moise, a răspuns generalul Cen I, condu
cătorul Ansamblului.

In cursul zilei, membri ai Ansamblului, 
in frunte cu generalul Cen I, au vizitat 
Fabrica de postav Buhuși din regiune.

După amiază, pe stadionul libertății din 
Bacău, peste 10.000 de spectatori au 
aplaudat îndelung cîntecele și dansurile 
populare interpretate cu măiestrie de An
samblul de eînteeo și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

(Agerpres)

SPORT
Azi încep campionatele

Tineretul uzinei noastre are la dis
poziție cele mal felurite distracții ve
sele și atrăgătoare pentru a-șl petrece 
timpul liber. Nu de mult, de pildă, în- 
tr-una din zilele libere, am hotărît să 
facem o plimbare colectivă în parcul 
„Iheman" de la marginea orașului. Era

ZI DE ODIHNA
Tiu-fen și secretarul secției 
monta], Sul Bao-min. Nimeni 
nu știa să vislească, astfel că 
barca nu ne asculta; tot tim
pul eram amenințați cu răs
turnarea. Cineva din grupul 
nostru a observat atunci în 
glumă: „Găsim noi în uzină 
mijloace pentru a îmbunătăți 
producția Șl tehnica. Hai să 
căutăm șl aici un mijloc ca să 
obligăm barca să ne asculte". 
Tuturor le-au plăcut aceste 
cuvinte șl am început să stu
diem cu atenție greșelile noas
tre în materie de vlslit... După 
2 ore, cind am acostat la mal
flecare din noi era un adevărat canotor 
Încercat La 12 ne-am așezat la umbra 
unor copaci umbroși pe malul lacului pen
tru a lua dejunuL Flecare și-a scos hrana 
rece luată de acasă. Bala șl plimbarea pe 
lac, aerul proaspăt și-au spus cuvîntul.

cald șl soare. Aceasta ne a 
făcut cu atit mai mult mal 
bine dispuși șl mal veseli. 
Tot parcursul am cîntat șl 
am rîs plini de voie bună. 
Sosind în parc, în primul 
rînd ne-am plimbat cu bar
ca. Ne am împărțit pe gru
pe, am luat trei bărci șl 
am plecat pe lac. In barcă 
cu mine s-au nimerit mun
citorul Lui Iu tln de la ate
lierul de montaj, fierarul 
Llu Sl-lin, socotitorul Ciao

După prmz am plecat in altă parte a parcului. Aici, într-o 
poiană largă, la poalele muntelui, am văzut foarte mulți vizitatori; 
unii dansau, alții cintau, alții jucau diferite jocuri. Pe noi ne-a 
Interesat îndeosebi să admirăm de sus, de pe munte, priveliștile din 
împrejurimi. De aceea am urcat pe vîrful muntelui. Cînd am ajuns 
sus, în fața noastră s-a deschis aspectul minunat al marelui parc. 
Atenția tuturor a fost atrasă de corturile albe răsplndlte departe, 
dincolo de zidul parcului deasupra cărora fluturau steaguri roșii. 
Aceasta era tabăra de vară a elevilor din școlile medii din Pekin. 
După ce am admirat priveliștile ineîntătoare ale munților și ale 
colinelor din jur, luciul de argint al lacului, am coborit de pe 
munte șl am participat la dansuri și Jocuri laolaltă cu alte sute 
șl sute de tineri vizitatori. După aproape 5 ore, cind soarele alu
neca deja spre apus, obosiți dar mul|umițl de plimbare ne-am 
Întors acasă.

CIAN NTN-LIN
muncitor la uzina de construcții de mașini agricole 

din China de nord
★

Pe coluri, barca plutește ușor.» (fotografia 1).
Dar nici mersul pe jos nu e mai puțin plăcut (fotografia 2).
Călătoria mărește insă pofta de mincare... Iată-i pe tinerii 

noștri luind o gustare pe malul lacului (fotografia 3).
Puțin mai tirziu, cei mai talentați își încearcă penelul in 

cercul de pictură al amatorilor de la Palatul culturii (fotografia 4).

Infernajionale de atletism 
ale R. P. R.

Din cauza timpului nefavorabil, deschi
derea campionatelor internaționale de at
letism ale R.P.R., care urma să aibe loc 
vineri, a fost amînată pentru azi 25 sep
tembrie cu începere de la ora 15.

întrecerile vor avea loc pe stadionul Re
publicii și se vor desfășura după următo
rul program:

Ora 15,00 : Festivitatea de deschidere; 
ora 15.30 : 400 m. garduri (serii), greutato 
femei; ora 15,45: 100 m. plat bărbați (se
rii); ora 16,00: 100 m. plat femei (serii); 
ora 16,15: 10 km. marș; ora 16,30: suiiță 
bărbați, înălțime bărbați; ora 17,10: 100 
m. plat bărbați (semifinale); ora 17,20: 100 
m. plat femei (semifinale); ora 17,30: 4C9 
m. garduri (finala); ora 17,35: 800 m. plat 
bărbați (serii); ora 17,45: 5000 m. plat. In 
cursul dimineții de astăzi vor avea loc 
primele calificări.

Turneul final al Olimpiadei de șah

Turneul final al Olimpiadei de șah a 
continuat cu disputarea întilnirilor din 
penultima rundă. Echipa Uniunii Sovie
tice a obținut o nouă victorie, învingînd 
echipa R. Cehoslovace cu scorul de 2 1/2 
—1 1/2 (Smîsilov-Pachmann 1/2—1/2; 
Bronștein-Filip 1/2—1/2; Keres-Sajtar 
1—0; Gheller-Finchtl 1/2—1/2. Echipa 
U.R.S.S. poate fi socotită acum campioană 
mondială deoarece rezultatele din ultima 
rundă nu mai pot influența asupra pri
mului Ioc. In schimb, lupta pentru locul 
doi rămîne deschisă între echipele Argen
tinei și Iugoslaviei care au același număr 
de puncte și vor juca în ultima rundă cu 
Germania occidentală și respectiv R. Ce
hoslovacă.

înaintea ultimei runde, primele locuri alt 
clasamentului se prezintă astfel: 1. U.R.S.S 
30 1/2 puncte; 2—3, Jugoslavia, Argentina 
24 1/2 puncte.

(Agerpres)
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