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CRESTE AVÎNTUL ÎNTRECERII 
ÎN INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ

Desch 
învățămîntului 

de la
LA 1 OCTOMBRIE are loc deschide

re» cercurilor și cursurilor din în- 
vățămîntul politic U.T.M. de la 

orașe.
Urmînd sarcinile trasate în Hotărîrea 

Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu pri
vire U activitatea U.T.M. și folosind 
experiența anilor trecuți, anul acesta or
canele locale ale U.T.M. au dat o aten
ție mai mare pregătirii condițiilor pentru 
deschiderea cercurilor și cursurilor po
litice.

In perioada de pregătire a noului an 
de tnvățămtnt politic, numeroși utemiști 
și tineri au fost încadrați în diferite 
cercuri și cursuri politice potrivit pregă
tirii ți dorinței lor. încadrarea de bună 
voie a tînărului într-o formă de înyă- 
țămtnt politic atrage după sine obligația 
de a participa tn tot cursul anului școlar 
la întreaga activitate a cercului sau 
cursului politic respectiv. Studiind în 
diferite forme ale învățămîntului politic 
de organizație, tineretul are posibilitatea 
să-și însușească bazele marxism-leninis- 
mului, să cunoască trecutul de luptă al 
poporului nostru, politica partidului, 
pentru a-și putea aduce contribuția 
sa însemnată la opera de construire 
a socialismului în patria noastră.

De aceea, în cadrul cercurilor și cursu
rilor politice trebuie acordată o atenție 
deosebită studierii Proiectului de Direc
tive ale Congresului al II-lea al P.M.R. 
cu privire la dezvoltarea agriculturii tn 
următorii 2-3 ani și proiectului Statu
tului modificat al P.M.R.

Fiecare cursant trebuie să fie conștient 
că însușirea de cit mai multe cunoștințe 
în cadrul cercului sau cursului politic ne
cesită o muncă sistematică, stăruitoare. 
De aceea, este necesar ca fiecare cursant 
să fie prezent și să ia parte activă la 
toate convorbirile care se țin în cercurile 
și cursurile politice. Orice lipsă, orice 
atitudine pasivă în cadrul convorbirilor 
constituie o piedică pentru cursant în a- 
profundarea problemelor pe care ur
mează să le studieze.

Principalul tn însușirea materialului 
fi constituie studiul individual. Nu poți 
învăța numai ascultînd cea ce vorbesc 
alții. Datoria fiecărui cursant este să stu
dieze întreg materialul bibliografic re
comandat, sa-1 conspecteze în caietul de 
studiu, să-și însușească învățăturile pri
mite.

Experiența dovedește că fruntașii în 
învățătură sînt și fruntași în producție, 
învățătura nu este un scop în sine ci ea 
ajută la o justă orientare în problemele 
politicii interne și internaționale, la îm
bunătățirea metodelor de muncă în pro
ducție, în activitatea politică și socială.

Figura centrală a învățămîntului po
litic este propagandistul. Pe propagan
distul utemist îl caracterizează în primul 
rînd munca continuă pentru ridicarea ni
velului său politic și ideologic, seriozita
tea și conștiinciozitatea cu care se pregă
tește pentru fiecare cuvînt introductiv și 
convorbire in parte. Cu totul greșită este 
părerea unor propagandiști cu stagiu mai 
îndelungat în această muncă, care con
sideră că cunoscînd în generai materialul 
nu trebuie să se mai pregătească cu mi
nuțiozitate pentru fiecare convorbire în 
parte. Astfel de practici duc la scăderea 
nivelului propagandei și, adesea, sînt 
cauza pentru care convorbirile sînt trans
formate în discuții searbăde, fără rezul
tate.

Propagandistul are datoria de a studia 
nu numai materialul bibliografic indicat 
hentru convorbirile pe care le ține. Ei 
Trebuie să studieze sistematic lucrările 
clasicilor marxism-leninismului, documen
tele partidului, să citească presa, litera
tura, pentru a-și lărgi continuu orizontul 
politic și cultural.

Arta propagandistului constă în a ști 
să pregătească în așa fel cuvîntul intro
ductiv și convorbirea, îneît să trezească 
interesul și dorința cursanților de a stu
dia. Propagandiștii cercurilor și cursuri
lor politice nu trebuie să uite nici un mo
ment că se adresează tineretului și că a- 
cestuia îi plac discuțiile vii, tinerești, care 
oglindesc preocupările și activitatea spe
cifică vîrștei sale. Aceasta, desigur, nu 
trebuie să ducă nicidecum la vulgarizarea

iderea 
politic U. T. M. 
orașe

învățătura marxist-Ieninlste, la scăderea 
calității seminarului

Propagandistul răspunde tn fața orga
nizației de pregătirea cursanților ce i 
s-au încredințat El nu trebuie să consi
dere misiunea sa terminată odată cu ți
nerea convorbirii, ci să asigure ca fie
care cursant să-și însușească materialul 
predat. De aceea, munca individuală cu 
cursanții, în deosebi cu acei care întîm- 
pină greutăți tn studiu formează o latură 
însemnată a muncii propagandistului.

In cursul acestui an școlar va trebui 
ridicat simțitor nivelul seminariilor 'e 
calificare a propagandiștilor care vor 
funcționa pe lîngă comitetele raionale ș' 
orășenești U.T.M. Seminariile de califi
care a propagandiștilor trebuie să con
tribuie la lărgirea orizontului politic 
și cultural, la generalizarea inițiativelor 
și metodelor bune folosite de aceștia. Ia 
combaterea metodelor școlărești din mun
ca lor (metoda întrebărilor și răspunsuri
lor în locul dezbaterilor vii și libere a 
problemelor, la combaterea bucherismului, 
a citatomaniei etc.). Acest lucru poate fi 
realizat prin alcătuirea unui program 
variat și interesant al seminariilor.

Trebuie ținut seama însă că semina
riile, ori cît de bine vor fi organizate, sînt 
doar o formă de ajutorare a propagandiș
tilor și ele nu pot înlocui studiul indivi
dual al acestora.

Pentru ca noul an de rnvățămtnt poli
tic U.T.M. să se desfășoare la nivelul co
respunzător, organele și organizațiile 
U.T.M. trebuie să dezbată sistematic pro
bleme privind felul în care muncesc 
utemiștii pentru ridicarea nivelului lor 
politic, ideologic și cultural, activitatea 
propagandiștilor, să ia măsuri din timp 
pentru înlăturarea lipsurilor.

îmbunătățirea muncii de propagandă 
în cadrul organizației noastre cere din 
partea activiștilor U.T.M. o înaltă cali
ficare. In acest an preocuparea pentru 
învățămîntul politic al activului U.T.M. 
trebuie să crească simțitor. Fiecare acti
vist, în deplasările lui pe teren, e obligat 
să controleze nu numai latura organiza
torică a învățămîntului politic (frecvența, 
respectarea planului calendaristic etc), 
ci mai ales conținutul acestuia, calitatea 
convorbirilor, pregătirea propagandiști
lor, felul în care își însușesc cursanții 
materialul și cum aplică în viață cele 
studiate. Cu toate că la 1 octombrie se 
vor deschide cercurile și cursurile poli
tice de la orașe, pe alocuri se manifestă 
simptome ale unei atitudini formale și 
birocratice față de învățămîntul politic. 
Astfel, unele comitete orășenești U.T.M. 
(Cluj, Iași etc.) au rămas mult în urmă 
cu pregătirile pentru noul an de învăță- 
mînt politic. Șelecționarea și instruirea 
superficială a propagandiștilor din orașul 
Cluj, rămînerea în urmă a recrutării 
cursanților la întreprinderile „Unirea", 
„Varga Katalin" etc. sînt rezultatul meto
delor cancelarist-birocratice de conducere 
care s-au înrădăcinat de mult timp tn 
munca biroului comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj. Comitetele regionale și oră
șenești sînt datoare să ia din timp mă
suri pentru curmarea unor asemenea lip
suri și să asigure o participare cît mai 
•largă a tinerilor utemiști și neutemiști 
la învățămîntul politic.

La sate învățămîntul politic U.T.M. va 
începe la 1 noiembrie a.c. Timpul relativ 
scurt care a mai rămas trebuie folosit cu 
pricepere pentru a asigura deschiderea 
tn bune condițiuni și a cercurilor și 
cursurilor politice de la sate. Este nece
sar ca la comitetele regionale și raionale 
să se analizeze temeinic cauzele rămîne- 
rilor în urmă ce există în recrutarea pro
pagandiștilor și cursanților în unele sate, 
să se ia măsuri fată de asemenea lipsuri 
ca și cele constatate în comunele Chiraf- 
tei, Lunca Jorăști din raionul Bujoru, re
giunea Galați, unde nu s-a dat alenția 
cuvenită încadrării în învățămîntul poli
tic a tinerilor neutemiști.

Muncind cu perseverență de la începu
tul anului școlar pentru ridicarea nive
lului învățămîntului politic, organizațiile 
U.T.M. vor obține un nou avînt al mun
cii utemiștilor și tineretului în lupta pen
tru construirea socialismului.

TELE QR A M A

TOVARĂȘULUI MAO ȚZE-DUN
Președintele Republicii Populare Chineze

PEKIN
Cu prilejui alegerii Dvs. ca Președinte al Republicii Populare Chineze, Prezi

diul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine vă transmite cele mai 
călduroase felicitări și vă urează Dvs și marelui popor chinez noi succese pentru 
continua dezvoltare și întărire a Republicii Populare Chineze.

PREZIDIUL MARII ADUNAR1 NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE

(■iresiile ■sabretor Megației d: feaei 
di« țara laastră

care a rizitat Uninea Savietică

Joi după amiază a avut loc tn sala 
CC-S. din B-dul General Magheru o adu
nare a femeilor din Capitală, organizată 
de Comitetul Femeilor Democrate, in co
laborare cu Consiliul General A.R.L.U.S. 
In această adunare, membre ale delega
ției de femei din țara noastră care a vi
zitat recent Uniunea Sovietică, la invita
ția Comitetului antifascist al femeilor so
vietice, au împărtășit impresiile și învăță
mintele culese cu prilejul călătoriei lor 
tn marea Țară a Socialismului

Au asistat reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Adunarea » fost deschisă de tov. Stela 
Enescu, președinta Comitetului Femeilor 
Democrate, conducătoarea delegației, care 
a subliniat calda ospitalitate a oamenilor 
sovietici, pe care delegația noastră a sim
țit-o încă de la începutul călătoriei ei.

O impresie puternică au produs asupra 
noastră — a spus vorbitoarea — fabricile 
și uzinele pe care le-am vizitat, unde 
ne-am putut da seama de nivelul Înalt la 
care a ajuns industria în U.R.S.S. De ase
menea, vizitînd grandioasa Expoziție Agri
colă Unională, precum și mai multe col
hozuri și sovhozuri din R.S.S. Moldove
nească, am purut vedea avintul uriaș pe 
care l-a luat agricultura sovietică. Dele
gația noastră a vizitat numeroase institu
ții care sint mărturie a grijii nemărginite 
a P.C.U.S., a Guvernului Sovietic și a în
tregului popor pentru copii și tineret.

A luat apoi cuvîntul Antoaneta Alexo
vici, muncitoare fruntașă, care a subliniat 
impresia adîncă pe care i-a produs-o vi
zitarea fabricilor sovietice.

Dr. Cornelia Păunescu a vorbit despre 
grija statului sovietic pentru ocrotirea 
mamei și a copilului și despre viața fe
ricită a copiilor sovietici.

Ing. agronom Mariana Olaru a expus o 
serie de aspecte din munca și viața în 
colhozurile sovietice și a subliniat dezvol
tarea vertiginoasă a agriculturii sovietice.

Scriitoarea Lucia Demetrius a vorbit 
despre uriașa dezvoltare a artei șl cul
turii in Uniunea Sovietică, subliniind im
presia deosebită produsă delegației de 
către măreața universitate „Lomonosov" 
din Moscova, de marea bibliotecă Lenin, 
de muzeele Tretiakov din Moscova, Er
mitaj din Leningrad, de minunatele spec
tacole vizionate.

Expunerile membrelor delegației au 
fost urmărite cu viu interes și aplaudate 
călduros de numeroasele femei partici
pante la adunare.

(Agerpres)

Ministerul învățămîntului 
comunică:

In ziua de 10 octombrie a.c. se va da 
examen, de admitere la următoarele insti
tuții de învățămînt superior pentru cursu
rile fără frecvență :

— Institutul agronomic București pen
tru facultățile de Mecanizare a agricul
turii și Economia agriculturii socialiste.

— Institutul de Științe economice și 
planificare București pentru facultățile 
de Planificare, Finanțe și Credit și Sta
tistică.

— Institutul de Industrie ușoară din 
Iași.

înscrierile pentru examen se fac direct 
la institut, iar examenul de admitere se 
va ține la institutele respective.

In întreprinderea 
„Clement Gottwald" 
tineretul a obținut o Căi
serie de importante 
realizări pe drumul sporirii producției de 
aparataj electric de o înaltă tehnicitate.

Tineretul uzinei noastre are permanent 
în față experiența înaintată a comsomoliș- 
tilor ale căror metode și inițiative le stu
diază cu mult interes. De asemenea o
atenție deosebită a fost acordată extinderii 
experienței fruntașilor întrecerii socialiste 
din țara noastră.
Astfel în nr. 45 al buletinului „Din ex

periența comsomolului" din iulie 1953, noi 
am aflat despre căi noi în lupta pentru 
realizarea de economii și înlăturarea risi
pei de material șl manoperă.

In articolele „Să reducem consumul de 
metal la fiecare fabricat", „Cu ce am în
ceput", „Căile spre economii", „Posibilități 
mari" și „Cu puteri unite", tinerii noștri 
au găsit interesante exemple ale succese
lor obținute de tineri și specialiști sovie
tici în lupta pentru economii.

„Să reducem consumul de metal la fie
care fabricat, fără a știrbi prin aceasta 
calitatea produselor", iată care a fost con
cluzia utemiștilor și a tinerilor din uzinele 
„Clement Gottwald" în urma analizei fă
cute materialelor mai sus amintite.

S-a constatat că propunerea tinerilor 
poate avea în întreprindere următoarele 
obiective principale : reducerea greutății 
produselor, prin reducerea numărului pie
selor componente fără a știrbi prin aceasta 
calitatea lor; îmbunătățirea folosirii meta
lelor prin reducerea adauselor de prelu
crare sau răscroire economică a pieselor; 
înlocuirea oțelurilor costisitoare cu metale 
mai ieftine.

Pentru buna desfășurare a acestei ini
țiative, a fost formată în întreprindere o 
brigadă complexă de economii, compusă 
din ingineri, tehnicieni, tehnologi, contro
lori tehnici și șefi de secție din sectoarele 
productive.

Brigada complexă a cuprins tovarăși 
din toate ramurile de producție ale fa
bricii, pentru ca rezolvarea tuturor pro
punerilor să fie cît mai mult ușurată.

Propunerile in vederea obținerii de eco
nomii. venite din rîndul tinerilor munci
tori, au fost analizate temeinic de această 
brigadă complexă, în raport cu procesul 
de producție.

S-a cercetat In acest sens întreaga do
cumentație da fabricație și concluziile re-

MÎNDRIA STAȚIUNII
In ee-l privește, utemistul Lupu 

Constantin de la S M.T. „1 
Mai" Brăila nu se dă în vînt 

după multă vorbă, dar dacă, de pil
da, vreun tovarăș din aceeași bri
gadă cu el nu se îndeamnă cu am
biție la muncă, atunci nimeni nu-l 
mai poate opri să-și spună părerea:

— Tractorul, tovarășe, îi spune el, 
nu-i făcut să zacă pe brazdă. îngri
jește-! bine și pune-l să tragă. Tu 
nu ari aici cu boii, așa că nu trîn- 
dăvi, fii cu ochii in zece ?i ascute-ți 
mintea, nu umbla cu gîndurile aiu
rea ca un geambaș lefter prin iar
maroc.

încolo, Lupu Constantin, cînd îl 
vezi pe tractor urmărind încordat, 
cu-n ușor ne as t impar înscris pe față 
și în mișcări, pulsațiile motorului, 
pare închis în sine, reținut, aproape 
morocănos.

îngrijirea atentă a motorului și 
sporirea continuă a producției, aces
tea sînt sarcinile de frunte ale unui 
tractorist fi utemistul Lupu Con
stantin s-a pătruns pe deplin de im
portanța lor. In fiecare zi, după ter
minarea lucrului, el rămîne lingă 
tractor să cerceteze motorul, si-i cu
rețe piesele, să le ungă si să astupe 
cu bucăți de pinză locurile de pă
trundere a prafului

Toate acestea le face cu răbdare, 
cu griji. Cînd apoi se urcă din nov 
la volan, ascultă cu urechea plecată
bătăile puternice ale motorului și-atunci un zîmbet ca o fulguire a luminii ti 
lunecă în seninul ochilor. „N-am ce zice, e dibace mina care mă îngrijește", pare 
că-i spune motorul în limba lui.

— Ia aminte flăcăule, l-au povățuit pe Lupu cu cîțiva ani în urmă tovarășii 
Hleagiu Mihalache și Condrea Ion, ia aminte la ce-ți spunem: ochiul tractoristu
lui singur dă sănătate motorului.

Asta i-au spus-o cînd i-au dat în seamă, pentru prima oară, un tractor.
Feciorul de țărani săraci, venit din Viziru Brăilei, avea să dovedească mește

rilor în curînd că nu degeaba l-au înconjurat cu dragoste și și-au pus speranțele 
în el. După puțină vreme, s-a vădit că e unul din tractoriștii vrednici ai stațiunii. 
Meșterii s-au bucurat, dar în față nu i-au spus decît atît: — Ne place și nu prea, 
vezi de fă să iasă toate bine.

Lupu Constantin i-a ascultat, a încuviințat cu o înclinare a capului și a înce
put mai vîrtos să muncească. Purta în el și o dorință: aceea de a deveni utemist 
și înțelegea că trebuie să-și facă din plin datoria pentru a merita această cinste. 
Nopți de-a rîndul a buchisit prin cărți de tehnică, de ideologie și literatură, scormo
nind să desprindă învățăminte pentru viață și pentru meseria pe care și-o ale
sese. Acolo unde nu s-a putut descurca singur l-au ajutat cu dragoste tovarășii 
mai pricepuți. mecanicii și inginerii. Și iată-l în anul 1953 culegînd roadele fru
moase ale stăruința lui. In acel an a trăit două mari bucurii: organizația- de 
U.T.M. l-a primit în rîndurile ei, iar brigada a IlI-a din care făcea parte a cîș- 
tigat steagul întrecerii pe stațiune.

De atunci tovarășul Lupu Constantin a început să muncească cu și mai multă 
rîvnă, ca să nu înșele încrederea ce i-o arătaseră utemiștii.

Șt în această privință să lăsăm să grăiască despre el cifrele, care cuprind 
într-însele mari adevăruri. Iată cîteva doar :

...In cursul acestui an, în campania de vară, Lupu Constantin a făcut 170 
hantri, îndeplinindu-și planul cu 160 la sută, iar acum în perioada muncilor de 
toamnă, aplicînd metoda graficului orar, a reușit ca într-o singură decadă să rea
lizeze 23 la sută din planul pe întreaga perioadă. In tot acest timp tractorul lui 
n-a suferit nici un fel de reparație sau înlocuire de piese, ceea ce pentru bugetul 
stațiunii constituie o serioasă economie. Dacă cineva îl întreabă pe Lupu Constantin 
cum a ajuns să obțină asemenea rezultate, el ridică din umeri și răspunde : „iacă, 
am muncit". Utemiștii Spătaru Tudor, Căldăruș Andrei și Mircea Manea din aceeași 
brigadă cu el au însă această părere despre tovarășul lor de muncă: — Are mîini 
de aur Costică, are mîini de aur și suflet la fel.

Flăcăii sînt mîndri de tovarășul lor de muncă, nu se sfiesc să-i ceară ajutorul, 
iar el, ori cînd, le întinde o mină prietenească și nu se supără văzîndu-i cum, pe zi 
ce trece, se țin mai aproape de el, hotărîți cu orice chip să-i dea de furcă în 
întrecere.

FANUȘ NEAGU

ZILNIC CU 15-20 LA SUTA MAI MULT
TIMIȘOARA (de la corespondentul 

nostru).
Cu cîteva zile în urmă tînărul Boitor 

Grigore, șeful brigăzii U.T.M. nr. 6 de la 
S.M.T. Cenei a adunat pe toți tractoriștii 
din brigadă în jurul său și le-a grăit ast
fel: „V-am adunat ca să chibzuim împre
ună ce putem realiza în cinstea Congre
sului al II-lea al Partidului și a zilei de 
7 Noiembrie. Ați citit cu toții scrisoarea 
colectivă a oamenilor muncii de pe ogoa
rele regiunii Galați? Ce angajamente să-și 
ia brigada noastră ? Gîndiți-vă și faceți 
propuneri".

La sfîrșitul convorbirii, tinerii tracto
riști au ajuns la concluzia că aplicînd me

noi în lupta
zultate au fost trimise sub formă de sezi- 
sări conducerii tehnice a întreprinderii în 
vederea aprobării. Odată obținut avizul 
forurilor competente din uzină referitor 
la propunerea de modificare a piesei sau 
a procesului tehnologic, devine sarcină 
pentru serviciile tehnice ale întreprin
derii.

Introducerea acțiunii de reducere a con
sumului de metal la fiecare fabricat a fost 
salutată cu viu interes de colectivul în
treprinderii.

In consfătuirile care au avut loc în fie
care secție, la care au participat tehni
cieni și conducerea uzinei, au fost prezen
tate importante propuneri pe baza cărora 
brigada complexă și-a început activitatea. 
Propunerile au continuat să sosească me
reu după consfătuiri.

In prezent, pe linia realizării economii
lor izvorîte din propunerile venite de la 
muncitori, au fost obținute rezultate 
foarte frumoase.

Au fost înregistrate reduceri de greutăți 
ale produselor prin reducerea greutății 
pieselor componente, fără a se știrbi cali
tatea lor. A fost redus cu 10 la sută con
sumul specific de cupru pentru fiecare 
transformator de sudură. în acest fel se 
economisesc 7 kg. de cupru pentru fiecare 
dintre aceste produse. Schela transforma
torului de sudură prin care se strînge pa
chetul de tole (miezul) se execută din fier 
cornier de 80x60x5. Analizîndu-se propu

Reducerea consumului de metal ia fiecare fabricat 
fără știrbirea calității produselor, e realizată 
de tineretul uzinei „Clement Gottwald", prin :
1. Reducerea greutății produselor, prin reducerea 

pieselor componente.
2. îmbunătățirea folosirii metalelor prin reducerea 

numărului adauselor de prelucrare și răscroire eco
nomică.

3. înlocuirea metalelor costisitoare cu altele 
mai ieftine.

toda graficului orar la toate tractoarele 
brigăzii, folosind la maximum mașinile și 
întregul utilaj al brigăzii, prin confecțio
narea unui cuplaj de un cultivator și o 
semănătoare la un tractor, pot depăși sar
cina globală de plan a brigăzii în campa
nia de toamnă pînă la 7 Noiembrie cu 
18 la sută, executînd peste plan 100 hec
tare arături adinei de toamnă și 50 hec
tare discuit.

Hotărîți să-și realizeze angajamentele 
luate, tinerii tractoriști din brigada ute- 
mistă nr. 6 muncesc cu rîvnă în cadrul 
întrecerii pentru titlul de „cel mai bun 
tractorist" și fiecare dintre ei iși depă
șește zilnic planul cu 15—20 la sută.

pentru economii
nerea înlocuirii acestuia cu un cornier 
mai subțire, brigada a propus înlocuirea 
lui cu fier cornier 60x60x5. Astfel se re
duce cu 15 la sută greutatea schelei trans
formatorului de sudură.

Tînărul Kai Iosif, membru al postului 
utemist de control din atelierul construcții 
metalice, împreună cu tehnicianul postu
lui, utemistul Iancu Tudor, au sezisat că 
ramele și ferestrele de la plăcile de borne 
ale transformatorilor de sudură de 320 A, 
precum și capacele acestora, se turnau din 
fontă globulară, în timp ce ele ar fi putut 
fi confecționate din tablă de tier. în urma 
acestei modificări s-a redus greutatea pie
sei de la 20 kg. la 4 kg., iar manopera la 
totalitatea acestor piese, a fost redusă de 
la 6 ore la 3 ore.

în urma reducerii adauselor de prelu
crare sau răscroire economică a pieselor, 
s-au obținut realizări importante.

în atelierul de prese și ghilotine, de pil
dă, brigada de tineret condusă de tovară
șul Răbuga Vasile, analizînd planul de 
tăiere a tablei pentru decuparea tolelor 
transformatorilor de sudură, a propus bri
găzii complexe schimbarea acestuia.

Așezîndu-se economic tolele pe foaia de 
tablă s-a reușit să se economisească ma
terialul care înainte se folosea pentru de
cuparea tolelor miezului mobil.

Prin aplicarea acestei propuneri s-a 
economisit tablă silicioasă în valoare de 
peste 40.000 lei.

IN FRUNTEA LUPTEI 
PENTRU ÎNDEPLINIREA 

ANGAJAMENTELOR LUATE
SIBIU (de la corespondentul nostru).— 

„Vom da 2500 m. țesături de lînă peste 
plan pînă la 30 octombrie", s-a arătat 
printre altele în angajamentele luate de 
colectivul fabricii de postav „Libertatea" 
Sibiu, în cinstea celui de al II-lea Con
gres al P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie. 
Muncitoarele de aci s-au avîntat cu mult 
elan în lupta pentru cucerirea de noi suc
cese.

în secția țesătorie lucrează brigada ute- 
mistă condusă de Hamzu Maria. Țesă
toarele din această brigadă și-au propus 
în programul de lucru, pe care-1 au afi
șat la loc vizibil, să-și depășească planul 
cu 6 la sută, să îmbunătățească calitatea 
produselor cu 8 la sută și să reducă de- 
șeurile cu 6 la sută. îndeplinirea și depă
șirea acestor angajamente constituie acum 
o preocupare de seamă a fiecărui tînăr. 
Toți muncesc cu sîrguință. In jurul răz
boaielor se ține ordine și curățenie. Mem
brele brigăzii se ocupă de această treabă 
Înainte cu cîteva minute de a Începe lu
crul, timp tn care se îngrijesc și de apro
vizionarea cu materialele necesare.

Mașinile se predau și se preiau din 
mers după metoda Antoninel Jandarova. 
Fiecare minut este prețios. Țesătoarele 
din brigada utemistei Hamzu Maria fo
losesc din plin timpul de lucru. Războa
iele lor funcționează fără întrerupere cu 
excepția schimbării suveicilor. Pe suluri 
se adună văzînd cu ochii tot mai mulțl 
metri de stofă.

Tovarășele Avrijan Paraschiva și Crim
ea Elisabeta sînt bine cunoscute pentru 
aportul lor însemnat la îndeplinirea an
gajamentelor colectivului fabricii. Lucrind 
la cite două războaie, ele iși depășesc cu 
mult normele. Din evidența secției reiese 
că numai în curs de trei zile ele au dat 
peste plan 52 metri pătrațl țesături.

Și în secțiile preparație succesele tine
rilor sînt în creștere. La filatura cardată 
de pildă, s-a dat peste plan pînă la 22 
ale acestei luni 514 kg. fire de lină din 
care se pot confecționa 1505 metri pătrați 
țesături.

în secția filatură pieptănată, secție a 
tineretului, s-au dat peste plan în numai 
cîteva zile 345 kg. fire de lînă. Cele trei 
brigăzi utemiste de aci conduse de Buda 
Ana, Gîrleanu Nicolae și Dancii.' Maria 
Și-au dat pe deplin aportul la obținerea 
acestor succese, la îmbunătățirea calită
ții firelor. Utemista Mare» Silvia se află 
printre fruntașele secției. Ea șî-a depășit 
planul cu paste 52 kg. fire.

30.000 METRI ȚESĂTURI 
PESTE PLAN

însuflețiți de dorința de a int-împina cel 
de al II-lea Congres al Partidului și ziua 
do 7 Noiembrie cu noi succese in muncă, 
organizația de bază U.T.M. de la între
prinderea „30 Decembrie" Arad s-a anga
jat să antreneze în muncă brigăzile ute
miste de producție din sectorul țesătorie, 
astfel ca pînă la 30 octombrie să dea 30 000 
m. țesături peste plan.

Numai tinerii din sectorul filatură vor 
da peste plan 4.000 kg. fire. Vor îmbună
tăți calitatea produselor livrate cu 2,5 la 
șută față de sarcina de plan.

— Se vor crea încă 2 brigăzi în secto
rul filatură și țesătorie.

— Tehnicienii din sectorul filatură vor 
organiza referate asupra inițiativei Antoa- 
netei Alexovici, astfel ca în aplicarea a- 
cestei inițiative să fie antrenați incă 60 
de tineri.

— Posturile utemiste de control își vor 
îndrepta atenția asupra lipsurilor exis
tente în cadrul sectoarelor ca de exemplu 
în sectorul filatură pentru reducerea fu
selor inactive.

Organizația de Bază U.T.M. 
Uzinele textile „30 Decembrie" Arad

Tn atelierul turnă
torie brigada condusă 
de utemistul Șindrî- 
laru Constantin a 

propus reducerea cu 6 milimetri a adausu
lui de prelucrare la cămașa materialului de 
antrenare a grupului comvertizor de su
dură. In urma experimentării, s-a obținut 
reducerea adausului de prelucare cu 4 kg, 
de fontă la turnare, pentru fiecare car
casă.

In atelierul strungărie piesele de otel 
turnat vin în general cu foarte mari adau
suri în prelucare, care formează la un loc 
cantități însemnate de material irosit și 
timp suplimentar necesar prelucrării pro
dusului. Exemplu : capacele de lagăr pen
tru motoarele de tracțiune au un surplus 
de 2-3 ori peste surplusul normal. Tinerii 
din această secție productivă au propus 
să se treacă la modificarea modelelor.

înlocuirea materialelor deficitare, a 
oțelurilor scumpe cu metale mai puțin 
costisitoare, fără ca prin aceasta să se 
știrbească calitatea produselor respective, 
aduce de asemenea uzinei însemnate eco
nomii.

La piesele componente ale fierului de 
călcat se realizează acum însemnate eco
nomii. A fost confecționată o matriță de 
decupare a asbestului, nu din oțel R.C.C. 
sau Poldi ci din oțel arc.

S-au făcut de asemenea propuneri pen
tru reducerea consumului de plăcuțe de 
carbură dură (Widia) cu 15 la sută, prin 
alegerea judicioasă a tipului de cuțit ne
cesar piesei ce se prelucrează In atelierul 
de strungărie și prin aplicarea pe scară 
largă a dispozitivului de prindere meca
nică a acestor plăcuțe.

Acțiunea porniră de tineret pentru re
ducerea consumului de metal la fiecare 
fabricat, a dat rezultate importante în în
treprinderea noastră.

Acum, cînd poporul muncitor din în
treaga țară se pregătește să întîmpine 
Congresul Partidului și ziua de 7 Noiem
brie cu noi succese în producție, tineretul 
uzinei „Clement Gottwald" va lupta eu și 
mai multă hotărire în acțiunea de redu
cere a consumului de metal la fiecare fa
bricat

Ing. VIRGIL LEFTER



Figuri de luptători ai mișcării muncitorești din țara noastră

UTECIS TA HAIA
„Da, sînt comunistă. Sînt, pentru că a 

fi comunist înseamnă să lupți pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru cauza ce
lor mulți, pentru cauza poporului..."

Aceste cuvinte au fost rostite de Hala 
Lifșiț, acum 25 de ani, în fața judecăto
rilor Consiliului de război de la Cluj.

Cine insuflăse acestei tinere cu ochii 
mari și limpezi, firavă la trup, care după 
înfățișare părea o școlăriță, o astfel de 
tărie și credință oțelită în cauza pentru 
care lupta ?

Cine-i dăduse puterea de a transforma 
„boxa acuzaților" într-o boxă de acuzare 
a călăilor putredului regim burghezo- 
moșieresc, puterea de a demasca fără 
cruțare pregătirile pentru dezlănțuirea 
războiului antisovietic ?

Această uriașă forță i-a fost insuflată 
de partidul comuniștilor. Haia Lifșîț, se
cretară a Uniunii Tineretului Comunist, 
a fost educată la măreața școală a lup
tătorilor pentru cauza proletariatului, 
pentru fericirea- poporului. Neînfricată, 
Haia Lifșîț a fost pătrunsă de înaltele 
calități pe care Partidul le sădea în lup
tătorii comuniști.

Adolescența și tinerețea ei au păstrat 
nestinsă flacăra Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, al cărui furtunos elan a 
umplut inima acestei tinere fiice a unor 
modești funcționari dintr-un oraș de pro
vincie, cu forța aceea pe care nici tor
turile cele mai sălbatice ale polițiștilor 
burghezo-moșierimii, n-au putut-o in
fringe.

Haia Lifșiț trăiește în glorioasa epocă 
a marelui Octombrie 1917, epoca creșterii 

"proletariatului romîn, epoca construirii 
puternicului partid al comuniștilor din 
Romînia.

Mediul revoluționar In care a trăit Haia 
a favorizat intrarea ei de timpuriu în 
mișcarea muncitorească. Membră a U.T.C., 
Haia Lifșiț duce încă din liceu o intensă 
activitate revoluționară.

Eliminată din corpul institutorilor șl 
negăsind unda să muncească intră mun
citoare în fabrică. Aici, în mijlocul 
muncitorilor, Haia cunoaște mai bine 
problemele și lupta proletariatului, apro
fundează mai adine linia partidului și în
vață cum trebuie aplicată această linie. 
Inteligentă, vioaie energică așa au cu
noscut-o tovarășii ei de muncă.

Anii activității utecistei Haia Lifșiț 
sînt ani de mari frămîntări politice, sînt 
ani cînd cu toată teroarea crescindă a 
regimului burghezo-moșieresc, cu toată 
ilegalizarea Partidului Comunist, masele 
muncitoare duc sub conducerea comuniș
tilor lupte intense pentru apărarea inte
reselor lor.

Perioada anilor 1925—1929 reprezintă 
perioada cînd pe fondul crizei generale 
a capitalismului, începe etapa stabili
zării relative a capitalismului, etapă in 
care se coceau premizele crizei de su
praproducție ce avea să zguduie din 
temelii întregul sistem capitalist mondial. 
Cu ajutorul conducătorilor social-demo- 
crați, burghezia caută să stabilizeze eco
nomia capitalistă în primul rînd prin in
tensificarea exploatării clasei muncitoare.

Pe de altă parte anii 1923—1929 se ca
racterizează prin reconstrucția rapidă a 
economiei naționale a Uniunii Sovietice, 
prin succesele obținute de poporul munci
tor sovietic în opera de construire a 
socialismului, și prin întărirea ideologică 
și organizatorică a partidelor comuniste 
din țările capitaliste

Dezlănțuind atacul împotriva celor mai 
elementare libertăți cetățenești. atacul 
împotriva organizațiilor clasei muncitoare, 
burghezia și moșierimea rcmînă, încearcă 
să decapiteze mișcarea muncitorească 
după ce în 1924 puseseră Partidul Comu
nist din Romînia în afara legii.

Partidul Comunist își reorganizează ac
tivitatea pe baze noi, trece în adîncă ile
galitate și învățînd din marea experiență 
a Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice care a știut să îmbine cu măiestrie 
munca ilegală cu cea legală, luptă in 
această perioadă pentru a apăra intere
sele clasei muncitoare împotriva ofensi
vei patronale.

în urma ilegalizării Partidului Comunist 
de către guvernul liberal și ca o conse
cință a acestui act, teroarea burgheziei 
turbate împotriva celor mai buni fii ai 
poporului, împotriva comuniștilor, se 
înăsprește. Maia Lifșiț împreună cu alți 
comuniști și uteciști, este arestată. In 1924, 
Haia cunoaște pentru prima oară beciu
rile poliției burgheze. Este schingiuită, 
torturată pînă la pierderea cunoștinței. 
Dar nici durerile, nici setea, nici foamea 
nu-i pot descleșta gura Ea nu și-a trădat 
nicicînd tovarășii Haia știa că nu e sin
gură, că Partidul, că minunății ei tova
răși, o apără. luptă s-o salveze, s-o 
zmulgă din ghiarele călăilor, să-i redea 
locul în mișcare, în luptă. în uriașul front 
al eliberării

Planul întocmit de partid pentru elibe

Spectacolele Ansamblului de cîntece 
și dansuri al Armatei Populare 

Chineze de Eliberare

Arta și cultura milenară a marelui po
por chinez — atîta vreme ascunsă nouă 
de vălul minciunilor despre misterioasa 
și ciudata Chină — ni s-au făcut cunos
cute larg și nemijlocit anul trecut, în 
timpul neuitatelor zile ale Festivalului de 
la București. Am admirat atunci suplețea 
și grația unică a dansurilor populare chi
nezești; am ascultat fermecați melodiile 
încintătoare, de o limpezime de cristal ale 
cîntecelor lor ; am aplaudat impresionan
tele fragmente din operele clasice, ex
presii grăitoare ale unei arte străvechi și 
trainice.

Mesajul artei chineze a strălucit la 
Festival ca o floare între flori.

In acest an acelaș mesaj l-au adus pe 
meleagurile noastre tinerii membri ai 
Ansamblului de cîntece și dansuri al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare. Din 
nou mii și zeci de mii de spectatori din 
Capitală și din numeroase orașe ale țării 
au ținut să participe la spectacolele artiș
tilor chinezi, să soarbă din tezaurul — 
încă puțin cunoscut dar atît de prețuit — 
al artei chineze. Și ropotele de aplauze care 
nu mai conteneau minute în șir, strigă
tele: „bravo", „bis", florile roșii și albe 
care — după fiecare spectacol — poto
peau de-a dreptul brațele artiștilor oas
peți, îmbrățișările frățești și strîngerile 
de mînă fierbinți, toate erau semne sigure 
ale prețuirii sincere, pornite din inimă, 
semne sigure ale emoției și bucuriei cu 
care e primit fiecare spectacol al solilor 
artei din R. P. Chineză. După ce ai parti
cipat la un spectacol al Ansamblului de 

rarea ei reușește. Cu șl mai multă rivnă 
Haia își reîncepe activitatea revoluțio
nară. De acum înainte, Haia Lifșiț va 
trăi viața comunistului ilegalist ascun- 
zîndu-se mereu, necunoscînd odihnă, dă- 
ruindu-și toate forțele luptei pentru fe
ricirea poporului

Anii treceau... în goana ei după profi
turi maxime burghezia își întețea exploa
tarea. Romînia era tot mai mult înfeudată 
imperialiștilor străini. Cercurile agresive 
din apus începuseră — cu ajutorul bur
gheziei și moșierimii romîne — transfor
marea Romîniei într-un cap de pod al 
războiului antisovietic.

In anul 1928 a început să-și arate col
ții criza economică. Șomajul creștea. Sa
lariile ajunseseră de mizerie. Cine pro
testa era pur și simplu dat afară, dacă 
nu ș: arestat- Pentru a deruta și dezbina 
masele, pentru a le arunca praf în ochi, 
guvernul burghezo-moșieresc a ți ța șovi
nismul și antisovietismuL

„Binefacerile" regimului burghez înce
puseră să se abată din plin asupra mase
lor. Partidele „istorice" care se schimbau 
cu rindul la cîrma țării dezlănțuiseră o 
teroare sălbatică împotriva clasei mun
citoare și a stegarului ei neînfricat: 
Partidul Comunist. Luptători dirzi pentru 
cauza celor mulți și împilați, membrii de 
partid și uteciștii — vlăstarele Partidu
lui— duceau in acei ani, de adîncă Re
galitate, o măreață acțiune de revoluțio
nare a maselor. Dar mulți dintre ei au 
căzut victime teroarei necruțătoare a zbi
rilor Siguranței.

In aceste condiții în 1928 are loc Con
gresul al IV-lea al Partidului Comunist 
din Romînia.

După cum citim in editorialul revistei 
„Lupta de clasă" apărută îndată după 
congres, „congresul a stabilit sard mie ge
nerale organizatorice ale muncii noastre. 
Aceste screini sint: întărirea și înmuie
rea celulelor de fabrică și uzină, întărirea 
și inviorerea organizațiilor locale de par
tid, îmbunătățirea legăturilor C.C. cb or
ganizațiile locale și o muncă dirză și ener
gică pentru bolsevizarea partidului. Parti
dul trebuie să pătrundă in centrele si în
treprinderile industriale cele mai mpor- 

de partid la sate— Educația le-miști a 

largi muncitorești si țărănești, lupta ener
gică contra pericolului de război împo
triva Uniunii Sovietice, acestea sint sar
cinile cele mei de seamă pe care Con
gresul a! TV-lea le-a pus întregului par
tid".

In mod special a fost analizată la Con
gresul al IV-lea activitatea U.T.C., sub- 
liniindu-se importanța pe care o are an
trenarea tineretului la lupta hotărită îm
potriva orînduirii burghezo-meșierești.

Înarmați cu rezoluțiile celui de al 
IV-lea Congres al P.C.R., comuniștii din 
Romînia desfășoară o luptă măreață îm
potriva crudului regim burghezo-moșie- 
resc.

In vara anului 1928 funcționa la Ora
dea în mod provizoriu o parte din Co
mitetul Central al Partidului. Haia Lif
șiț se găsește tot aici. Ea este secretară 
a U.T.C. și împreună cu un grup de to
varăși scoate „Tînărul leninist".

Agenții Siguranței descoperă însă tipo
grafia O parte din tovarăși cu munci de 
răspundere sînt arestați, iar Haia cade și 
ea după trei zile în miinile Siguranței.

în beciurile Siguranței arestați! îndu
rau chinuri îngrozitoare. Tot aparatul 
monstruos pentru schingiuit, batjocorit și 
omorît oameni fusese pus în mișcare, ca 
să smulgă arestaților destăinuiri. Comu
niștii și uteciștii schingîuiți se sfîrșesc zi 
de zi, dar tac. Haia Lifșiț se îmbolnă
vește grav de pneumonie- într-una din 
zile, soția șefului Siguranței, Radovici, 
sosește în temniță să vadă și ea cum

A R T 1 Ș T
cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Cirneze de Eliberare, 
ești într-o adevărată încurcătură 
cînd ți se pune întrebarea: „ce 

ți-a plăcut mai mult"? O clipă eziți să răs-
punzi. Și încerci să retrăiești cu mintea 
și inima, cele mai frumoase momente din 
spectacol. Și în fulgerarea scurtă a aces
tei clipe, cîte din dansurile, cîntecele și 
scenele de operă prezentate de ansamblu 
nu-ti revin în memorie !

Plin de entuziasm ai vrea să vorbești 
despre forța și hotărirea nestrămutată 
care răzbat din cîntecele și dansurile os
tășești. Eroismul înălțător și abnegația 
ostașilor Armatei Populare care luptînd 
pentru libertatea patriei lor au ieșit în
vingători în bătălia pentru fluviul Da- 
duhe — cîntat în viguroasa melodie de 
luptă compusă de Lo Tzun-sian și Și Le
min pe motivele cîntecului popular al 
luntrașilor de pe cursul superior al rîului 
Ianțzîtzian — sau puternicele accente re
voluționare din cunoscutul „Marș al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare" 
sînt într-adevăr greu de uitat. Nu mai 
puțin te-a impresionat caracterul sobru 
și totodată optimist al „Cîntecului artile- 
riștilor din artileria de pe litoral". Cît 
despre dansurile ostășești: „Toba de in
fanterie", „Cavaleriștii din Tibet" și „Os
tașii în repaos" (învățat de la Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Steagul roșu" al 
Armatei Sovietice) ele dau o imagine 
complexă, a vieții și activității de zi cu 
zi a soldaților, a pasiunii și energiei cu 
care ei își perfecționează necontenit pre
gătirea de luptă, agerimea și iscusința. E 
firesc ca membrii ansamblului — ei înșiși 
tinerii luptători în rîndurile Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, aproape

LIFȘIȚ
arată o comunistă și de unde atîta pu
tere de rezistență la o femeie. Convorbi
rea cu Haia a înfuriat-o însă mult pe 
„doamna" care s-a aruncat asupra Haiei 
și a călcat-o în picioare. Haia își reface 
însă puterile. Tinerețea ei biruie și de 
data aceasta. Peste cîtva timp este trans
ferată la Consiliul de război din Cluj. A 
venit și procesul.

„Justiția" burghezo-moșierimii a încer
cat să folosească acest proces spre a îm
plini o veche dorință a burgheziei: di
zolvarea sindicatelor unitare. în acest 
scop au înscenat un proces cu peste 100 
de acuzați. Așa cum i-a învățat partidul, 
comuniștii arestați și-au împărțit între 
ei problemele pe care trebuiau să le dez
bată în proces pentru a transforma 
„boxa acuzaților" într-o puternică tri
bună de luptă, de demascare.

„Boxa acuzatei" Haia Lifșiț se trans
formă în „boxa acuzatorului". Cu fruntea 
sus, neînfricată, utecista Haia Lifșiț, 
țintuiește la stîlpul infamiei mîrșava pro
pagandă antisovietică, politica lașă de 
provocări războinice, de trădare bandi
tească a intereselor țării. Haia Lifșiț 
face să răsune în sala Consiliului de răz
boi din Cluj glasul neînfricat al celor mai 
buni fii ai clasei muncitoare, glasul Par
tidului Comunist.

Procurorul turbează de furie. Dă ordin 
ca Haia să fie evacuată din sala de ju
decată. Se pronunță sentința... 10 ani de 
temniță. Comisarul regal Negulescu, își 
exprimă cu cinism banditesc regretul că 
legea nu prevede pedeapsa cu moartea 
pentru „vina" Haiei Lifșiț.

Pentru grupul Haiei Lifșiț începură 
anii grei de închisoare. Dar ei nu se des
curajează. nici de astă dată. în condițiile 
grele ale închisorii ei își însușeau 
marxism-leninismul, se pregăteau pentru 
clipa reintrării în vîrtejul luptei din 
afara temniței

între timp veni la putere guvernul na- 
țional-țărănist, care promisese o amnis
tie politică. Grupul Haiei ar fi trebuit 
desigur să se bucure de amnistie. însă 
justiția burghezo-moșierimii împiedică 
eliberarea lor. Tovarășii Haiei Lifșiț își 
dădură seama că pentru a-și recîștiga 
libertatea nu era decît o singură cale : 
lupta. Deținuți: hotăriră atunci o grevă a 
foamei Haia Lifșiț, deși bolnavă, se ală
tură greviștilor cu toată împotrivirea to
varășilor îngrijorați de sănătatea ei

Această grevă eroică ținu 6 săptămini. 
Iar tcate bestialitățile guvernului pentru 
a-i hotărî să renunțe la ea dădură greș. 
Bandiții pun atunci soldați să le des
chidă gura cu forța. Haia, singura femeie, 
e dată pe mina unui medic militar. A- 
ceastă canalie prepară un amestec de li- I 
chid de alimente pe care l-a introdus cu i 
forța printr-un tub in stomacul Haiei. 
Era în a 33-a zi de grevă a foamei. Din • 
această cEpă starea ei se înrăutățește vă- ; 
zînd cu ochii.

Intre timp, procesul, greva acestor cu- 1 
rajosi fii ai partidului trezesc în țară și | 
in străinătate ur. uriaș protest. De pretu- j 
tindeni sosesc telegrame care cer elibera- ■■ 
rea deținuților.

în întreaga țară mii de oameni ai mun- ' 
cii se solidarizează cu lupta comuniști- ; 
lor din închisoare. în același timp la La- | 
peni, minerii declară eroica lor grevă din 
august 1929. Guvernul național-țărănist 
ucide suie de mineri „Democrația" na;o- 
nal-:*rănișt:lor  și-a dat încăodată arama 
pe fală

Nemai avlnd încotro. sub presiunea 
mîselor, bandiții național-țâTâniști coco
țat: la cc-ducerea țârii pan în liber
tate deținuți. O luptâ grea f

Dar Hai 2 nu se va Bai bucura de li
bertatea atît de mult dorită, căci după 
trei zile, la 17 august 1923, se stinge din 
viață.

aj’roletc-ictul na-p plinpe jert/eU — 
scria „Apărătorul proletar ‘ cu august 
1929 — Cu dinții strinși. cm punnm în
cleștați își rtrînpe rfndurile și tn revolta 
sa crește hoteriren «a neînduplecată d*  
luptă. Pentru greu încercatul proletariat 
din Rominia, memoria eroicei sale copile, 
Haia Lifșiț, trebuie să fie un imbold de 
luptă fără cruțare și fără contenire**.

♦
După 15 ani de la moartea Haiei Lifșiț, 

tot intr-o zi de august, pe meleagurile 
patriei noastre au răsărit zorii acelei 
vieți pentru făurirea căreia și-a dat viața 
neuitata eroină a tineretului țârii noas
tre — Haia L?fșiț Ea a fost asasinată dar 
Idealul pentrj cnre s-a jertfit ea, n-a pu
tut fi ucis. Viața ei a devenit pildă de 
luptă pentru mii de tineri muncitori

Pe calea deschisă, prin lupta ei, prin 
lupta sutelor de comuniști și uteciști 
care de-a lungul deceniilor și-au dat 
viața cauzei scumpe a clasei muncitoare, 
oameni: muncii din patria noastră, tinere
tul nostru muncitor, participă cu tot ela
nul la lupta pentru construirea unei vieți 
noi, pentru bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc.

IOSIF SAVA

I PRIETENI
fiecare purtind pe uniformele simple 
multe decorații și ordine pentru merite 
ostășești — e firesc ca ei să se distingă în 
primul rînd prin mă aștri a cu care inter
pretează cîntecele și dansurile militare.

Ti-aduci însă aminte de puritatea și fi
nețea melodiilor și dansurilor populare 
chineze din program și ți—e greu să mai 
afirmi că cele mai reușite puncte din pro
gram sint cele ostășești. Te gîndești de 
pildă la cîntecul „Murmurul pîrîiașului", 
evocînd mersul abia simțit al unei ape 
proaspete care răspunde ca un ecou cîn
tecului simplu a doi îndrăgostiți, sau la 
cîntecul simbolic al arborelui de scorți
șoară t „O, președinte Mao, tu ai uenit și 
pe ramurile arborilor de scorțișoară se 
deschid in fiecare an florile. Se deschid 
florile pe ramurile arborilor de scorți
șoară, a venit așadar și fericirea". înain
tea ochilor ți se perindă apoi costumele 
viu colorate și mișcările iuți pline de ve
selie, ale dansatorilor care prăznuiesc pe 
tinerii căsătoriți, după toate vechile datini 
de nuntă ale populației de naționalitate 
Miao („O nuntă la Miao"), ca și vioiciunea 
și unduirea lină a solistei Zohara, dansa
toare de o remarcabilă gingășie, în dansul 
clasic al populației nigure „Sabai" (dans 
cu cercul).

Despre acestea toate, și mai cu seamă 
despre scenele din operele clasice „Regele 
maimuțelor își procură armele din palatul 
Regelui dragon" și „Avrma Tian Cun 
Țiuan" în care nu știi ce să admiri mai 
întîi: mimica, muzica nuanțată, expresivă 
a interpreților sau agilitatea extraordi
nară, suplețea și elasticitatea de-a dreptul 
uluitoare ale dansatorilor acrobațt — care 
înving parcă legile corpului omenesc, —

Note bibliografice

„Mica bibliotecă critică"
Prin publicarea noii colecții de studii de 

critică și istorie literară — „Mica biblio
tecă critică" — E.S.P.L.A. suplinește o 
lipsă serioasă a activității editoriale de 
pînă acum.

Critica literară este considerată adesea 
în mod greșit un gen lipsit de populari
tate, menit să intre în preocupările unui 
grup restrîns de „specialiști". In realitate, 
nenumărați. oameni ai muncii de diferite 
profesii din patria noastră, discută astăzi 
aprins despre cărțile ce apar, despre ^eroii 
lor și veridicitatea situațiilor zugrăvite. 
Cititorii urmăresc cu mare atenție croni
cile și articolele de critică literară care 
se pubUcă în presa noastră.

Noua colecție „Mica bibliotecă critică" 
își propune drept țel tocmai îndrumarea 
tinerilor iubitori de literatură, prin lămu
rirea unor probleme esențiale ale esteticii 
și ale teoriei literare, și prin analiza cri
tică a operelor literare clasice și contem
porane. In „Mica bibliotecă critică" vor 
apare studii și articole ale clasicilor lite
raturii despre arta literară și menirea ei 
în societate; studii ale celor mai valoroși 
dintre criticii noștri literari, care să dis
cute probleme ale moștenirii noastre lite
rare; articole care să dezbată creații ale 
literaturii noastre noi și ale literaturii 
sovietice.

Primele volume ale noii colecții de stu
dii critice au apărut în vitrinele libră
riilor. Studiul specialistului sovietic A. 
Egorov despre „Particularitățile artei și 
locul ei în viața socială" analizează unele 
probleme actuale, de mare însemnătate, 
ale științei literare contemporane, cum ar 
fi: trăsăturile distinctive, specifice, ale 
fenomenului artistic, locul și rolul artei în 
viața socială, viabilitatea operelor etc.

Deosebit de interesant pentru tinerii iu
bitor. ai literaturii este studiul lui Ovid 

• S. Crchmălaiceanu : „Llviu Rebreanu". 
I Autczul cunoscutelor opere realiste: „Răs- 
1 coala**,  „Ion", „Pădurea spinzuraților" 

etc. intrate în patrimcniul moștenirii 
noastre culturale, a lăsat totodată și 
amintirea unei vieți umbrite — mai ales 
in ultimii ani — de unele pete negre. Stu
diul lui Ovid S. Crohmălniceanu are me
ritul de a pune în lumină latura realistă, 
predominantă a operei valoroase create 
âe Rebreanu.

Un altul din volumașele „Micii biblio
teci critice" este consacrat părerilor des
pre literatură ale scriitorului realist din 
generația anului 1848 — Cezar Boliac. 
Cezar Boliac face parte din pri
mii noștri poeți în ale cănii ver
suri răsună protestul vehement împo
triva exploatării omului, împotriva asu
pririi boierești și a mizeriei in care se 
zbateau masele de iobagi. Articolele ți 
scrisorile sale publicate in volumul de 
față sînt purtătoarele unor idei înaintate 
despre literatură — idei marclnd limpede 
pozițiile progresiste ale scriitorilor revo
luționari din generația anului 1848.

Dezbaterea problemelor literaturii noas
tre no; este începută cu studiul lui Sil
via» Ioslfescu „Oameni deosebiți" care ia 
în discuție cîteva aspecte ale reliefării 
chipului eroului pozitiv in literatura 
ncastră actuală.

Apărute intr-un format mic, convena
bil, cc-mcd de transportat. In condtțiuni 
grafice merituoase, volumele „Micii biblio*  
teci critice" via să îmbogățească cunoș
tințele tinerilor cititori și să-i îndrume în 
cunoașterea tezaurului literaturii noastre 
și a literaturi: universale.

se cade să povestești cînd ești 
întrebat ce ți-a plăcut mai mult. 
Și inevitabil vei vorbi despre 

întreg spectacolul
Totuși — dacă te gîndești bine de tot 

— parcă cel mai mult te-a impresionat 
minunata mărturie a solidarității interna
ționale a poporului chinez, exprimată prin 
solii artei sale.

Fiecare spectacol se deschide cu into
narea cîntecului „Popoarele din lumea în
treagă sînt strîns unite" — mareînd astfel 
una din ideile de bază care călăuzesc arta 
chineză contemporană : unitatea și priete
nia cu toate popoarele care apără pacea, 
în programul ansamblului mai figurează, 
alături de cîntece și dansuri sovietice, 
mult iubite de fiii Chinei populare, ală
turi de piese populare coreene, slovace, 
poloneze, și cîteva melodii romînești, 
care au stîmit la fiecare spectacol o fur
tună de aplauze interminabile. Cum să 
nu ovaționezi din adîncul sufletului corul 
mixt al ansamblului care, acompaniat de 
orchestră, interpretează în limba romînă 
cu atîta înțelegere, cu o dicțiune perfect 
limpede „Imnul partizanilor păcii" de Ion 
Chirescu, sau robustețea și expresivitatea 
interpretării cîntecului nostru popular 
..Frunzuliță, foaie verde de stejar, / A ple
cat Gheorghiță militar" de către corul de 
bărbați al ansamblului. Ascultînd aceste 
cîntece și celelalte piese din program în
chinate frăției între popoarele marelui 
lagăr al păcii și democrației în frunte cu 
Uniunea Sovietică, e cu neputință să nu 
te simți mîndru că faci parte din acest 
lagăr invincibil, să nu te simți mai dîrz, 
mai puternic, e cu neputință să nu încerci 
sentimentul tulburător al fericirii de a 
avea drept prieten și tovarăș în drumul 
spre socialism, pe marele și talentatul po
por chinez, care și-a luat soarta în pro
priile mîini.

MIRCEA ANDREI

★ — Alo „Vulturul", alo „Vulturul", aici „Șoimul". Raportăm : Misiunea a fost
Îndeplinită. Subunitatea a „cucerit1'* cota 475. Așteptăm ordine. Trec pe recepție... 

Tema de luptă s-a încheiat. Infanteriștii au ocupat poziția „inamicului", au 
respins contraatacul „albaștrilor" șl au stabilit în adînclme o nouă bază de plecare 
la atac. Exercițiul a reușit. Comandantul este mulțumit. Obosiți, ostașii s-au strins 
în jurul comandantului care le povestește întîmplărl de pe front. Din clnd In cînd, 
vocea telegrafiștilor acoperă glasul comandantului șl murmurul apel din lăstărișul 
lingă care a fost Instalată stația de radio. Neobosiți, mereu la postul lor el țin 
legătura cu eșalonul superior, primind ordine raportind comunicate, ținînd legătura 
cu artileria, tancurile...

— Da, aici „Șoimul", aici „Șoimul". înțeles ordinul: ne întoarcem la unitate.»
----------------------------- ★ ★ ------------------------------DORUL SOLDATULUI

în cancelarie era liniște. Sergentul 
de serviciu era singur. Veghea la te
lefon.

Godinul duduia. Lemnele uscate ar
deau trosnind. Flăcările se proiectau 
pe perete prin cele trei găuri ale uși- 
ței. Din cînd în cînd cădeau în cenu- 
șar fărîme de jăratic, luminînd po
deaua în jur. Sergentului îi plăcea să 
asculte și să privească focul. Acest foc 
vesel și spornic îi amintea sergentului 
de casă, de vatra părintească, de co
pilărie. Atunci îi plăcea să asculte fo
cul și-1 asculta pînă adormea...

Și acum cînd e bărbat în toată 
firea, trosnetul focului din soba aceas
ta îi copleșește sufletul de o bucurie 
nespus de caldă, pătrunzătoare. Acum 
cînd e departe de cei dragi, farme
cul focului este mai mare, mai învălui
tor, mai dulce. El îi amintește tot ce 
i-a fost și-i este mai drag pe lume, 
casa, ai lui, sătucul natal, cimpul cu 
pelin din spatele casei Măriei... Ochii 
ei plini de întrebări, întunecați și 
aprinși... în clipe ca acestea, inima sol
datului se cuprinde de un dor cople
șitor. Acum, sergentului i se pare că 
nimic' nu-i mai tulburător, mai aprins, 
mai temeinic, decît dorul soldatului. 
Și zâmbește așa de-odată cum zîmbesc 
oamenii cînd își amintesc de întîm- 
plări plăcute.

Și-a amintit sergentul de-o întim- 
plare petrecută în urmă cu un an. în 
subunitatea lor de frontieră veniseră 
militari noi. Printre ei, era și unul Mă
gureanu, un soldat subțire și înalt ca 
trestia, cu părul ca spicul copt și cu 
palmele mari cu degete noduroase. Plu
gar fusese. La instrucție, la lecție și 
în aite împrejurări i se întîmpla des 
lui Măgureanu să-și piardă privirea 
albastră în seninul zărilor, cu gîndul 
departe, departe... Dorul îl mistuia 
inima, sufletul... Și altora le era dor, 
dar nu se știe cum ajunseseră să și-l 
ascundă cu grijă. Parcă le era rușine 
de dorul lor.

Odată la o lecție — era vorba atunci 
despre patriotism. — sublocotenentul 
Amanei a văzut că gindul soldatului 
Măgureanu nu-i la lecție, că-i dus de
parte, dincolo de zidurile cazărmii... 
Atunci ofițerul a pus hritiile de o 
parte. Un timp și-a pironit ochii în 
ochii lui Măgureanu și parcă i-a înțe
les focul. Poate că ofițerul aștepta de 
mult clipa aceea. Și l-a întrebat atunci 
simplu :

— Spune, ți-e tare dor ?
Măgureanu și-a lăsat privirea grea 

în podea. Cîteva clipe a tăcut. Toți 
tăceau ațteptind răspunsul. Și Mă
gureanu a vorbit într-un tîrziu, 
scurt. Un răspuns în care se simțea 
toată frămintarea lui Măgureanu, ca 
un oftat din adîncul sufletului:

— Dcoor
Un fior de mișcare străbătuse toată 

încăperea aceea, parcă a înțelegere, 
parcă a ușurare, parcă a curiozitate 
stăpînită. „Ce-o să urmeze acum 7 
Ce-o să răspundă tovarășul sublocote
nent ? Dar ce se poate răspunde la 
asta ? — se gîndeau oamenii.

Sublocotenentul privi cercetător chi
purile ostașilor. Se opri la unul:

— Soldat Matei, spune-mi, dumitale 
ți-e dor?

Obligațiuni C. E. C. 4% eu eîștiguri
In întreaga țară 3e desfășoară o vie ac

tivitate in legătură cu obligațiunile C.E.C. 
4% cu cîștiguri.

Datorită muncii de lămurire dusă de co
misiile de sprijin ale acțiunii de econo
misire, marile avantaje pe care le oferă 
cumpărarea de obligațiuni C.E.C., au de
venit cunoscute din ce în ce mai mult în 
rîndurile oamenilor muncii.

Numeroasele și importantele cîștiguri ce 
se atribuie la cele 7 trageri anuale, au 
stîmit un puternic interes în rindul popu
lației din orașe și sate.

în. unitățile C. E. C., la oficiile poștale, 
precum și în ghișeele special create din 
întreprinderi și instituții, numărul celor

Tragerea la
Duminică 3 octombrie a.c. va avea loc 

în toată țara, cea de-a patra tragere la 
sorți a libretelor C.E.C. cu cîștiguri.

în urma rezultatelor obținute la trage
rile anterioare cu prilejul cărora au fost 
distribuite numeroase și importante cîști
guri, numărul deținătorilor de librete al
bastre de economii a crescut necontenit.

La cea de-a patra tragere numărul celor 
care participă de drept la distribuirea de 
cîștiguri este cu 4% mai mare ca în tri
mestrul trecut.

Totodată a crescut și valoarea soldului 
mediu astfel că posesorii de librete au 
șanse sporite deoarece cîștigurile ce se

Matei, pînă atunci liniștit, vădea o 
mare încurcătură. Nu știa ce să răs
pundă. Apoi, Matei se hotărî și spuse :

— Nu prea, tovarășe sublocotenent! 
N-am venit aici să mor de dor. Am 
venit să păzesc hotarul țării, patria !...

Pe fața sublocotenentului nu tresări 
niciun mușchi, nici o fibră.

— Dar dumitale ? — întrebă el pri- 
vindu-1 țintă pe caporalul Andronic.

— Nici mie! — răspunse scurt An
dronic.

— Mi se pare că ești însurat — 
stărui ofițerul.

— Da! Am și o fetiță! — spuse ca
poralul, cu glasul muiat.

— Și nu dorești s-o vezi, s-o auzi, 
s-o ai mereu lingă dumneata ?...

— Ba da! — spuse Andronic de- 
abia șoptit, ca pentru sine.

— Aha!... — exclamă ușor ofițerul. 
Apoi trecu la fruntașul Badea;

— Nici dumitale nu ți-e ?
Badea se ridică în picioare, încet, 

de parcă ar fi purtat în spate toată 
greutatea privirilor tuturor, ațintite 
asupra sa.

— Mi-e dor de-ai mei, tovarășe 
sublocotenent, cum ar putea să fie alt
fel ? ! Cred că și caporalului Andro
nic... și altora... le e... — spuse Badea 
emoționat.

Și pentru prima oară de la începutul 
acelei discuții, ofițerul zîmbi învă- 
luindu-i . pe toți cu privirea sa prie
tenoasă Se ridică apoi de la masă, și 
cu pași rari se îndreptă spre rindul 
de mese din față Se așeză pe un loc 
liber, cu fața la oameni. Ochii i se lu
minaseră, așa . cum se luminează nu
mai ochii omului care se gîndește la 
amintiri plăcute, sfinte :

— Și mie mî-e dor tovarăși — spuse 
el — de bătrînii mei... de frați... de 
prieteni... de orașul meu... De-ați știi 
ce frumos e lașul...

Toți ostașii se înviorară. Se vedea pe 
chipurile lor plăcere, bucurie și sur
priză. Matei se uită la sublocotenent 
cu o curiozitate nestăpînită. Măgurea
nu însuși, era numai ochi și urechi, 
sorbind cuvintele ofițerului.

*— Tovarăși, — continuă ofițerul -— 
țineți minte că omul fără doruri este 
un om cu sufletul mutilat, nevrednic 
de omenie. Țineți minte că dorul sol
datului nu poate fi despărțit de dra
gostea sa pentru patrie, pentru țara în 
care el își are tot ce-i este mai scump 
pe lume. Dacă ni-e dor de-ai noștri, de 
locurile natale înseamnă că le iubim 
cu tot sufletul, că la nevoie le vom 
apăra cu orice preț Dorul este o armă 
sufletească, ea poate da mari puteri. 
Unii însă, se lasă copleșiți de dor și 
nu e bine. Ce-ar spune oare părinții, 
logodnica, cei apropiați lui Măgureanu, 
dacă ar ști că dorul lui îl împiedică 
să fie un apărător de nădejde al lor ? 
Țineți minte tovarăși, cină dorul nos
tru va fi mai puternic, mai dogoritor, 
să ne amintim de răspunderea noastră 
pentru fericirea celor dragi, pentru a- 
părarea lor, pentru apărarea patriei...

...Așa s-a terminat atunci lecția des
pre patriotism.

PETRE CONSTANTINESCU

care folosesc acest nou mijloc de econo
misire crește neîncetat.

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat 
în Capitală precum și în regiunile Stalin, 
Timișoara, Reg. Autonomă Maghiară și 
Arad.

întrucît prima tragere va avea loc la 
30 octombrie a.c. iar prețul obligațiunilor 
în preajma tragerii crește chenzinal, nu
meroși cetățeni își cumpără din timp obli
gațiunile pentru a le plăti la valoarea lor 
nominală de lei 200, 100 sau 50 lei.

Pentru a se asigura buna deservire a 
cumpărătorilor de obligațiuni s-au dat dis
poziții ca în zilele de 29 și 30 septembrie 
oficiile să fie deschise pînă la orele 21.

sorji a libretelor CEC. cu cîștiguri
atribuie sînt de 250%, 200% și 100% calcu
late în raport cu soldul mediu trimestrial 
al libretelor eșite la sorți.

Tragerile de cîștiguri se desfășoară în 
fiecare regiune în cadrul unor festivități 
urmate de un program artistic.

In Caț tală, festivitatea tragerii va avea 
loc dum nică. 3 octombrie a.c. în sala 
„Patria".

Programul artistic al acestei festivități 
cuprinde printre altele un monolog spus 
de V. Tomazian precum și filmul „Atacul 
fortului din munți" prezentat înainte de 
premieră.



In timp
Strîngerea culturilor de toamnă intr-un 

timp cît mai scurt constituie o sarcină de 
cea mai mare importanță a oamenilor 
muncii din agricultură în lupta pentru 
ridicarea nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Rodul muncii stăruitoare de peste an 
poate fi păgubit, atit de burnițele ce pu
trezesc recoltele găsite pe cimp, cît și de 
dușmanii de pradă : ciori, șoareci, popîn- 
dăi ș.a.m.d. De aceea, muncile de recol
tare nu pot suferi amînare. Dimpotrivă, 
fiecare minut se cere prețuit, folosit cu 
pricepere și vrednicie, pentru ca strînge
rea avutului de pe cimp să se facă fără 
pierderi. Totodată, eliberîndu-se cît mai 
grabnic recoltele de pe cimp, creăm con
diții de a se executa la timp arăturile și 
însămînțările, așa cum ne învață agro
tehnica, asigurînd astfel recolte bogate în 
anul viitor.

In raionul Drăgănești, regiunea Bucu
rești, timpul a favorizat să se înceapă 
strîngerea recoltei la timpul potrivit. 
Tineretul din raion era în mod firesc 
chemat să-și aducă din plin contribuția 
la strînsul recoltei, să pună întregul său 
elan in slujba accelerării ritmului munci
lor agricole de toamnă, tn mobilizarea 
tineretului și conducerea operativă și 
eficace a forțelor de care el dispune, un 
rol hotărîtor îl aveau organizațiile U.T.M. 
din raion.

Trebuie arătat însă că majoritatea orga
nizațiilor U.T.M. din raionul Drăgănești 
nu și-a înțeles menirea în perioada cam
paniei agricole de toamnă. Ele nu au 
popularizat intens sarcinile date de par
tid și guvern pentru sporirea producției 
agricole, nu au sădit în Inimile tinerilor 
hotărîrea de a lupta cu eforturi înzecite 
pentru a cuceri titlul de fruntaș în mun
cile de recoltare, nu au trezit la el do
rința de a constitui un exemplu mobiliza
tor pentru masele largi de țărani munci
tori în actuala campanie. Ca urmare, în 
multe din comunele raionului Drăgănești 
mersul recoltării porumbului, sfeclei, fa
solei, floare! soarelui și altor culturi de 
toamnă se desfășoară neîngăduit de încet.

Din situațiile pe hîrtie ale secției agri
cole a sfatului popular raional, s-ar pă
rea că recoltatul s-a efectuat pe raion in 
procent de peste 60 la sută. Această si
tuație birocratică nu are însă nimic co
mun cu realitatea și ea se explică prin 
felul în care unii președinți ai sfaturilor 
populare comunale, agenți și referenți 
agricoli întocmesc rapoartele către sfatul 
popular raional. Aceștia completează de- 
obicei chestionarele privind lucrările agri
cole fără a ține seamă de situația de pe 
teren, ascunzînd în dosul acestui paravan, 
crasa lor nepăsare față de problema strîn- 
geril recoltei. Desigur că o asemenea ati
tudine de sfidare a adevărului nu ar fi cu 
putință dacă activiști de răspundere ai 
sfatului popular raional ar controla la fața 
locului felul în care sînt întocmite ra
poartele, statisticile, chestionarele etc.

Care este Insă în realitate stadiul mun
cilor de recoltare în raionul Drăgănești ? 
în comuna Radomirești, de pildă, din si
tuația raportată pe ziua de 17 septembrie 
la secția agricolă a sfatului popular raio
nal rezultă că s-a strins de pe cîmp 50 la 
sută din recoltă. Faptele însă sînt îndărăt
nice. Ele arată că în această comună pro
centul de recoltare nu a atins la 17 sep
tembrie decît 15 la sută. Defectuos se des
fășoară strînsul recoltei și în comunele 
Mărunței, Coman, Seaca și Stolcănești.

Numai la 3 km. de reședința raionului 
se află comuna Dăneasa. „Aici strînsul 
recoltei e pe sfîrșite" — susțin agentul 
agricol, referentul agricol și tovarășul 
Rioșeanu Marin, locțiitor al secretarului 
organizației de bază U.T.M. din comună și 
salariat al sfatului popular comunal. In 
realitate recoltatul în această comună se 
desfășoară Intr-un ritm lent. In sectorul 
nr. 1 țăranii muncitori Alexandru Stan și 
Mihăllescu Marin nici n-au trecut să-și 
strîngă porumbul și floarea soarelui, iar 
utemistă Matei Maria șl tînărul Boldîrcă 
Vasile sînt codași la recoltat. In sectorul 
nr. 2 țăranca muncitoare Alexăndroiu

Viata U. T. M.

ce scîrțîie
Mina nu a ieșit la strînsul porumbului. 
Vecinii acesteia, utemiștii Tutia Nicolae și 
Stanca Anton, nu au tăiat cocenii. Chiar 
în sectorul de care răspunde tovarășul 
Rioșeanu Marin, utemista Joița Florea și 
tînărul Predușel Ion împreună cu fami
liile lor, nu și-au strins recolta. Din cei 
42 utemiști din comuna Dăneasa, doar 8 
și-au strins porumbul și floarea soarelui. 
In mod normal, cele 120 atelaje din co
mună ar putea căra într-o zi cocenii de 
pe cel puțin 50 hectare suprafață recol
tată. Dar din cauza lipsei de organizare 
și a slabei munci politice în rîndul țăra
nilor muncitori, această cifră nu poate fi 
atinsă, întrucît nu se recoltează în medie 
mai mult de 25 hectare pe zi.

Organizația U.T.M. din comună nu a 
întreprins nimic pentru a grăbi recoltarea. 
In primul rînd membrii comitetului, tova
rășii Rada Constantin, Muruiană Maria, 
Ochenatu Alexandru și Simion Dumitru 
(ultimii doi sînt codași la recoltare) se 
mină unul pe altul cind e vorba de trebu
rile organizației de bază și pînă la urmă 
nu se preocupă nici unul de bunul ei mers. 
Simțul de răspundere față de îndeplini
rea sarcinilor lipsește deci însăși membri
lor din comitetul organizației de bază 
U.T.M. Acest fapt explică de ce munca de 
agitație politică pentru strîngerea grab
nică a recoltei este inexistentă. Agitatorii 
utemiști nu duc nici un fel de activitate ; 
nu se țin consfătuiri, adunări, schimburi 
de experiență ; nu sînt antrenați în între
cerea patriotică tinerii din comună. Orga
nizația de bază U.T.M. din comuna Dănea
sa, ca și alte multe organizații U.T.M. din 
raion, nu au nici măcar plan de activi
tate pe această lună, iar utemiștii nu au 
sarcini precise în legătură cu muncile de 
recoltare.

Organizația de bază U.T.M. din comuna 
Dăneasa a primit deseori vizite ale tova
rășilor Cîrnaru Ion și Antonescu Marin, 
membri ai biroului comitetului raional 
U. T. M. și ale instructorului comitetu
lui raional U.T.M. care răspunde de a- 
cest sector. Acești tovarăși nu și-au fă
cut însă datoria, dovedind nepăsare și co
moditate față de rezolvarea operativă, 
practică, a sarcinilor ce stau în fața aces
tei organizații în campania de recoltare.

în comuna Drăgănești, reședința raio
nului, deci chiar sub nasul comitetului 
raional U.T.M., activitatea organizațiilor 
U.T.M. privind muncile de recoltare este 
inexistentă. Mulți tineri țărani muncitori, 
nelămuriți suficient asupra importanței 
strângerii la timp a recoltei, au rămas în 
urmă cu această muncă. Utemiștii Catană 
Grigore, Craiu Gheorghe, Rotaru Gheor- 
ghe, Rînja Gheorghe, Caragea Constantin, 

deputatul Vișan Nicolae sînt și ei codași 
la recoltare. Exemplul lor negativ a fost, 
din păcate, urmat de unii țărani muncitori 
asemenea lui Dumitru Snop și Nicu Ene 
care, deși au atelaje, nu au tnceput la 
timp să-și strîngă recoltele. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. nu s-a ocu
pat îndeaproape de astfel de utemiști 
pentru a-i determina să pornească de în
dată la strângerea recoltei.

Agentul agricol Popescu Marin, mem
bru In comitetul organizației U.T.M. cen
tru, muncește superficial. Spre a-și as
cunde inactivitatea, el încearcă să pre-

penifele
zinte rezultate false In campania de recol
tare. Astfel el susținea că pînă la 17 sep
tembrie în comună s-a recoltat de pe o 
suprafață de 800 hectare (în loc de 300 
cît era în realitate). Comportîndu-se ca 
un adevărat birocrat, tovarășul Popescu 
Marin nu a organizat consfătuiri cu ti
nerii fruntași in munca de recoltare, în 
urma cărora să se ia măsurile cele mai 
bune pentru mobilizarea tinerilor în între
cerea patriotică.

Un puternic mijloc de antrenare a ti
nerilor la muncile de recoltare îl consti
tuie căminul cultural. Aci se pot orga
niza seri culturale, festivaluri artistice, 
șezători: se pot folosi diferite metode de 
atragere a tinerilor în muncă, prin confe
rințe, schimburi de experiență, menite să 
le arate importanța grăbirii muncilor de 
recoltare Directorul căminului cultural 
din Drăgănești, utemistul Jumugă Leo
nida, nu a folosit deloc aceste mari posi
bilități pentru a sprijini campania de re
coltare.

Membrii comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din comuna Drăgănești nu 
cer ajutorul organizațiilor de partid. 
Unii dintre ei nici nu cunosc sarcinile 
trasate de partid pentru mărirea produc
ției agricole și ridicarea continuă a bună
stării poporului muncitor.

Pentru felul defectuos în care activează 
organizațiile U.T.M. din comuna Drăgă
nești, o mare vină poartă activiștii comi
tetului raional U.T.M. care nu au instruit 
temeinic și nu au ajutat permanent aceste 
organizații. Tovarășul Grigoraș Petre care 
răspunde de acest sector, e pe deplin mul
țumit de activitatea sa, socotește că or
ganizațiile U.T.M. din comuna Drăgănești 
activează și încă bine. Dar el nu cunoaște 
cînd au început recoltările în comună, nici 
stadiul tn care se află în prezent șl, bine
înțeles, nici slaba contribuție adusă de 
utemiști în campania de recoltare.

Timp de mai bine de o lună, comitetul 
raional U.T.M. nu a luat măsuri pentru 
a alege un nou comitet la organizația de 
bază nr. 1. De peste 5 luni de zile orga
nizația pe centrul de comună n-are secre
tar și membrii comitetului acestei orga
nizații muncesc periodic și la întîmplare. 
Tovarășul Grigcraș Petre poartă o mare 
răspundere pentru această stare de lu
cruri. Ca el mai sint încă și alți activiști 
ai comitetului raional U.T.M. Drăgănești, 
care muncesc superficial, birocratic șl nu 
antrenează organizațiile U.T.M. în bătălia 
muncilor de recoltare.

Cum pot oare membrii biroului comite
tului raional U.T.M. să admită o asemenea 
situație ? Cum se explică că ei nu au luat 
măsuri rapide și concrete de lichidare a 
acestor lipsuri ? Rășpunsul nu e greu de 
găsit: munca lor formală și birocratică a 
înlocuit îndrumarea practică și eficace, 
controlul executării sarcinilor. Membrii 
biroului comitetului raional U.T.M. se 
mulțumesc să întocmească planuri de 
muncă, să discute în plenare obiectivele 
muncii, să organizeze ședințe de instruc
taj, să oblige pe activiști să-și facă la 
rîndul lor planuri de muncă personale și 
multe, multe altele... pe hîrtie. Dar cum 
prind viață măsurile luate de el pentru 
îndeplinirea sarcinilor, cum sînt îndepâr-, 
tate lipsurile din activitatea organizațiilor 
U.T.M., deci tocmai munca practică, vie, 
concretă, acestea au dispărut din cîmpul 
lor vizual. Numeroasele angajamente 
enunțate de atîtea ori formal n-au. avut 
rezultat. Această plagă a molipsit și pe 
unii membri ai organizațiilor U.T.M.

Sarcinile care revin comitetului raional 
U.T.M. Drăgănești și organizațiilor U.T.M. 
din acest raion, sînt limpezi. Ele reies din 
lipsurile grave analizate mai sus. Penițele 
să scîrțîie mai puțin pe hîrtie și activiștii 
utemiști să fie mai mult în mijlocul tine
rilor. Numai așa se poate realiza o coti
tură în ce privește contribuția tinerilor 
din raionul Drăgănești în campania de re
coltare.

AVARVAREI DUMITRU

Foileton

16 UTEMIȘTI ȘI NICI O UTEMISTĂ
Am auzit o istorioară din gura tovară

șului Bedea Ion, secretarul organizației de 
bază U.T.M. din comuna Hărău. Auziți: 
cică în comuna Hărău, acolo unde-i el 
secretar, printr-o calamitate naturală, ne- 
tam-nesam, toată partea feminină de 
vîrstă utemistă a dispărut și a rămas doar 
floare bărbătească. Cu adevărat extraor
dinar ! Nu-mi venea să cred, dar faptul 
că se jura pe toți sfinții și gesticula de 
zor, m-a făcut cit p-aci să-l cred.

★
în sala de ședințe e liniște. Cei 16 ute

miști — bineînțeles fără nici o fată prin
tre ei — așteaptă cuvîntul secretarului

— Tovarăși... își începu discursul to
varășul Bedea, încercind să-și dreagă gla
sul. Comitetul raional U.T.M. Ilia ne-a 
trasat măreața sarcină să pornim o largă 
acțiune pentru atragerea fetelor în orga
nizație. Foarte jllst gîndesc tovarășii noș
tri de la raion. Așa și este, tovarăși! Fe
tele nu trebuie să stea departe de viața 
noastră nouă, trebuie să ia și ele parte 
la marile noastre acțiuni.

Pe măsură ce vorbea, se îmbăta de vor
be, se umfla : Constituția noastră, a Re
publicii Populare Romine, acordă mari 
drepturi femeii... Dar treaba asta, to
varăși, cu atragerea fetelor în organizație 
— și din acest moment tonul său deveni 
mai moale, mai reținut — se poate face 
numai acolo unde... sînt tinere fete. E 
clar : sînt tinere fete — sînt și utemiste. 
Nu sint tinere fete, nu sînt nici utemiste! 
Or — și apăsa pe acest cuvint — din con
statările pe care le-am făcut eu pînă a- 
cum, în Hărău nu sint tinere fete tova
rășii nu sint! Lipsesc cu desăvîrșire. 
Asta v-o spun eu, secretarul vostru de 
U.T.M. Deci, așa este!

tn sală se pomi un murmur. UtemiștH 
nu erau de acord.

— Liniște, tovarăși, păstrați disciplina... 
Nu sînt, nu sînt f înțelegeți... Nu vă in- 
căpăținați. E simplu ca bună ziua. Dac-ar 
fi fost, ar fi venit să se înscrie în organi
zație. Este ? — și privi triumfător în în
căpere convins de logica sa.

Iarăși se pomi murmurul.
— De ce mă intrerupeți, aveți ceva de 

spus ? — adăugă bătăios secretarul. 
Poftim... vorbiți— contraziceți-mă !

Un flăcău înalt și negricios, pe care de 
mult îl luase la ochi secretarul că-i cam 
colțos, se ridică.

— Păi dumneata ai orbul găinii, nu 
vezi cîte tinere fete sînt în sat ? Așa-i 
cînd stai cu nasul numai în biroul coo
perativei !

Cineva completă :
— Dar de echipa artistică în care ac

tivează multe fete, n-ai auzit ?
Apoi un altul:
— Sint tinere fete la noi în sat, au au

zit ele de U.T.M., dar nu le-a lămurit 
nimeni să vină in organizație. Ce-om 
vrea oare, să pice pară mălăiață... 1

Secretarul fulgera. Se ridică din nou.
— Care vasăzică sînt.’ Așa spuneți 

voi I Bineee... Apoi, pe un ton „în
țelegător" : dacă sînt. atunci să le 
lămurim... In adunare se hotărî începerea

Ansamblul de cîntece și dansuri al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare s-a înapoiat în Capitalâ

Ansamblul de cîntece și dansuri al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare con
dus de generalul Cen I, care a întreprins 
un turneu în țara noastră, s-a înapoiat în 
București, miercuri dimineața.

în cursul dimineții, membrii Ansamblu
lui s-au întîlnit într-un schimb de expe
riență la teatrul C.C.S. din Capitală cu 
membri ai ansamblurilor Forțelor Armate 
ale R.P.R. și M.A.I.

In numele membrilor ansamblurilor 
participante la schimbul de experiență,

unei campanii pentru atragerea fetelor tn 
organizație.

înainte de a părăsi sala, așa deodată 
secretarul s-a tulburat. Perspectiva unor 
succese teribile l-a încălzit pe dinăuntru, 
întocmai ca o injecție de calciu. Avea im
presia că zeci de fete dau buzna spre el 
cu cereri de intrare în U.T.M. în mînă... 
Pe urmă un delegat al comitetului raio
nal îi strînge mina : „Bravo tovarășe, te 
felicit în numele comitetului raional...**  
Secretarului i s-au înmuiat picioarele. In 
seara aceea s-a dus direct acasă să se o- 
dihnească. A doua zi avea să pornească 
bătălia hotărîtoare.

Griul și porumbul sint cele două cul
turi agricole principale care asigură hrana 
oamenilor muncii; boabele acestor două 
culturi constituie, de asemenea, materia 
primă pentru o serie de ramuri ale in
dustriei.

Dacă asigurarea din belșug cu pîine a 
Oamenilor muncii depinde de realizarea 
unei producții mari de grîu la hectar, apoi 
problema asigurării celor ce muncesc cu: 
lapte, carne, ouă și chiar încălțăminte și 
îmbrăcăminte, depinde în bună măsură de 
realizarea unor mari producții de porumb 
la hectar, porumbul constituind hrana de 
bază a animalelor care ne dau aceste pro
duse.

In obținerea de producții mari la hec
tar la culturile de grîu și porumb, în re
giunea Bîrlad s-au obținut unele realizări.

C?u toate acestea mai avem încă multe 
de făcut, pentru a asigura din belșug a- 
provizionarea oamenilor muncii cu pro
duse agro-alimentare. Proiectul de Di
rective ale Congresului al II-lea al Par
tidului cu privire la dezvoltarea agricul
turii in următorii 2-3 ani, constituie un 
neprețuit îndrumar pentru noi in lupta 
pentru creșterea continuă a producției de 
cereale la hectar.

★
In regiunea Bîrlad problema extinderii 

cultivării cerealelor nu se pune decît în 
măsura in care vom reda agriculturii su
prafețe mari de terenuri. Aceasta, întru 
cît solul regiunii noastre oferă condiții 
favorabile extinderii culturii viței de vie și 
pomilor roditori, culturi care valorifică mai 
bine însușirile naturale a o bună parte 
din terenurile regiunii. Deosebit de acea
sta, trebuie să mai arătăm că, dealurile 
însorite ale regiunii Bîrlad sînt în marea 
lor majoritate cuprinse într-un proces de 
eroziune a solului, flagel care amenință 
cu o serioasă scădere a suprafețelor ara
bile. care se degradează. Pentru a stăvili 
acest proces, în afară de împăduriri, nici 
un alt mijloc nu este mai nimerit decît 
plantarea terenurilor supuse eroziunii cu 
pomi și viță de vie care, pe lîngă că vor 
preveni eroziunea solului, vor face posi-

★
Și iată-l pe tovarășul Bedea, a doua 

sau a treia seară după adunare. Discută 
„principial", lingă poartă, cu Florea Emi
lia, o fată puțin sfioasă, și totuși destul 
de isteață.

— Și zici că nu te înscrii deocamdată ? 
Pe ce motiv, tovarășă ?

Fata lăsă capul în jos, oarecum stân
jenită.

— Nu vrei să spui ? Aha ! Te-am ghi
cit. Atunci am să-ți spun eu: nu vrei, 
tovarășă, nu vrei să iei parte la lupta 
clasei muncitoare și a țărănimii munci
toare pentru transformarea...

Fata îl privea mirată. O copleșeau a- 
ceste cuvinte.

— Ce tot îmi spui, tovarășe. Nu-i vorba 
de asta. Dar vezi, nu-mi dă voie mama. 
Zice că o să umblu noaptea pe la ședințe 
și nu-i treabă de fată să umble noaptea.

— Aha — făcu secretarul, ce părea că 
a descoperit cine știe ce mister. Știm noi, 
am auzit noi da-l de astea. Zii mai bine 
că nu vrei să muncești alături de ute
miștii noștri, că nu-ți plac faptele lor mă
rețe, tovarășă.

Puțin încurcată, fata ridică din umeri. 
Murmură : „Fapte mărețe..." Și continuă:

— Nu m-aș da eu înlături de la fapte 
mărețe, că știu eu ce-s alea. Dar să-ți 
spun drept n-am prea văzut multe aseme- I 
nea lucruri să facă utemiștii dumitale...

Tovarășul Bedea a întrerupt scurt și 
înfuriat discuția.

— Bine tovarășă, bine. înțelegem noi...
A mai încercat el să lămurească la fel 

încă două trei fete, dar zadarnic. De 
atunci se răfuie cu utemiștii din organi
zația de bază, aruncindu-le în față ase
menea vorbe: ,Jn Hărău nu sînt tinere 
fete. V-am mai spus-o, deștepților I Și 
dacă sînt, — alea sînt niște încurcă lume 
și nimic altceva. Nici nu merită să fie 
luate in seamă. Asta v-o spun eu, secre
tarul vostru de U.T.M."

Are, sau n-are dreptate tovarășul Bedea 
cînd se jură pe toți sfinții și gesticulează 
Că toată partea feminină de vîrstă ute
mistă a comunei a dispărut și a rămas 
doar floarea bărbătească ? Ar fi intere
sant de cunoscut și ce cred membrii co
mitetului raional U.T.M. Ilia despre 
această părere a tovarășului Bedea.

MIHAIL CARANFIL 
corespondentul „Scîntell tineretului" 

pentru regiunea Hunedoara

tov. colonel Dinu Stelian, artist emerit al 
R.P.R., laureat al Premiului de Stat, di
rectorul artistic al Ansamblului Forțelor 
Armate ale R.P.R. a salutat călduros pe 
reprezentanții artei chineze.

A fost prezentat un program de cîntece 
și dansuri de către artiștii romîni și chi
nezi după care membrii ansamblurilor ro- 
minești și chinez au discutat despre o 
serie de probleme de interpretare artistică 
ale echipelor de dansuri, cor și orchestră.

(Agerpres)

La căminul de zi al uzinelor „Mao Țze 
dun", copiii muncitorilor petrec ore plă 

cute de joc șl voie bună.
(Foto AGERPRES

Deschiderea Festivalului 
filmului din R.P. Chineze

Miercuri seara s-a deschis la București 
Festivalul filmului din R. P. Chineză. Cu 
acest prilej a avut loc la Casa Prietenie 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. gala filmului 
„Asaltul fortului din munți", organizați 
sub auspiciile Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea.

Au asistat tovarășii : acad. prof. dr. C 
I. Parhon, președinte de onoare al Aca
demiei R.P.R., președinte al A.R.L.U.S.- 
ului, M. Dalea și I. Fazekaș, secretari al 
C.C. al P.M.R., Constanța Crăciun, mi
nistrul Culturii, A Bunaciu, secretar al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, M. 
Macavei, președinte de onoare al Insti
tutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, Marcel Popescu, minis
trul Comerțului Exterior, acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași, ministrul Culte
lor și alți membri ai guvernului, T. Ru- 
denco și N. Cioroiu, locțiitori ai ministru
lui Afacerilor Externe, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, ofițeri superiori ai Forțelor noas
tre Armate, oameni de știință și cultură, 
fruntași ai întrecerii socialiste.

Au luat parte de asemenea : Van lu
pin, ambasadorul R. P. Chineze, Wojciech 
Wrzosek, ambasadorul R. P. Polone, L. G. 
Melnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice, 
Den Em, ambasadorul R P. D. Coreene, 
Laszlo Pataki, ambasadorul R. P. Un
gare, Stoian Pavlov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria, Iosef Ședivy, ambasadorul R. 
Cehoslovace. Miha Lako, ambasadorul 
R. P. Albania, Yechuda Karmel, însăr
cinatul cu afaceri ad interim al Israelu
lui, Erich Siemons, prim secretar al 
Ambasadei R. D. Germane, Georg Erik 
Westîing, atașat al Legației Suediei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

A participat M. B. Mitin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Tov. Mihail Novicov, director general 
adjunct în Ministerul Culturii, a vorbit 
despre însemnătatea Săptămînii Culturii 
R. P. Chineze. Aceasta, a spus vorbitorul, 
este o mărturie vie a trainicelor legături 
de prietenie dintre popoarele Republicii 
Populare Chineze și Republicii Populare 
Romîne.

„Inaugurînd festivalul filmului chinez 
— a spus vorbitorul în încheiere — trans
mitem cineaștilor chinezi calde mulțumiri 
și salutul nostru frățesc odată cu urările 
de noi și tot mai frumoase succese in 
creație",

A rulat apoi filmul „Asaltul fortului 
din munți", distins cu premiul „Luptei 
pentru libertate". Realizare 1953 a studiou
lui cinematografic din Pekin, filmul este 
inspirat dintr-un episod real din anul 1948 
din luptele pentru eliberare duse de po
porul chinez.

Filmul s-a bucurat de o primire deose
bit de călduroasă.

(Agerpres)

Pentru sporirea producției 
de cereale in regiunea noastră

t

Pe marginea Proiectului 
de Directive cu privire 

la dezvoltarea agriculturii 
în următorii 2 — 3 ani

bilă o mai bună punere In valoare a 
acestor terenuri.

Dacă în ceea ce privește extinderea cul
turii griului și porumbului lucrurile stau 
așa cum s-a arătat mai sus, apoi în re
giunea Bîrlad problema măririi pro
ducției la hectar la aceste culturi se pune 
cu toată tăria. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît condițiile de climă aspră în care 
se găsește regiunea ne impun să luptăm 
aprig cu forțele naturii pentru a smulge 
cît mai multe roade pămîntului.

Pentru aceasta este necesară în primul 
rînd însușirea de către țărănimea munci
toare din regiunea noastră a regulilor de 
tehnică agricolă, care trebuiesc aplicate la 
specificul regiunii noastre, caracterizată 
prin precipitații puține și neregulate.

In timpul regimului de democrație 
populară, mai ales în urma apariției pri
melor gospodării agricole colective, s-au 
înregistrat și în regiunea noastră o serie 
de succese în ceea ce privește sporirea 
producției la hectar, datorită aplicării re
gulilor agrotehnice înaintate.

Astfel, arătura de dezmiriștire, lucrare 
agrotehnică de bază puțin cunoscută în 
trecut, se practică astăzi în regiunea noa
stră pe zeci de mii de hectare; arătura 
adîncă de toamnă a început de asemenea 
să se practice pe zeci de mii de hectare, 
iar gunoiul de grajd se folosește pe o 
scară din ce în ce mai largă. S-au in
trodus — e drept, pe suprafețe mici încă 
— lucrări agrotehnice noi, necunoscute în 
trecut țărănimii muncitoare, ca: însămîn- 
țarea în rînduri încrucișate la păioase, po
lenizarea artificială suplimentară, semă
natul porumbului, cartofilor și tloarei 
soarelui în cuiburi așezate în pătrat. In 
multe părți ale regiunii s-au semănat car
tofi și _grîu iarovizat, s-au tăcut plantări 
de vară ale cartofilor, s-au creat culturi 

pentru producerea seminței hibride de 
porumb etc.

Acolo unde aceste lucrări s-au aplicat 
în complex, au dovedit cu prisosință, prin 
rezultate concrete, că în regiunea Bîrlad 
se pot obține producții mari la hectar, 
chiar atunci cînd anul este secetos. Ast
fel. gospodăria agricolă colectivă din 
Munteni, raionul Tecuci, aplicînd meto
dele agrotehnicii înaintate a obținut pro
ducții de grîu incomparabil mai mari față 
de cele ale țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale. De asemenea, rezultate 
frumoase a obținut și gospodăria agricolă 
colectivă din Cîrja la porumb și cea din 
Haret la orzul de toamnă. Și unii țărani 
muncitori cu gospodărie individuală au 
reușit să obțină producții mari de cereale 
la hectar în urma aplicării metodelor de 
muncă înaintate. Iată, de pildă, cazul 
țăranului muncitor Ifrim Tudor din co
muna Podul Turcului, raionul Zeletin, 
care în anul acesta a reușit să obțină 
3.000 de kg. porumb la hectar, în timp 
ce producția medie obținută de ceilalți 
țărani muncitori din aceeași comună nu 
este mai mare de 600 kg. la hectar. Acea
sta, cu toate că anul acesta a fost un 
an de secetă în regiunea Bîrlad, canti
tatea de apă căzută fiind abia jumătate 
din aceea care cade în mod obișnuit în
tr-un an și care și ea este insuficientă.

Asemenea exemple mai sînt în regiu
nea noastră și ele demonstrează clar că 
în regiunea Bîrlad — cu toată clima as
pră — se pot obține producții mari la 
culturile de cereale dacă sînt aplicate la 
timp și așa cum trebuie regulile de teh
nică agricolă. Din păcate însă, numărul 
acelora care practică noile metode agro
tehnice nu este atît de mare, iar calitatea 
acestor lucrări lasă de multe ori de 
dorit.

Astfel, arătura de dezmiriștire, prima 
lucrare agrotehnică de bază cu care în
cepe un nou an agricol, deși a început 
să se practice pe suprafețe incomparabil 
mai mari ca în trecut, se face, în bună 
parte, cu greșeli șl anume: nu se face 
concomitent cu recoltatul, sau cel mai 
tîrziu la 2-3 zile după recoltare și, în 
majoritatea cazurilor nu se grăpează ră- 

mînînd bolovănoasă. Arătura adîncă de 
toamnă, o altă lucrare de temelie în spo
rirea producției agricole — mai cu seamă 
pentru cultura porumbului — nu se face 
adeseori Ia adîncimea cerută de agromi- 
nim. In afară de aceasta, sînt dese cazuri 
cînd arătura e prea bolovănoasă. Unii 
dintre țăranii noștri afirmă că arătura 
e bine să fie mai bolovănoasă, pentru că 
la adăpostul bulgărilor se reține zăpada 
pe ogor. Ei uită însă că zăpada poate fi 
reținută pe ogoare în cantități cu mult 
mai mari prin obstacole speciale (para- 
zăpezi) în schimb bolovanii din arătură 
fac ca aceasta să nu ofere condiții bune 
semințelor ce se vor băga în pămînt la 
primăvară.

Tot aceleași greșeli se fac și la arătura 
pentru însămînțarea griului de toamnă. 
Cea mai mare greșeală care se face însă 
este aceea că se bagă sămînța in arătură 
proaspătă, de cele mai multe ori semănîn- 
du-se odată cu arătura, sub brazdă, sau 
„pe piele" cum spun țăranii noștri de prin 
partea locului. Nu se face așa cum cere 
regula și anume, ca arătura de însămîn- 
țare să fie făcută cu 20 de zile înainte de 
semănat pentru a avea timpul să se așeze. 
Nu se practică cel puțin tăvălugitul ară
turii proaspete sau grapa stelată înainte 
și după însămînțare, aceste unelte fiind 
introduse pe scară foarte redusă în re
giune.

Se fac de asemenea greșeli foarte se
rioase în privința folosirii gunoiului de 
grajd. De foarte multe ori gunoiul nu 
este bine fermentat și încorporîndu-se în 
sol în această stare el „arde" plantele de 
cultură mai ales în anii secetoși și cu veri 
călduroase, ceea ce face pe unii să se lase 
păgubași de a practica gunoitul. O altă 
greșală care se face la îngrășatul cu gu
noi de grajd este aceea că de multe ori 
gunoiul se cară pe cîmp cu mult înainte 
de a fi încorporat odată cu arătura, ceea 
ce face ca acesta — dacă este bine fer
mentat — să-și piardă însușirile, depre- 
ciindu-se ca valoare nutritivă pentru plan
te. Mai sînt încă la noi țărani muncitori 
care nu aplică metoda pregătirii gunoiului 
de grajd prin platforme de gunoi ; aces
tea sînt foarte rare. în schimb, în regiune 
sînt foarte dese cazurile cînd gunoiul de 
grajd, această bogăție naturală pentru în
grășatul pămîntului, se cară la rîpă unde 
i se dă toc.

Dacă acestea sînt greșelile care se fac 
la lucrările de pregătire a solului, lucrări 
cu care într-o măsură oarecare țăranii 
noștri muncitori sînt familiarizați, apoi 
trebuie să arătăm că în ceea ce privește 
aplicarea metodelor noi ca: polenizarea 

artificială suplimentară, semănatul tn cui
buri așezate în pătrat, iarovizarea și plan
tarea de vară a cartofilor etc., se fac ade
seori greșeli și mai mari.

Fără îndoială că această stare de lucruri 
este rezultatul firesc al lipsei de instruire 
profesională moștenită de la fostul regim 
burghezo-moșieresc. Această moștenire 
grea a făcut ca regiunea Bîrlad să dea 
producții agricole scăzute.

Ne revine nouă, tehnicienilor agronomi, 
sarcina importantă și de mare răspundere, 
ca alături de ceilalți activiști ai sfaturi
lor populare să îndrumăm țărănimea 
muncitoare din această regiune pe făgașul 
însușirii principalelor reguli de tehnică 
agricolă care, puse în practică așa cum 
trebuie vor aduce sporuri mari de recoltă, 
asigurînd o mal mare cantitate de produse 
marfă necesare ridicării nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

★
O pîrghie de cea mai mare însemnătate 

în ridicarea producției agricole la hectar 
la culturile cerealiere din regiunea noas
tră este propaganda agricolă. Ea este o 
armă de preț și la îndemîna oricărui in
giner și tehnician agronom.

Propaganda agricolă trebuie să fie preo
cuparea de căpetenie a oricărui inginer și 
tehnician agronom, care e necesar să stea 
mai mult în mijlocul țăranilor muncitori 
și mai puțin la birou, mai puțin la întoc
mirea de situații statistice și referate, mai 
puțin la ședințe de lungă pălăvrăgeală, 
cum se mai obișnuiește încă.

Conferințele însoțite de demonstrații 
practice, lecțiile demonstrative și popu
larizarea țăranilor muncitori care aplicînd 
metodele agrotehnicei înaintate au obținut 
producții mari, vizitarea acestora de către 
ceilalți țărani muncitori, filme cu conți
nut agrotehnic, precum și expozițiile agri
cole și mai ales cursurile profesionale de 
iarnă sînt mijloace minunate care vor tre
bui să fie folosite din plin pentru popu
larizarea cunoștințelor agrotehnice prin
tre colectiviști, întovărășiți și țăranii mun
citori cu gospodărie individuală

Munca pe teren în mijlocul colectiviști
lor și al celorlalți țărani muncitori cere 
însă ca numărul inginerilor și tehnicieni
lor la circumscripțiile agro-zoo-veterinare 
să fie mai mare.

Socotesc că Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii trebuie să revizuiască actuala 
schemă a direcțiilor agricole regionale și 
chiar a ministerului, pentru că față de ne
voile terenului sînt prea mulți ingineri 
agronomi In direcțiile agricole regionale 

și minister șl prea puțini jos, la comune. 
Cred că este necesar ca o parte din cel 
de la Direcția agricolă regională și chiar 
de la minister să vină în munca de teren, 
la circumscripții.

Socotesc, de asemenea, că comitetele 
executive ale sfaturilor populare din re
giunea noastră vor trebui să folosească 
munca inginerilor și tehnicienilor agro
nomi mai ales în direcția pregătirii lor 
profesionale, să-i sprijine și să-i stimu
leze în această muncă și să nu-i pună la 
întocmit referate, situații statistice sau 
alte munci străine de profesiunea lor, așa 
cum se mai intîmplă la unele raioane

Toate acestea insă nu sînt de ajuns 
pentru ca producția la hectar a culturilor 
de cereale din regiunea Bîrlad să crească 
simțitor. O agrotehnică bună cere mașini 
și utilaj agricol. Or, din acest punct de 
vedere, regiunea noastră este slab înzes
trată. Ne lipsesc în bună parte semănă- 
torile de păioase, cu cele pe care le avem 
neputînd acoperi nici 20 la sută din su
prafața păioaselor care se cultivă în re
giune. Nu ne ajung porzolatoarele nici în 
proporție de 50 la sută, iar cultivatoarele 
pentru sectorul individual, tăvălugii, gra
pele stelate și în special trioarele ne lip
sesc aproape cu desăvîrșire.

De aceea, pentru a cîștiga bătălia strîn- 
gerii de recolte cît mai mari la hectar, 
cerem Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii să studieze posibilitatea înzestrării 
regiunii noastre cu mașinile și uneltele 
agricole care ne lipsesc și care ne-ar ajuta 
să aplicăm o agrotehnică înaintată.

Proiectul de Directive ale celui de al 
II-lea Congres al Partidului deschide și 
regiunii Bîrlad perspective mărețe pentru 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 
ani. Inginerii și tehnicienii din această 
regiune vor munci cu toată priceperea și 
puterea lor de muncă pentru ca indica
țiile Proiectului de Directive să fie tra
duse în fapte, în scopul obținerii de pro
ducții cît mai mari la culturile cerealiere, 
pentru asigurarea unei vieți îmbelșugate 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

Ing. agronom M. SA VA 
Directorul Direcției Agricole 
a Sfatului Popular al regiunii 

Bîrlad
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Componența guvernului R. P. Chineze

Ciu

PEKIN 29 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

In cadrul ședinței de Încheiere a lucră
rilor primei sesiuni a Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină, pre
zidată de președintele Mao Țze-dun, pre
mierul Ciu En-lai a dat citire propunerii 
cu privire la componența guvernului. Lista 
a fost aprobată in unanimitate.

Potrivit hotăririi luate, guvernul R. P. 
Chineze are următoarea componență :

Premier al Consiliului de Stat, 
En-lai.

Locțiitori ai premierului: Cen Iun, 
Biao, Pin De-huei, Den Siao-pin, 
Țzî-huei, He Lun, Cen I, Ulan-fu, Li 
ciun și Li Sian-nian.

Miniștrii: Ministru al Afacerilor Inter
ne Se Țziue-țzai; ministru al Afacerilor 
Externe Ciu En-lai; ministru al Apărării 
Pin De-huei; ministru al Securității Pu
blice Le Jui-țin; ministru al Justiției Si 
Lian; ministru al Controlului Țian In; 
președintele Comitetului de Stat al Pla
nificării Li Fu-ciun; președintele Comite-

Lin 
Den 
Fu-

Sosirea la Pekin a delegajiei guvernamenla'e sovietice
— TASS trans- 
a sosit la Pekin

PEKIN 29 (Agerpres). 
mite : La 29 septembrie 
pentru a participa la sărbătorirea-celei d3 
a 5-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze delegația guvernamen
tală a Uniunii Sovietică compusă din N. 
S. Hrusciov, prim secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S. și membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U. R. S. S. 
(conducătorul delegației), N. A. Bulganin 
prim vice președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., A. I. Mikoian vice pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. M. Șvemik, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din Uni
unea Sovietică, G. F. Aleksandrov, minis
tru al Culturii al U.R.S.S., D. T. Șepilov 
redactor-șef al ziarului „Pravda", E. A 
Furțeva, secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., I. S Nasrîd- 
dinova, ministru al Industriei Materiale
lor de Construcții al R.S.S. Uzbece, V. P. 
Stepanov, șef al unei secții a C.C. al 
P.C.U.S. Din delegație face de asemenea 
parte P. F. Iudin, ambasadorul U.R.S.S. 
în R. P. Chineză.

Pe aerodromul de la Pekin pavoazat cu 
steagurile de stat ale R. P. Chineze, 
U.R.S.S. și țărilor de democrație popu
lară, delegația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice a fost intimpinată de Liu Șao-ți, 
secretar al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez și președinte al Comitetului per
manent al Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină ; Ciu En-lai, se
cretar al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez și premier al Consiliului de Stat; Cen 
Iun, secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez și locțiitor al premierului Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, și alți ■ 
membri ai guvernului, conducători ai par-

Conferința partidului laburist englez
SCARBOROUGH 29 (Agerpres).—TASS 

transmite : La începutul ședinței din di
mineața zilei de 23 septembrie au fost a- 
nunțate rezultatele alegerilor pentru Co
mitetul Executiv al partidului laburist. In 
total au fost aleși în Comitetul Executiv 
25 de membri

în afară de cei 25 de membri aleși, din 
Comitetul Executiv fac parte, prin funcția 
pa care o dețin, liderul partidului, Attlee, 
locțiitorul său, Morrison, și trezorierul.

Pentru funcția de trezorier au fost pro
puse două candidaturi — a lui Bevan și a 
lui Gaitskell. Cu majoritate de voturi, 
Gaitskell a fost ales trezorier.

După anunțarea rezultatelor alegerilor, 
au început dezbaterile în problema ger
mană. Deschizînd dezbaterile, Attlee, li
derul partidului, a prezentat în numele 
Comitetului Executiv o rezoluție extraor
dinară in problema germană care preco
nizează înarmarea Germaniei occidentale.

R. Casasola, președintele sindicatului 
unit al turnătorilor, a prezentat o rezolu
ție împotriva înarmării Germaniei occi
dentale.

B. Parkin, membru al parlamentului, a 
sprijinit rezoluția prezentată de sindica
tul unit al turnătorilor.

Universitatea Populară inei
Cei cinci ani care au trecut de la 

nașterea Republicii Populare Chineze 
au fost ani de mărețe înfăptuiri și în 
domeniul învățământului Puterea popu
lară a deschis in fața fiilor oamenilor 
muncii cele mai largi posibilități și 
perspective de a studia, de a-și însuși 
comorile culturii, ale științei și tehnicii 
înaintate. Despre grija puterii popu
lare pentru asigurarea de minunate 
condiții de învățătură tinerei gene
rații vorbește și articolul pe care-l 
publicăm mai jos.

Universitatea Populară a Chinei este 
cea mai înaltă instituție de învățămînt de 
tip nou din R.P. Chineză. Ea a fost în
ființată la 1 septembrie 1950. potrivit ho- 
tărîrii Consiliului administrativ de stat al 
Guvernului Popular Central. Universita
tea are de îndeplinit următoarea sarcină 
de căpetenie: folosind experiența înain
tată de muncă a instituțiilor superioare 
de învățămînt din U.R.S.S., cu sprijinul și 
ajutorul profesorilor invitați din U.R.S.S.. 
să pregătească cadre ■ finnnciaro-econo- 
mlce, diplomatice, politice, juridice, func
ționari și profesori ai instituțiilor supe
rioare de învățămînt. cadre necesare pen
tru construcția Chinei noi.

■cr
In cei trei ani de la înființare, univer

sitatea s-a lărgit mult. In prezent ea cu
prinde următoarele facultăți : facultatea 
industrialo-economică. de economie plani
ficată, de statistică, de finanțe și credit, 
cooperatistă, comercială, juridică, de legă
turi cu străinătatea și facultatea de limba 
rusă precum și 11 cursuri speciale cu 
scurtă durată de studii. In cadrul univer
sității s-au înființat 44 de catedre care se 
ocupă cu organizarea muncii instructiv- 
educative și de cercetări științifice, de ri
dicare a nivelului politic-ideologic și ca
lificare profesională a efectivului de pro
fesori și conferențiari, precum și de pre
gătirea asistenților și a aspiranților.

In scopul pregătirii cadrelor de înaltă

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 30 septembrie 1954 

tulul Construcției Național» Bo I-bo; mi
nistru al Finanțelor Li Sian-nian; minis
tru al Alimentării Cijan Nai-ți; mmistru 
al Comerțului Țzen Șan; ministru al Co
merțului Exterior E Țzi-ciuan; m.r.jtrz 
al Industriei grele Van Hao-țou; ministro 
al Ministerului Nr. 1 al Construcției de 
Mașini Huan Țzin; ministru al Mm^teru- 
lui Nr. 2 al Construcției de Mașini Cijao 
Er-lu; ministru al Industriei Combustii.- 
lului Cen Iui; ministru al Geologiei Li 
Sî-guan; ministru al Construcțiilor L.; 
Siu-fîn; ministru al Industrie: Textile 
Țzian Guan-nai; ministru al Industriei 
Ușoare Țzia To-fu; ministru al Industrie: 
Locale Șa Țian-li; ministru al Că. cr Fe
rate Ten Dai-iuan; ministru al Com lo 
cațiilor Cijan Bo-țziun; ministru al Poș
telor și Telegrafului Ciju Siue-fan: minis
tru al Agriculturii Liao Lu-tan. m -Istru 
al Silviculturii Lian Si; ministru al Eco
nomiei apelor Fu Țzo-i; ministru al Mun
cii Ma Ven-jui; ministru al Culturii Șen 
Ian-bin; ministru al Invătâmin: :lSu
perior Ian Siu-fin; ministru al Invățămin-

ai organizațiilor

gu vernament a’-l

tidului și reprezentanți 
obștești.

Pe aerodrom delegația 
a Uniunii Sovietice a fost întâmpinată de 
delegațiile guvernamentale sosite la Pe
kin ale Republicii Populare Polone. Re
publicii Populare Democra‘e Coreene. Re
publicii Populare Romine, Bepubiicu 
Populare Mongole, Republici; Ceho
slovace, Republicii Populare Ungare. Re
publicii Democrate Germane. Repoblini 
Populare Bulgaria, Republicii P-pclire 
Democrate Vietnam și Republic-; Populare 
Albania.

La întîmpinarea delegație: guvernamen
tale a Uniunii Sovietice au fost de ase
menea prezenți pc aerodrom funcționari 
ai ambasadei sovietice dm Pek;-„ șefi, si 
membrii ambasadelor și misiunilor acre
ditați in capitala R. P. Chineze, 
drom a fost aliniată o gardă de 
au fost executate imnurile de 
U.R.S.S. și R. P. Chinezi

Pe aerodrom șeful delegației 
mentale sovietice N S. Hrusciov a rostii 
următoarea cuvîntare ;
Cuvintarea lui N. S. Hrusciov

Pe aer>- 
onoare si 
stat ale
guverna-

ia 
de

Scumpi prieteni! Sosind la Pekin 
străvechea capitală a marii dvs. țări 
memorabilele zile ale sărbătoriri; cele: 
a 5-a aniversări a Republicii Fcpaiar» 
Chineze, delegația guvernamentală sov e- 
tică transmite poporului frate ch.r.ez un 
cordial salut din partea popoarelor Umu- 
nii Sovietice

Intre popoarele țărilor 1 
stabilit și se întăresc pe 
alianța frățească și prietenia 
cinat, colaborarea rodnică și 
ciproc în făurirea unei vieți 
pentru cauza păcii.

noastre s-au 
zi ce trece 

i de nezdrun- 
i ajutorul re- 

noi in lupta

Germaniei occi- 
de asemenea Ja- 
general al sindi- 

feroviarilor, Emrys

După aceea a luat cuvintul Alan Bireh, 
secretar general al sindicatului lucrători
lor din rețeaua de distribuție, care a de
clarat că atita timp cit Germania va fi 
împărțită în mod artificial nu se p< a‘.e 
obține reglementare și pace in Europa. 
In aplauzele furtunoase ale asistențe', el 
a adăugat: „Unificarea pașnică a Germa
niei poate fi obținută numai printr-o co
laborare cu rușii".
i împotriva înarmării 
dentale s-au pronunțat 
mes Campbell, secretar 
catului național al 
Hughes, deputat, și numeroși membri de 
rînd ai organizațiilor locale ale partidului 
laburist.

John Harris, delegat din partea orga
nizației de tineret din Dumbartonshire de 
est a partidului laburist, a declarat că 
propunerile pe care Dulles le-a adus săp- 
tămîna aceasta la Londra înseamnă înar
marea necontrolată a Germaniei occi
dentale și că Comitetul Executiv al par
tidului laburist sprijină această politică.

Spre sfîrșitul ședinței de dimineață, at
mosfera din sala plină pînâ la refuz a 
devenit extrem de încordată. După ce 
fiecare vorbitor ișl încheia cuvintarea, 
zeci de delegați se ridicau în picioare flu-

U lui-cean
Rectorul Universității Populare a Chinei 

dife- 
tn-

moș-

calificare, a fost înființată pe lingă uni
versitate aspirantura. In universitate mal 
funcționează o facultate pregătitoare și o 
școală secundară cu scurtă durată de stu
dii. Acestea pregătesc pentru intrarea la 
universitate tineri muncitori și țărani cu 
un nivel relativ scăzut de cultură gene
rală. Din luna februarie 1953, pe lingă 
universitate s-a deschis o facultate fără 
frecvență care dă posibilitate cadrelor de 
conducere și muncitorilor să-și ridice ni
velul politic și cel al cunoștințelor de spe
cialitate, fără să iasă din producție.

In prezent, la universitate învață aproa
pe 8.000 de studenți și aspiranți (în nu
mărul cărora intră și cei ce audiază 
cursurile școlii secundare cu scurtă du
rată de studii) Cei mai mulți dintre ei 
au fost trimiși pentru studii de către 
rite instituții de stat, întreprinderi 
dustriale și organizații populare.

Universitatea Populară a Chinei a 
tenit glorioasele tradiții ale educației re
voluționare. Osatura principală a efectivu
lui de profesori universitari și conferen
țiari o constitue vechile cadre care și-au 
însușit bine bazele marxism-leninismului. 
Muncitorii și cadrele revoluționare 
muncitori și țărani constituie masa 
bază a studenților. Unui asemenea efectiv 
de profesori universitari, conferențiari și 
studenți, care au trecut prin numeroasele 
încercări de luptă revoluționară. înzestrat 
cu o mare experiență a muncii practice, 
îi este cu mult mai ușor să explice lim
pede politica partidului și a guvernului, 
îi este cu mult mai ușor să lege teoria 
de practică. Acest fapt creează condiții fa
vorabile pentru însușirea înaintatei știin
țe și experiențe sovietice și pentru apli
carea cunoștințelor ciștigate in munca 
practică, concretă.

Folosind aceste condiții favorabile, con
ducerea universității traduce consecvent 
în viață următoarele indicații ale Consi
liului administrativ de stat cu privire la 
munca instructiv-educativă: o îmbinare 
strînsă a învățămîntului teoretic cu prac
tica, a experienței înaintate sovietice cu 
situația concretă de muncă din China. 
Astfel, planurile de învățămînt ale dife- 

de 
de

=ex pez

capăt dezbaterilor care au deveri: prr-a 
agitate și a prepus închiderea jar, ia 
c:-da proresteior delegărilor.

In cuvintarea sa. care a durat ma; beae 
da o jumătate de ori Moeresce a ctatat 
să-i convingă pe delegați aă srirpre rezo
luția cu privire la înarmarea Germa- e. 
occidentale.

Cuvintarea lui Morrison, care a »bc=- 
dat în atacuri la adresa Umunu Scvăerire. 
a fost in repetate rindori taUu«>*ă  ie 
risete ironice ale delegaplor șz de excla
mații : „Fleacuri !“.

Fiind pusă la vot rezoîuria extras.-dl - 
nară a Comitetului Executiv a întozn.i 
3.270.000 de voturi contra X022JM; Cocm- 
tetui Executiv a reușit să Întrunească o 
majoritate mecanică de voturi doar petn 
manevre de culise si prin presiuni exerei- 
tate asupra deiegațilce.

Rezultatele votului de la Scarboeoogh ta 
problema germană, constitxzie • sooă măr
turie a faptului că politica de r~~oarecare 
a Germaniei occidentale st ooâe planuri 
de reînviere a m '.tarismukn german, d o
tate de amencam. nu se bucură de spri
jinul păturilor largi ale popoculm englez.

a
ritelor facultăți din instiriiriue r.-perinare 
de învățământ ale UatalB Sseiaticc ataa 
la temelia primelor planuri ale imrverst- 
tății, întocmite cu ajutorul _ ' "
sovietici In această muncă s-a tmm sea
mă de specificul actualei etape de trans
formări economice dia China.

Pentru a face legătura dintre tavătă- 
mîntul teoretic și practica oustrucție: 
economice, universitatea a stabilit ia pri
mul rînd o colaborare strînsă cu organele 
guvernamentale de conducere aie deferi
telor ramuri din economia nation»'X Pri
ma formă a acestei colaborări este orga
nizarea grupelor de cercetări stunufice. 
a căror muncă este condusă in comun de 
oamenii de știință ai universității, repar
tizați special in scopul acesta sa de repre
zentanții diferitelor ramuri ale eror.tmie: 
naționale. O altă formă de legătură este 
ajutorul acordat de universitate la orga
nizarea în întreprinderile industriale a 
cursurilor de pregătire a cadrelor de con
ducere in industrie, precum si repartiza
rea studenților la diferite întreprinderi 
pentru a face practică ia prod-ocrie. A- 
ceste două forme au strir.s simțitor le
gătura dintre universitate și întreprinderi.

De pildă, dacă întreprinderea organi
zează un curs oarecare, de *?■*■"  J rare 
universitatea iși trimite acolo conferen
țiarii pentru predarea lecțiilor, iar cind 
este nevoie, universitatea trimite de ase
menea 
oameni 
nul la 
carii și 
prinderile ajută universitatea prin aceea 
că permit studenților să facă practică de 
producție in cadrul lor. Sistemul practicii 
de producție al studenților Ia întreprin
deri a fast adoptat după modelul s.ste
rnului de practică al institutelor supe
rioare de învătămint din l' llSS Un ast
fel de sistem dă studenților posibilitatea 
să aplice cunoștințele teoretice căpătate 
la universitate in munca practică, să con
solideze și să adâncească aceste cunoș
tințe.

rișz-lor

in întreprinderi din efectivul său 
competent! pentru a-r. da spriji- 
îmbunătățire» producriet. planifi- 
a conducerii La riadul lor. intre-

★
Chiar din momentul fondării universi

tății. conducerea ei, urmează cu fermitate 
linia îmbinării strinse a predării discipli
nelor de specialitate cu ridicarea nivelu
lui politico-ideologic al studenților. In

Primul avion fabricat 
in R. P. Chineză

--•--

Conferința de la Londra Interviul acordat de Mend^s*France
cur

Poc

--• _
prieteni» 
SovieLce SCURTE ȘTIRI

• La 28 septembrie. Ministerul Aface- 
r„ - - Externe ai Repubiicii Cehoslovace, 
dus Imslrrinarea guvernului cehoslovac, a 
reroăs ambasadei Franței la Fraga o notă 
în care atrage atenția asupra primejdiei 
pe care • implică reînvierea militarismu- 
_ r. revansizmului german, și cheamă 
Franța si celelalte țări europene vecine 
cu ~-err-an a care au fost victimele a- 
grs-_-== b-tțeenste. *1  ia măsurile necesare 
in wăe-'ea rezolvăru pașnice a proble
mei cemsers» p a creării sistemului de 
securitate criecttvă in Europa. Note cu 
caaftaat sămitar au fost remise repre- 
zrrta~tucr diplomatici ai Mari: Britanii, 
IaBaduvîei. Bdgsd. Olandei, Norvegiei și 
Dm

• JDe Waarheid" relatează că la 
ttaerilor din Uniunea sindi

cală .Frnbecd Vak Centrale", care a avut 
la Amsterdam, a fost adoptată o re

zoluție de protest împotriva staționării 
forțelor armate americane în Olanda. 
A..-„e a f:st trimisă guver-

o France Presse anunță moartea sena- 
tarttai McCarraa, membru al partidului 
democrat, autorul legii de tristă faimă 
care-: poartă ciumele.

• Agenț—le de presă occidentale anunță 
că Herbert Hoover, Cui fostului preșe
dinte al Statelor Unite. Hoover, va prelua 
hani 4 octombrie funcția de secretar de 
stat âd.u-xt al Departamentului de stat 
al S.U-A-, Lnlocumd pe Bedell Smith.

Universitatea Populară din China situată In partea de vest a Pekinului

arest «coțx se includ în planul de învă
ță reiat al un. vers, tării, obiecte de predare 
ca marxum-lenin:»muL economia politică, 
istoria revoluției chineze. Lecțiile ținute 
in legătură eu aceste obiecte de studii 
slot aodjate de toți studenții și aspiranții", 
o parte dintre studenți și aspiranți fac și 
un cure special de materialism dialectic 
ș: istoric. Educarea politică sistematică a 
st a henrilor contribuie la abordarea de 
către rtadenți a disciplinei de speciali
tate dm punri de vedere al teoriei mar- 
xist-le—. n ste.

Odată eu aceasta, munca politico-edu- 
cativi a stoienrilor se îmbină strîns cu 
munca politică de partid de zi cu zi șl 
mai cu seamă cu cea de demascare a 
ideologiei hurgneze ; ea se îmbină de ase
menea cu studierea politicii partidului și 
a guvernului Acest lucru dă posibilitatea 
studenrilor nu numai să-și însușească 
specialitatea ci să înțeleagă limpede și 
politica partidului ș: guvernului, astfel 
Incit la terminarea universității să devină 
oameni pregătiți politicește, conducători 
capabili a. industrie: și ai altor ramuri 
ale economie: naționale.

In •ultim.; trei ani de muncă noi am pus 
accentul pe pregătirea intelectualității 
provenite din muncitori și țărani mal cu 
seamă dm muncitori industriali. Repu
blica Pcțulară Chineză este un stat de 
democrație populară întemeiat pe alianța 
dintre tn-unertart și țărani, in care rolul 
conducător îi are clasa muncitoare. De 
aceea pregătirea cadrelor de muncitori ți 
țăran: constituie o sarcină serioasă de 
stat a șco'.ii

In trecut, 
tara noastră era 
imperialiștilor, a 
lui birocratic în 
tul ruperior este 
iar porțile institut 
vătămint sint deschise 
muncitorilor și țăranilor.

Universitatea Populară, consideră ca 
cea ma; de seamă sarcină a sa. educarea 
cadrelor de muncitori și țărani. In pre
zent 70 la sută din numărul total al stu
denților universității îl constituie munci
torii industriali si cadrele revoluționare, 
printre care se găsesc multi fruntași in 
muncă și eroi ai războiului revoluționar.

inrie o sarcină «erioasă 
superioare.

Învățăminte! superior din 
pus în slujba intereselor 
feudalilor si a capitaiu- 
China nouă tnvățămin- 
pus in slujba poporului, 

'lor superioare de în- 
in primul rînd

Viața a arătat că studenții din rîndu- 
rfle țăranilor și muncitorilor au ajuns la 
mari succese In Învățătură. Toate cadrele 
de muncitori și țărani care au absolvit

Lucrările sesiunii Adunării Generale a 0. N. U

luai

cursului

NEW YORK 29 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința din dimineața zilei 
de 23 septembrie a Adunări: Generale a 
OJ4.U. in cadrul discuției generale au 

cuvintul reprezentanții Uruguayului 
și Tauandei.

Reprezentantul Uruguayului, Gamarra, 
a sublmiat necesitatea de a sa intensifica 
actrv-.tatsn organelor juridice, sociale și 
eccccmice a'e ONU, declarând in legă
tură cu aceasta că sprijină planul sme
riră i de creare a unei agenții internațio
nale pentru energia atomici Gamarra a 
eoadnaaat refuzul Comfliuiui de Securi
tate de a examina piingerea guvernului 
Gnateaaaăei ta legătură cu intervenția ar
mați. ‘După cum ce știe, piingerea gu
vern-lut Cuatemalei împotriva agresorilor 
a ftst respinsă in Consiliul de Securi
tate ie către un grup de țări în frunte cu 
Statele Vrute, reprezentantul Uniunii So- 

etsee a insistat ca piingerea guvernului 
Guatemala: să fie examinată in Consiliul 
de Secsritarei-

R--rezectantul Uruguayului a declarat 
. .i sprijini delegațiile care 

a„ prezentat spre examinare O.N.U. pro
blems in legătură cu lupta popoarelor 
pentru independența lor națională.

Renrema-.iul Ta.landel, Wan Waitha- 
yakerm. a susținut că pacea în Asia ar fi 
crocatatată de agresiune comunistă". 
El a susținut de asemenea că reglemen
tarea zealizat*  în Indochina 
dt .provizorie". Intr-o mare

său reprezentantul

nu ar ti de
parte a dis- 
Tailandei a

NEW 
„United 
publică 
de premierul francez, Mendes-France.

F..-Î lii-ri:: dacă consideră că așa- 
a „primejdie a agresiunii sovietice 

in Europa s-a micșorat în ultimii unu sau 
d-i an; . Mendes-France s-a pronunțat ca 
adept al politicii de forță în relațiile in- 
temztionale și ca partizan al sporirii ar
mamentelor puterilor occidentale. „Cred, a 
spus eL că situația nu este atît de încor
dată cum era, de pildă, in anul 1950. Cauza 
acestui lucru constă posibil, în faptul că 
i.n anul 1950 forțelor armate rusești din 
Europa nu le erau opuse forțele armate 
occidentale despre care s-ar cuveni să 
amintim... In ultimii doi ani, organizația 
noastră occidentală a obținut un echilibru 
mai bun deși nu complet satisfăcător și 
cred că el nu este cu totul satisfăcător și 
trebuie îmbunătățit".

întrebat despre înarmarea Germaniei, 
Mendes-France a afirmat că, după păre
rea lui, contribuția Germaniei este nece-

YORK 29 (Agerpres). — Revista 
States News and World Report" 
un interviu care i-a fost acordat

ȘTIR/ SPORTIVE
Miercuri s-au desfășurat în Capitală și 

la Timișoara trei jocuri restante din ca
drul campionatului categoriei A de fotbal.

Pe stadionul Republicii în fața a aproape 
10.000 de spectatori, echipa C.C.A. a întil- 
nit formația „Locomotiva” din Tg. Mu
reș. Fotbaliștii de la C.C.A. au dominat 
mult dar atacanții au dat dovadă de ine
ficacitate în fața porții. Jocul s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate: 1—1 (0—0) 
care constituie un frumos succes pentru 
echipa mureșană. Scorul a fost deschis în 
minutul 59 de Ioszi, iar echipa bucure- 
steană a egalat cu 8 minute înainte de 
fluierul Cnal prin Karikaș care a în
scris la o învălmășeală în urma unei lo
vituri de corner.

In cel de al doilea joc programat in Ca
pitală, echipa „Locomotiva”-Grivița Roșie 
a primit pe stadionul din Giuleștl vizita 
echipei „Minerul" din Petroșani. După un 
joc dirz, fotbaliștii bucureșteni au obți
nut o dificilă victorie cu scorul de 2—1 
(1-1). Punctele au fost realizate de Coidum 
(Minerul) în minutul 12 și Filote (minu
tul 40) și Olaru (minutul 60) pentru Lo
comotiva.

In intîlnirea de la Timișoara, echipa lo- 

■ ‘-■.J i,
H-t • *
ft nii

anul acesta universitatea răspund pe de
plin cerințelor ce li se impun.

In puținii ani de cind există, universi
tatea a dat mii de absolvenți specialiști 
dî înaltă calificare, care duc acum o 
muncă spornică în diferite ramuri ale 
economiei naționale din țara noastră. Ma
joritatea covîrșitoare a absolvenților au 
devenit specialiști cu experiență în mun
ca ce o duc. Așa de pildă, absolventul 
Ma Țzin-cen lucrează ca director la șan
tierul naval de reparație a vaselor nr. 1 
in portul Singan. absolventul Ce Cen-go 
lucrează ca director adjunct al uzinei de 
mașini-unelte nr. 3 in China de nord-est, 
absolventul Siao Huan conduce în pre
zent una din secțiile filialei de nord-est a 
Băncii Populare. Toți trei, aplicînd cu 
pricepere cunoștințele căpătate in uni
versitate și ținînd seama de situația con
cretă. au îmbunătățit simțitor munca din 
întreprinderile și instituțiile în care lu
crează.

Universitatea Populară a Chinei a acor
dat și acordă de asemenea un prețios 
sprijin in transformarea și îmbunătățirea 
muncii altor instituții superioare de în
vățămînt din țară.

★
In urma muncii pline de abnegație de

pusă de efectivul de profesori, conferen
țiari și studenți. Universitatea Populară 

adus elogii blocurilor și pactelor agresiv» 
Înjghebate din inițiativa S.U.A

NEW YORK 29 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința din după amiaza 
zilei de 28 septembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. au luat cuvintul reprezen
tanții Noii Zeeîande și Pakistanului.

Reprezentantul Noii Zeeîande, Munro, » 
încercat să prezinte tratatul de la Manilla 
ca o „măsură pur defensivă". El a sus
ținut că asemenea acorduri s-ar „încadra 
in Carta O.N.U." și ar trebui să fie încu
rajate. Munro a numit „o chestiune du
bioasă și primejdioasă", includerea pe or
dinea de zi a problemelor îndreptate îm
potriva puterilor coloniale, calificindu-le 
drept un „amestec" în treburile interne 
ale altor state.

Delegatul pakistanez, Zafrulla Khan, mi
nistru al Afacerilor Externe al Pakista
nului, a atras atenția Adunării Generale 
asupra năzuinței crescînde a popoarelor 
din țările coloniale spre independență. 
Totodată, el a avertizat că refuzul con
tinuu de a se acorda libertate acestor po
poare creează o amenințare pentru pace 
și independență. Reprezentantul Pakista
nului a menționat lipsa de unanimitate in 
rîndul marilor puteri în probleme interna
ționale importante ca problema dezarmării 
șl a controlului asupra producției armei 
atomice. In termeni extrem de nebuloși, 
Zafrulla Khan a încercat de fapt să jus
tifice participarea Pakistanului la grupări 
militare restrinse, declarînd că o astfel de 
participare nu constituie o primejdie pen
tru vecinii săi.

sară și a adăugat : „Dacă occidentul do
rește să se consolideze, nu văd de ce nu 
s-ar folosi potențialul german".

Corespondentul revistei „United State» 
News and World Report" a întrebat pe 
Mendăs-France dacă el este de acord cu 
Churchill în ceea ce privește „posibilita
tea unei coexistențe pașnice cu rușii".

Mendes-France a răspuns: „Sper că 
posibilitatea unei coexistențe pașnice 
există, dar ca prima condiție a unei 
coexistențe pașnice reale, adevărate, este 
c.ă partea noastră trebuie să fie puternică, 
sănătoasă șl unită. Dacă vom putea crea 
—- în domeniile politic, economic și mili
tar — o puternică comunitate occidentală, 
coexistența pașnică va putea deveni o 
realitate".

Corespondentul a întrebat apoi pe Men- 
dăs-France dacă el și-a schimbat părerea 
despre „primejdia comunistă" de cînd a 
devenit premier. Mendes-France a răs
puns negativ. El a spus că In comparație 
cu ceea ce știa înainte, nu îi este cunos
cută nici o dată nouă cu privire la inten
țiile militare ale Uniunii Sovietice.

cală „Locomotiva" a reușit un joc bun 
în fața echipei „Dinamo"-București cu 
care a terminat la egalitate: 1—1 (0—0). 
Primul punct a fost marcat de feroviari 
prin Guriță (minutul 65) care a reluat din 
bară o minge trasă de Bădeanțu. Dinamo- 
viștii din Capitală au egalat in minutul 
73 prin Ene.

In clasament continuă să conducă echi
pa „Flamura Roșie" cu 24 puncte, urmată 
de C.C.A. cu 21 puncte însă cu un joc mai 
puțin și „Dinamo“-București cu 19 puncte. 
Viitoarea etapă a returului va avea loc 
duminică.

★
TIRANA 29 (Agerpres) ATA transmite :
Echipa voleibaliștilor din R.P.R. care se 

află în turneu In R. P. Albania a susținut 
noi întîlnlri cu echipele albaneze. în Ora
șul Stalin, voleibaliștii romini au întîlnlt 
echipa „Partizan". Jocul a fost urmărit de 
un numeros public și s-a terminat cu re
zultatul de 3—1 în favoarea echipei R.P.R.

La 26 septembrie, selecționata romînă a 
întîlnit pe stadionul „Voyokuși" din Sko- 
dra, reprezentativa orașului. Intîlnirea a 
fost cîștigată după o luptă strînsă de vo
leibaliștii romini cu scorul de 3—2.

crește șl se lărgește necontenit. In mo
mentul cind s-a deschis, universitatea 
avea doar 55 de membri ai corpului di
dactic, acum insă are peste 700 de mem
bri care-și cunosc bine specialitatea și 
peste 100 de traducători din limba rusă 
pregătiți în cadrul universității. In ultimii 
trei ani colaboratorii din universitate au 
tradus și au întocmit aproximativ 2.000 
de manuale și materiale didactice, în 
care și-au găsit oglindirea cele mai noi 
realizări ale științei sovietice. Datorită 
acestui fapt, studenții universității sînt 
asigurați cu un bun material didactic.

Marile succese repurtate de Universita
tea Populară sînt mărturia superiorității 
acestei înalte instituții de învățămînt de 
tip nou. In prezent, in legătură cu des
fășurarea accelerată a construcției largi 
economice, cerințele și mai mari ce se 
impun Universității Populare sint urmă
toarele : să se consolideze succesele do- 
bîndite și, în lumina indicațiilor președin
telui Mao Țze-dun, să se studieze și mai 
temeinic experiența de muncă a institu
țiilor superioare de învățămînt sovietice, 
să se îmbunătățească necontenit munca 
instructiv educativă, să se ridice din mij
locul oamenilor muncii specialiști de o 
calificare și mal înaltă, care să aibă o 
bună pregătire politico-ideologică și care 
șă-și cunoască desăvîrșit specialitatea.
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