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Forajul cu apă — o minunată metodă sovieticăSă sporim producția de cereale Mai iute spre straturile de tifei!

de toamnă
Cu sprijinul tinerilor 

mecaniza tori

Sîmbătă 30 octombrie 1954

Baza alimentației omului 
o constituie, din cele mai vechi 
timpuri, cerealele. Ele intră în 

hrană atît direct — plinea, de exemplu — 
cît și indirect — sub formă de carne, 
lapte, grăsimi, ouă și alte produse ale 
animalelor care, la rîndul lor, sînt hră
nite cu cereale. De aceea, problema asi
gurării unor cantități suficiente de ce
reale — pentru alimentația oamenilor, 
pentru hrana animalelor ca și pentru ma
teria primă necesară unor ramuri ale in
dustriei alimentare — creșterea conside
rabilă a producției globale de cereale și 
a producției de cereale-marfă trebuie să 
stea în atenția oamenilor muncii de la 
sate.

in anii regimului de democrație popu
lară, nivelul producției de cereale a cres
cut odată cu creșterea nivelului întregii 
agriculturi. S-au semănat suprafețe mai 
mari cu cereale, s-au obținut producții 
mai mari la hectar. Dar, ca o consecință 
firească a dezvoltării industriei socialiste, 
a crescut în același timp numărul oame
nilor muncii, mai cu seamă al celor de 
la orașe; totodată, sînt în continuă cre
ștere cerințele de aprovizionare ale popu
lației muncitoare cu produse vegetale și 
animale; este nevoie de cantități tot mai 
sporite de materii prime agricole pentru 
industria noastră ușoară și alimentară. 
Față de aceste cerințe, nivelul producției 
de cereale a rămas în urmă, este 
făcător.

Orientat pe linia generală a politicii 
partidului — satisfacerea într-o — 
din ce în ce mai mare a nevoilor de trai 
mereu crescînde ale maselor muncitoare 
— Proiectul de Directive ale Congresu
lui al II-lea al Partidului cu privire la 
dezvoltarea agriculturii in următorii 2— 
3 ani, dă indicații bogate, deosebit de 
prețioase. în privința ridicării producției 
de cereale. Producția globală de cereale 
trebuie sa aiungă în următorii 2—3 ani, 
după indicațiile Proiectului, la 10.500.000 
tone. Această producție este pe de
plin realizabilă, dacă ținem seamă de 
imensele posibilități și resurse, nefolosite 
încă, ale agriculturii noastre.

Una dintre aceste resurse este darea 
în folosință pentru agricultură a tuturor 
terenurilor nelucrate. Cîștigînd suprafe
țele mari care astăzi stau sub ape, sînt 
înțeienite, pline de tufișuri etc. le putem 
folosi în mare parte pentru cultura ce
realelor, ceea ce va aduce dintr-o dată 
o sporire considerabilă a producției glo
bale de cereale.

Proiectul de Directive mai arată însă 
că trebuie să crească producția medie la 
hectar a cerealelor. Aceasta este cea mai 
importantă cale care trebuie urmată în 
munca pentru sporirea producției cereale
lor. Pămintul țării noastre este în general 
bun, roditor. Rămîne numai să-l muncim 
in așa fel, îneît să punem în valoare a- 
ceastă rodnicie, să smulgem pămîntului 
tot ceea ce poate da. In această direcție, 
lărgirea mecanizării muncilor agricole și 
aplicarea metodelor agrotehnice înaintate 
sînt pîrghiile pe care trebuie să ne spri
jinim pentru obținerea unor recolte bo
gate de cereale la hectar. O largă meca
nizare a lucrărilor agricole permite exe
cutarea fiecărei munci la timpul cel mai 
potrivit și în termenii cei mai scurti, per
mite folosirea întregului complex de mă
suri agrotehnice care asigură producții 
mari la hectar. Folosirea metodelor îna
intate de muncă a pămîntului aduce în 
plus și alte avantaje importante. S-a veri
ficat tn practică faptul că unele metode 
aplicate de fruntașii în agricultură —

nesatis-

masura

arătura adîncă de toamnă, folosirea în
grășămintelor organice și minerale, a se
mințelor de soi curățate și tratate, se
mănatul păioaselor în rînduri încruci
șate și în rînduri dese, al prășitoarelor 
(porumbul) în cuiburi așezate în pătrat, 
lucrările de întreținere executate la timp, 
polenizarea artificială suplimentară etc. 
— aduc sporuri mari de recoltă și, de 
multe ori, chiar producții record. Aceste 
măsuri, ca și altele asemănătoare, tre
buiesc popularizate cît mai larg în rîndu- 
rile celor care muncesc pe ogoare, iar 
utemiștii să fie printre cei dintîi care le 
răspîndesc și le aplică.

Lupta pentru o producție sporită de 
cereale constă, în momentul de față, în 
executarea la timp și în cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole de toamnă. 
Una dintre sarcinile cele mai de scamă 
ale utemiștilor care muncesc la sate este, 
în perioada actuală, munca de lămurire 
intensă cu fiecare țăran muncitor, tînăr 
sau vîrstnic, pentru a-I convinge de ne
cesitatea arăturilor adinei de toamnă pen
tru însămînțările din primăvară, de im
portanța executării în bune condițiuni a 
însămînțărilor de toamnă, aplicînd meto
dele înaintate care asigură sporirea re
coltelor — însămînfatu] în rînduri încru
cișate și în rînduri dese. Organizațiile 
de bază U.T.M. de la sate trebuie să asi
gure prin toate mijloacele ce le stau la 
îndemînă cunoașterea de către utemiști și 
tineri a metodelor înaintate ce se pot 
aplica în campania agricolă de toamnă 
și să sprijine aplicarea lor de către 
fiecare utemist sau tînăr țăran muncitor.

In adunările generale ale organizațiilor 
de bază U.T.M. se pot pune în discuție 
referate cu tema : „Posibilități locale 
pentru mărirea producției de cereale", sau 
„Aplicarea metodelor agrotehnice înain
tate asigură producții mari la hectar". In 
cursul acestor adunări, utemiștii vor pu
tea face propuneri prețioase, învătînd tot
odată mu'.te cu privire la sporirea recol
telor de cereale. Este indicat, de aseme
nea, ca organizațiile de bază U.T.M. să 
aducă în dezbaterea adunărilor generale 
activitatea desfășurată de unii utemiști 
în campania agricolă de toamnă. Aceste 
adunări generale vor fi prilejul unor in
teresante schimburi de experiență, din 
care utemiștii își vor însuși metode noi, 
mai bune, atît în ceea ce privește munca 
politică, cît și în ceea ce privește munca 
pe ogoare.

Pe baza discuțiilor din adunările gene
rale in care se discută problema măririi 
producției de cereale, comitetele organi
zațiilor de bază U.T.M. sînt datoare să 
facă propuneri concrete sfaturilor popu
lare din comunele respective sau condu
cerilor S.M.T.-urilor, gospodăriilor de 
stat, gospodăriilor colective și întovărăși
rilor agricole din care fac parte, întoc- 
mindu-și totodată planuri amănunțite 
asupra ajutorului pe care-1 vă- da organi
zația pentru înfăptuirea acestor propu
neri. Ca să asigure muncii lor un succes 
deplin, organizațiile de bază U.T.M. tre
buie să-și asigure în permanență condu
cerea și sprijinul organizațiilor de partid.

Luptînd sub conducerea și după exem
plul comuniștilor pentru sporirea produc
ției de cereale prin mărirea suprafețelor 
însămînțate și, mai ales, prin aplicarea 
agrotehnicii înaintate, utemiștii și tinerii 
care muncesc la sate vor aduce o însem
nată contribuție la traducerea în viață a 
indicațiilor Proiectului 
Congresului al II-lea 
privire la dezvoltarea 
mătorii 2—3 ani.

Am terminat Institutul Politehnic in 
primăvara acestui an și am plecat spre 
sectorul petrolifer, unde am fost re
partizat, cu multă dorință de muncă și, 
firește, cu planuri și visuri, proprii ori
cărui absolvent.

Curind după ce mi-am luat în primire 
sarcinile de inginer m-am izbit de o 
seamă He greutăți pe care le ridica te
renul și m-am văzut deodată în fața 
unor probleme cu totul noi pentru mine. 
Iată una din aceste probleme. în sectorul 
în care lucram eu se discuta de mai 
multă vreme despre forajul cu apă. Unii 
se pronunțau pentru forajul cu apă, alții 
ridicau din umeri. în Institut învățasem 
doar despre forajul cu noroi. Am luat 
cărți de specialitate, am studiat, dar tot 
nu m-am încrezut în noua metodă. Prima 
dată cînd mi s-a dat să mă ocup de in
troducerea forajului cu apă, am ezitat. 
Mă gîndeam : dacă n-o să dea rezultatele 
așteptate ? îmi pierise curajul cu care 
venisem din Institut. Am fost trimis să 
iau parte la operațiile de forare cu apă 
pe care le executau brigăzile conduse de 
tovarășii Fătu Gheorghe, Călineț loan, 
Radu Gheorghe. Pentru a fi pe deplin 
edificat asupra avantajelor noii metode 
am urmărit și cronometrat operațiile exe
cutate la o scrie întreagă de sonde. Mi-am 
dat seama că rezultatele obținute la fo
rarea cu apă sînt superioare celor cu no
roi. Viteza mecanică s-a mărit pînă la 
50—60 m. pe oră, iar cea comercială a 
crescut la 7620 metri.

Am fost repartizat apoi la secția Valea 
Caselor. Mi-am pus atunci întrebarea, 
împreună cu alți tehnicieni, dacă metoda 
forării cu apă poate fi aplicată și în

această secție. Am constituit brigada con
dusă de tov. Stan Constantin, care a în
ceput să foreze după noua metodă sonda 
1225. Brigada a reușit să obțină o depă
șire de normă 
cut, cînd fora 
lineț Ion care 
lea Caselor a 
sonda 1220 în 
zile cît a fost programată.

De curind, brigada utemistă condusă de 
Duțu Vasile a început săparea unei sonde 
record. Trebuie spus că tinerii din această 
brigadă, care s-au îndoit la început de 
avantajele noii metode, au pornit acum 
să studieze serios, să ceară sfatul tehni
cienilor cu privire la metoda forajului cu 
apă. Tinerii din această brigadă, împreună 
cu sondorii șefi Dobre Tudor, Lăzărescu 
Traian și Pupezescu Silviu și-au luat an
gajamentul să termine noua sondă în nu
mai 20 de zile. în ziua de 8 octombrie 
ei au reușit să sape 276 m. Ei aplică cu 
succes noua metodă, folosind, printre alte 
elemente de mică mecanizare și supapa 
de reținere la sapă.

învingînd timiditatea începutului, son
dorii noștri aplică acum noua metodă 
sovietică și obțin rezultate din ce în ce 
mai îmbucurătoare. Această metodă se 
va extinde la toate șantierele petrolifere. 
Eu cred că extinderea forajului cu apă 
este o sarcină de răspundere pentru ti
nerii ingineri și tehnicieni. Ei au datoria 
să studieze această metodă și să arate 
în mod convingător muncitorilor avanta
jele

de 80-la sută față de tre
cu noroi. Brigada lui Că- 
a trecut să lucreze în Va- 
forat după noua metodă 
20 de zile în loc de 40 de 

fec

ei.
Inginer VIOREL ROCEANU 

Oficiul II foraj Pitești

LA POLUL NORD
V. Vavilov

de Directive ale 
al Partidului cu 
agriculturii în ur-
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Adunarea festivă cu prilejul celei de a 36-a aniversări 
a gloriosului Comsomol

seara a avut 
din Capitală 
de Comitetul

Cu prilejul celei de a 36-a aniversări a 
gloriosului Comsomol, vineri 
loc în sala „Filimon Sîrbu“ 
o adunare festivă organizată 
orășenesc U.T.M. București.

La adunare au luat parte membri al 
Comitetului Central U.T.M., activiști al 
U.T.M., precum și numeroși tineri munci
tori, studenți, elevi, militari și pionieri 
din Capitală.

Despre „Comsomolul în fruntea luptei 
tineretului sovietic pentru construirea co
munismului" a vorbit tov. Petre Gheor
ghe, secretar al C.C. al U.T.M.

în cei 36 ani de existență —a spus vor
bitorul — Comsomolul s-a dovedit a fi o 
mare forță mobilizatoare a tineretului, 
dindu-și din plin contribuția la realizarea 
marilor succese obținute de Uniunea So
vietică. în toate etapele dezvoltării

glorioase a statului sovietic, Comsomolul, 
condus și îndrumat în permanență de 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
și-a dat din plin aportul său.

Invățînd din înaintata experiență a 
Comsomolului, Uniunea Tineretului Mun
citor mobilizează toate forțele creatoare 
ale tinerei generații din patria noastră, 
pentru traducerea în viață a sarcinilor 
puse de partid în lupta pentru construirea 
vieții noi socialiste.

Participanții la adunare au hotărît în 
unanimitate să trimită o telegramă de 
salut Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist Leninist .

Ansamblul de cintece și dansuri al Co
mitetului orășenesc U.T.M. București a 
prezentat apoi un program artistic.

(Agerpres)
*

în primăvara acestui an, o expediție sovietică a debarcat două stațiuni știin
țifice permanente în Arctica centrală. A trecut mai bine de jumătate de an de 
cînd cutezătorii oameni de știință s-au instalat pe banchiza in derivă. In timpul 
care s-a scurs de atunci, ambele stațiuni au străbătut un mare spațiu in Oceanul 
Înghețat de Nord.

Stațiunea științifică „Polul Nord-3“ a fost creată, după cum se știe, la SG 
grade latitudine nordică și 175 grade și 45 de minute longitudine vestică. La 
debarcarea ei, se presupunea că va pluti deasupra piscului submarin M. V. Lomo
nosov și va atinge regiunea Polului Nord. Previziunile oamenilor de știință sovie
tici s-au dovcd'.t a fi juste. Banchiza pe care sa găsea stațiunea a trecut intr- 
adevăr deasupra piscului M. V. Lomonosov iar la sfîrșitul lunii august a trecut 
la vreo 20 km. dp pol.

Debarcarea stațiunii „Polul Nord-4“ a fost făcută la 75 grade, 4S minute lati
tudine nordică și 175 grade 25 minute longitudine estică. Acum, ea a ajuns în 
apropierea așa numitului „pol al inaccesibilității relative". Spre mijlocul lunii 
septembrie stațiunea era la o mie de km. depărtare de malurile Ciucotkăi So
vietice.

Pe ambele stațiuni în derivă se fac cercetări științifice, în bazinul polar cen
tral. Expedițiile sovietice care au cercetat Arctica în anii de după război — sta
țiunea în derivă „Polul Nord-2" din anii 1950—1951 și însfîrșit, marea expediție 
aviatică din primăvara acestui an au făcut descoperiri de scamă. S-a stabilit că 
Oceanul Înghețat de Nord este împărțit de piscul M. V. Lomonosov în două 
bazine : Bazinul Atlantic (spre vestul piscului) și Bazinul Oceanului Pacific (care 
se întinde spre est de pisc). In prezent, stațiunea in derivă „Polul Nord-3“ plutind 
deasupra piscului a trecut din Bazinul Oceanului Pacific în Bazinul Atlantic al 
Oceanului înghețat de Nord, Iar stațiunea „Polul Nord-4" continuă cercetările în 
Bazinul Oceanului Pacific.

Programul cercetărilor științifice la ambele stațiuni e vast. Se fac cu regu
laritate observații hidrologice. Zilnic, și chiar de cîteva ori in 24 de ore, se 
măsoară fundul Oceanului. S-au obținut date prețioase despre relieful fundului 
Oceanului. Hidrologii stațiunii „Polul Nord-3“ au stabilit că piscul M. V. Lomo
nosov nu este format dintr-un singur masiv muntos ci are ramificații. Din fundul 
oceanului se iau probe de pămînt. Se măsoară temperatura apei de la diferite 
adincimi, se cercetează curenții maritimi. Se analizează compoziția fizico-chi- 
mică a apei.

Se efectuează necontenit observații meteorologice. De 3 ori în 24 de ore, de 
pe ambele stațiuni în derivă se transmite starea timpului. Se studiază nu numai 
atmosfera ci și stratosfera. In acest scop se lansează sistematic radiosonde. In 
cursul derivei, aerologii de la „Polul Nord-4" au lansat 400 radiosonde.

Pe ambele stațiuni în derivă, oamenii de știință au observat un interesant 
proces anual de „întinerire" a ghețarilor prin topirea straturilor superioare și 
ingroșarea stratului inferior. Aceste observații continuă.

Se studiază intens și fauna Oceanului. S-a constatat că o mare varietate de 
organisme vii populează apele și fundul Oceanului. De exemplu, in zilele cînd 
stațiunea „Polul Nord-3“ se afla la 88 grade latitudine nordică, au fost luate 
probe de apă de la orizontul 21 începînd de la suprafață pînă la fundul apei. Și 
fiecare probă a fost cercetată de microbiologi. S-a stabilit că din nici un strat 
de apă nu lipsesc organismele vii.

Observațiile științifice nu sînt făcute numai pe stațiuni. Cercetările cuprind o 
zonă largă de ambele părți ale banchizei, pe care se află stațiunile 
Aceste observații se efectuează cu ajutorul helicopterelor, aflate 
stațiuni.

Iată cum descrie una din cercetările științifice întreprinse pe 
hidrologul A. Dralkin, șef-adjunct al stațiunii „Polul Nord-4“ ; „Imediat ce vre
mea s-a îmbunătățit, noi am încărcat pe helicopter utilajul necesar. Am părăsit 
tabăra, plecind spre răsărit. Aici ca și pe banchiză fiecare avea munca sa. Tinărul 
hidrolog Izvekov observa cu atenție suprafața gheții și din timp în timp foto
grafia formațiile caracteristice ale gheții. Mecanicii de bord Prohorov și Gorohov 
urmăreau cu atenție după aparate cum funcționează partea materială a helicop
terului. Dedesubtul nostru se zărea o întindere mare de ghiață. Pilotul Melnikov 
și-a ales locul cel mai neted și a aterizat lin.

Am coborit din helicopter. Toți priveau cu admirație împrejur. In fața ochi
lor noștri apăruse o minunată priveliște de ghiață. Dar nu era timp să admirăm 
prea mult acest tablou. Trebuia să pornim la lucru. Am instalat macaraua, am 
măsurat adincimea oceanului, am luat probe de apă... Întregul program de lucrări 
din acest punct a fost îndeplinit. Instrumentele științifice le încărcăm acum 
repede in helicopter, ne ridicăm din nou și zburăm spre un alt loc. După cîteva 
ore grupa noastră se intoarce la stațiune cu materiale interesante care caracte
rizează un nou teritoriu al Oceanului Înghețat de Nord, încă neexplorat".

îndrăzneții cercetători trăiesc și muncesc în condiții aspre. In regiunea unde 
se află stațiunile in derivă începe lunga noapte polară. Oamenii de știință nu vor 
vedea soarele aproape 6 luni de zile. Colectivele ambelor stațiuni s-au pregătit 
de cu vreme pentru iarna polară. Au fost instalate băi și alte dependințe. Au 
lost reparate tractoarele și mașinile stațiunilor. Radiștii au instalat liniile 
electrice.

Cu toate că exploratorii sînt departe pe Ocean, ei nu se simt izolați de 
pămintul natal. Patria le asigură membrilor expediției tot ce este necesar pentru 
ca viața și munca pe banchizele in derivă să se desfășoare în condiții cît mai bune. *£

științifice, 
pe ambele

helicopter,

Pe ogoarele gospodăriei agricole co
lective din comuna Iernud, regiunea 
Cluj, harnicii colectiviști muncesc 

cu multă rîvnă să execute însămînțările In 
timpi optimi șl în bune condițiuni agro
tehnice, să asigure astfel obținerea unor 
recolte sporite la hectar In anul viitor. 

In tot timpul el au simțit alături spri
jinul puternic al tinerilor mecanizatori de 
la stațiunea de mașini șl tractoare din 
Luduș. Tinerii tractoriști lucrează cu ace
lași elan să execute la vreme arăturile, 
ajutîndu-1 astfel pe colectiviști să termine 
campania din timp.

Dintre el s-a dovedit a fi fruntaș tractoristul Augustin Furdul. Mînulnd cu 
dibăcie tractorul șl folosind din plin tot timpul prielnic pentru lucru, el a reușit 
să însămlnțeze în flecare zi cîte trei-patru hectare peste normă.

Iată-1 în fotografie însămînțînd ogoarele colectiviștilor.
Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Dintre el s-a dovedit a fi fruntaș

--------------------★

A RĂSĂRIT GRÎUL SEMĂNAT
Ca și în celelalte cam

panii agricole, țăranii 
muncitori Alexandru Ban
drabur și Ilie Giurăscu din 
comuna Făurei, raionul 
Focșani, sînt fruntași și 
în campania însămînțărilor 
din toamna aceasta. Ei au 
fost cei dintîi care și-au 
cules porumbul de pe cîmp 
ca să lase ogorul liber pen
tru arătură.

După ce și-au arat ogoa
rele fără a răsturna bolo
vanii, țăranii muncitori 
Alexandru Bandrabur și 
Ilie Giurăscu le-au grăpat 
bine, au semănat din vre
me grîu curat, tratat la 
centrul din comună și au 
dat apoi cu tăvălugul ca 
să așeze bine pămîntuL

★-----------------------

DIN VREME
Acum ogoarele lor au în
verzit. Grîul 
crește frumos, 
va da iarna, _ 
cele trei hectare semănate 
de țăranii muncitori Ale
xandru Bandrabur șl Iile 
Giurăscu va prinde rădă
cină bună.

Corespondent 
AURELIAN AXENTE

a răsărit șl 
Pînă cînd 

griul de pe

URMAȚI EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR
Folosind din plin timpul prielnic la se

mănat precum și întreaga capacitate de 
lucru a mașinilor, 7 gospodării agricole de 
stat din regiunea Stalin au terminat în 
ziua de 27 octombrie însămînțările de 
toamnă. Printre gospodăriile de stat care 
au terminat aceste munci sînt cele din 
Dealul Ocnei, Mediaș, Rîșnov, Șercaia și 
altele.

Terminarea la timp și în condiții agro
tehnice superioare a însămînțărilor de 
toamnă în aceste gospodării de stat se da- 
torește în mare măsură și faptului că trac
toriștii, sprijiniți de conducerile gospodă
riilor, au lucrat la semănat în două schim
buri și au folosit agregate de cite 2—3 se
mănători la un tractor. Organizîndu-și bine 
munca și folosind din plin capacitatea

tractoarelor, muncitorii din aceste gospo
dării de stat fruntașe au realizat pînă la 
această dată și planul arăturilor adinei de 
toamnă pentru însămînțările de primăvară.

In celelalte 12 gospodării de stat din re
giune, datorită unei slabe organizări a 
muncii de către conducerile gospodăriilor, 
ritmul executării muncilor de toamnă a 
încetinit în ultima perioadă. Conducerile 
acestor gospodării de stat trebuie să ia 
grabnice măsuri pentru folosirea cu chib
zuință a fiecărui ceas prielnic și a folosi
rii tuturor mașinilor în scopul terminării 
în cel mal scurt timp a lucrărilor de în- 
sămînțări. Urmînd experiența gospodării
lor fruntașe și aci se vor putea îndeplini 
sarcinile planificate în actuala campanie, 

(Agerpres) ,

ÎN PRIMELE RÎNDURI
La noi în gospodăria 

agricolă de stat din co
muna Balaciu tinerii con
tinuă întrecerea pentru cu
cerirea titlului de cel mal 
bun tractorist.

Brigada de tractoriști a 
lui Gheorghe Comșa s-a 
angajat să termine planul 
la arături adinei și la în- 
sămînțări cu 5 zile înainte 
de termen și să facă eco
nomie la combustibil. Ti
nerii din această brigadă 
au chemat în același timp 
la întrecere cele 4 brigăzi 
de tractoriști din gospo
dărie, pentru obținerea ti-

țiului de „cel mal bun 
tractorist".

Nu se poate spune că ti
nerii din brigada lui 
Comșa s-au mulțumit doar 
să-și ia angajamente, ci au 
pornit cu tot elanul la în
făptuirea lor. Astfel, anga
jamentele pe care și le-au 
luat au fost realizate în
tocmai. Planul la arături 
adinei și insămînțări a fost 
depășit cu 150 la sută rea- 
lizîndu-se in același timp 
și economii. Rezultatele 
obținute sînt dovadă vie a 
strădaniei tinerilor trac
toriști.

Exemplul brigăzii Iul 
Comșa a însuflețit și alte 
brigăzi care și-au luat an, 
gajamente frumoase. Așa 
sînt brigăzile lui Vasile 
Niță și Grigore Matei care 
s-au angajat să-și depă
șească planul cu 200 la 
sută.

Noi, tinerii din organiza
ția de bază U.T.M. din 
gospodărie, sîntem mîndri 
de tractoriștii lui Comșa 
pentru 
deauna 
niști, în

că ei sînt tot- 
alături de comu- 
fruntea acțiunilor. 
Corespondent

ION ALEXANDRESCU

EXEMPLUL CELOR MAI
Muncitorii gospodăriei agricole de stat 

Ițcani. regiunea Suceava, s-au angajat 
îndeplinească înainte de termen planul 
producția și să execute însămînțările 
toamnă la timp și în bune condițiuni.

Nu au trecut prea multe zile de atunci. 
Totuși munca harnică a celor din gospo
dărie își spune cuvîntul: mare parte din 
angajamentele luate de ei au fost înde
plinite. Astfel, pînă acum cîtva timp, a 
fost îndeplinit în întregime planul de al
toiri și realtoiri, efectuîndu-se această lu
crare la 114.749 pomi fructiferi, iar la pe
pinieră din primul an s-a desfundat, la 
adîncime de 70 cm., suprafața de 5 hectare.

Realizări frumoase au obținut muncitorii 
gospodăriei și în ce privește desfășurarea 
arăturilor și însămînțărilor de toamnă. 
Muncind cu multă rîvnă, el au reușit să 
execute la vreme arăturile pentru însă-

ÂU TERMINAT
Folosind din plin timpul 

prielnic și atelajele exis
tente, țăranii muncitori 
din 17 comune ale raionu
lui Urziceni, regiunea Plo- 
ești, au terminat în între
gime pînă în ziua de 27 
octombrie însămînțările 
de toamnă.

In fruntea muncilor a- 
gricole au fost comuniștii 
și deputății care, prin

HARNICI
să 
de 
de

mînțări și arăturile adinei de toamnă. Da 
asemenea și însămînțările au fost făcute 
la timpul potrivit și în bune condițiuni 
agrotehnice. Acum, în gospodărie însă
mînțările au fost terminate.

Obținerea acestor succese se datoreșt» 
și muncii avîntate a tinerilor tractoriști 
din gospodărie. Folosind din plin timpul 
de lucru, ei au reușit să depășească zil
nic normele de producție. Pentru a ob
ține realizări cît mai frumoase în 
îndeplinirea angajamentelor, au muncit 
cu toții cu multă sîrguință. Cel mai har
nici însă s-au dovedit Vasile Strugaru, 
Felicia Turinschi, Stelian Constantin și 
alții. Aceasta au dovedit-o realizările fru
moase obținute de eL

Corespondent 
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iNSÂMlNȚĂRILE
personal, au 
mulți țărani 
trateze din 
și să o în- 

după sfaturile

exemplul lor 
îndemnat pe 
muncitori să 
timp sămînța 
sămînțeze 
și îndrumările inginerilor 
și tehnicienilor agronomi, 

în multe din comunele 
raionului Urziceni, acolo 
unde țăranii muncitori au 
semănat la timp șl au a- 
plicat regulile agrotehnice, 
semănăturile

REZULTATELE UNEI
în regiunea București, datorită folosirii 

timpului prielnic de semănat, a capacității 
de lucru a întregului utilaj agricol, pre
cum și sprijinului dat de organizațiile de 
partid și îndrumărilor date de organele 
tehnice agricole, însămînțările de toamnă 
se apropie de sfîrșit.

Pînă la 28 octombrie, pe ogoarele re
giunii, însămînțările de toamnă au fost 
executate în proporție de 91 la sută. în 
unele raioane ale regiunii ca Zimnicea, 
Vidra, Drăgănești, Virto’pele și Răcari, 

organizată, 
fost termi- 
raioane ca 
și Roșiori

unde munca a fost mai cine 
însămînțările de toamnă au 
nate. De asemenea, în alte 
Turnu. Măgurele, Alexandria 
s-au executat insămînțări pînă la această 
dată, pe 96 la sută din suprafața plani-

de grîu Și

orz au răsărit frumos, 
dînd cîmpului aspectul u- 
nui covor verde. In co
muna Alexeni, pe pămin- 
turile țăranilor muncitori 
Andrei Naie, Dumitru 
Naie, Ion Costache, Eno 
Rosete și Nicolae Nițu, 
care au folosit tractoarele 
S.M.T.-ului Urziceni, grîul 
a răsărit uniform șl vi
guros.

MUNCI ÎNSUFLEȚITE
ficată, iar _
Crevedia, Brănești și Lehliu s-a însămîn- 
țat între 90—94 la sută din suprafața pla
nificată. Au rămas în urmă cu însămîn
țările raioanele Slobozia și Călărași unde 
pînă la această dată s-au semănat numai 
70—77 la sută, din suprafețele planificate.

Colectiviștii și țăranii muncitori întovă
rășiți din regiune s-au situat în fruntea 
muncilor de semănat. Colectiviștii din co
munele Cucueți, Drăgănești, Grădinari, 
Gornenl, Băduieasa, Segarcea Vale, Do- 
breni etc. precum și intovărășițil din co
munele Bălăceanca, N. Bălcescu, Slobo
zia, Putineiu, Călinești șl alții au termi
nat printre primii în regiune însămînță
rile de toamnă.

în raioanele Snagov, Videle,



„ABSOLVENTELE" pictură de A. KfTAEV

L6tay La jos

Inscripție

Din școală au ieșit abia, 
cu fețe proaspete, în soare, 
și, sprintene, ele-ar putea 
șapte hotare-n jur să zboare.
Examenul trecu. S-au dus 
răspunsurile grele toate 
și-acuma cerul verii-i sus 
cu-albastre unde nepătate.
Vin azi pe drumul dantelat 
de crengi, sub bolți cu umbră veche, 
orice tristețe au lăsat 
la depărtări de mii de leghe.
De pe balcoane, din ferești, 
spre care fetele mai cată, 
atîtea glasuri părintești 
le însoțesc pe drumuri, iată 1
Ce vor ajunge doctori buni, 
sau ingineri, sau țesătoare ? 
Le-așteaptă fabrici, școli în drum, 
colhozuri daurite-n soare.
Ce vor ajunge ? Ani cițiva, 
după examenele grele, 
pe-aici zadarnic li-i căta 
pe-aceste fete subțirele.
Privind tabloul, parcă simt 
vii, pașii lor de pe perete, 
cînd iată intră zumzăind 
o ceată veselă de fete.

Nicolae

însemnări din U.

Privind tabloul „Abscloentrfc" 
ol pictorul» sovietic A. Kxtzcr

Din școală aa ieșit abia, 
cu fețe proaspete, in soare, 
și, sprintene, ele-ar putea 
șapte hotare-n jur U zboare.

Examenul trecu. S-au dus 
răspunsurile grele toate.
In ochi aa cerul serii, sas, 
cu-albastre unde nepătate.

Ce vor ajunge ’ Ani. atol 
după examenele grele 
alte examene or da 
aceste fete subțirele. *

Apoi vor fi ce vor. dri B-s 
atîtea poeți dcsch-se-n țari. 
Le-așteapti tinărul tor viu. 
de vor. pe dru~xil fiber, zboară.

Se uită la tablou acwu 
iar fața-a vii culori le arde.
cînd cele dm tablou le spun: 
„Mereu alături, mai departe T

Stau Ungă ele. Var*. Știu 
că vara-aceasta n-o să-ecete. 
Va crețte-u viilor mai viu 
cu ea. surisu-acrsaor tete.

Ii wuhoa de 
ION BRAD

Tăutu

R. S. S.
Petru cel Mare

Intr-un portret sta țarul în strai de topitor
Și albele corăbii le urmărea in zare. 
Triunghiuri argintii din nemișcata mare
Ce se porneau in largul de soare sclipitor—

Rosti ambasadorul cu zimbetul senin 
Ce se pierdea in larga întindere albastră: 
„Acum spre Europa deschideți o fereastră! 
Și au zimbit boierii ciocnind pocalul plin.

El, Petru, împăratul, cizmar și corăbier.
In loc de albe pinze întrezărea prin vreme 
Mărețele orașe, volume de poeme.
Și facultăți cu turle înalte pîn-la cer!—

...Dar, hotărit, nici Petru prin ani n-a-ntrezărt 
Că va sosi un secol de luptă și torni-i 
Cînd vechea Europă la rindu-i • să rină. 
Fereastra să-și deschidă spre noul răsărit!

Șoseaua Volokolamskului
Dorm sub ierburi, in adîncuri. urmele de vechi șenile 
Iar mestecenii și astăzi văruiesc întinsul zilei—

Luminoși, ei par in noapte nesfirșiti colonadă 
Sprijinind imensa boltă, norii albi ca de tipsii 1

Un mesteacăn singuratic mai păstrează in tulpină 
Trași de-o mînă ucigașă plumbii vechi de carabină.

Vasla sau Colea poate, înfrățiți cu-acest mesteadta 
Scut făcură din tulpină, scut și amintirii teaglb—

Și-o mai aminti ostașul cînd In lupta-i arzătoare 
A simțit pe frunte creanga-i, umbra ei răcoritoare ?

Cînd pe rana-i stropi de rouă picura frunzișul veșted 
Și de frunze moale pernă i-a adus vintul la creștet ?

Sau cînd însetat de arșiți a sorbit din seva-t vie 
Și-a simțit puteri născute din străvechea țării glie?

Problema principală a zilelor noastre
Prin apariția romanului „Al nouălea 

val" al lui Ilya Ehrenburg, literatura so
vietică, militantă înflăcărată pentru rea
lizarea celor mai mărețe idealuri ala 
omenirii s-a îmbogățit cu o nouă și pu
ternică armă de luptă.

Povestind despre lupta cea mare a zi
lelor noastre dusă în toate țările și pe 
toate continentele, romanul iui Ilya Eh
renburg ne permite să vedem în acest 
cadru imens, asemenea unei fresce, mi
cile episoade locale ale bătăliei, chipurile 
combatanților care, scoși din anonimat, 
nu fac decît să reprezinte mai pregnant 
armata ai cărei soldați sînt. In locul unei 
acțiuni unice, a unei intrigi centrale în 
jurul căreia să graviteze principalii eroi, 
cum intilnim deobicei in romane, ultima 
lucrare de mari proporții a scriitorului 
sovietic poartă cititorul intr-o călătorie 
de-a lungul tuturor meridianelor și para
lelelor globului. II face cunoștință cu 
zeci și zeci de eroi angrenați in nume
roase intimplări care ar putea fi asemă
nate cu afluenții ce se revarsă in același 
mare fluviu al luptei pentru pace.

Cititorul va desluși lesne că lupta gre
viștilor francezi, acțiunea grupului de 
apărător, ai negrilor amenințați de linșaj 
in Staiese Unite, construcția de locumțe 
a armtectuki: sovietic Vasia din Mlnsti 
dragostea dintre tinerii francezi Rer.ee : 
Yvonne, dematrarea pregătirilor războt- 
nxe ale revaașarzHcr germani de către 
Anna Scheiier, toate acestea sînt crlmpe.e 
iu viața de zi ca zi a popoarelor, 
lupta lor.

Romanul acesta are o valoare deosec.tă 
axrma. funde*, r.dieincu-1 pe cititor Ia o 
inăipeae de unde are pei spirt ti va nu no
ma. a ceea ce se petrece pe scena pc- 
inucă a r., dar șt în culisele ti, £ că 
pcsitL-taiee să judece singur de partea 
r— stă dreptatea, cișt^indu-l pentru 
ie-> ceJe mai Înaintate ale vremi; noas

tre. tademnindu-1 să urmeze chemarea 
'nTăcărată a mim : sale de a aduce un 
aport și ma: puternic Ia victoria causes 
popoarelor.

Cu pană de maessu. coctinuatcr demn 
al fie Gogul. Saltjcov Scedrin și Cehov, 
desenează Dya Ehrenburg ctuporHe hi
doase ale aupertaușitlor și «genților lor, 
pdlrumind pini In cele ma: ascunse col
țișoare ale szzfleueăoe lor,

N.-nr- dintre ce. care c.tesc cartea no 
se va lăsa înșelat de «chtHbristica politie* 
a ștretulm mnsteu react, mar Bedser. nu 
poate avea indojeu ta legătur* cu tsnea- 
tule agresive ale fastul— SS-^t Sch rexe 
șt despre ura ammaltcă față de cea a 
poetului eoîabarețiomsml KL
veile

Eya Ehreehnrg reușește sâ-1 soaring* 
pe omul sxnpiu de prme?d-a pe care o 
prezentă pentru viața Im activitatea aces
tora și de necetitatea de a se înrola ia 
ioșxa pentru tepsedeearea realizăm pia- 
aurJor ier, reeled in tocuri p-urem -re 
aUBOsfera de r— .sm. cruze-m» r. descom- 
pcmere tnoral* ta care se bălăcesc ei. do
nee ni prs> acțmnDe lor c* nu aa
attiaa fel de scrupule eă nu se dac îna- 
pet de la E-3L.C. pentru a-șt ajunge 
scoporHe Iar. Fascistul francez Fabre, de 
pusă, perne la cale emnearea în aer a 
oeu. tren de călători ! ace triad să-t corn- 
promit* pe ccaoomștî; cetabaratorii spe- 
:.al_sTcl'— in pevsaeărl. — ccicaelul Ro- 
oetns — street ară mșae dor mr-ie false 
in ha. na diploma tui s- sonerie Xmaev 
pentru a-1 putea acuza de sșacoaj: maio
rul amertcan Smeadle îl cere arhitectu
lui Richter <t= Berfia să provoace dă
ri mareo -unu: stadxn. primej-
dtriad viata a mii de oameni.

Ehrenberg sugerează cu aa umor fin 
St cu causcsctate ideea că siguranța în 
succes a acestor năuniti ai WaE-Street- 
uim ee» uuzcr.e. că ei sânt cmdamr.ap 
de uvccse El arată cUtorulm să înțe
leagă c* sttua'pa ier este cs aut mai 
grată eu rit et nu înțeleg acest lucru, 
trampcn'.ndu-se de tot felul de manevre 
sortise de la incepat ageadaL la per
soana senatomln; Low este conturat por
tretul un— » hi ia iii a magnat-politician 
bor.»-, ic care întrunește ia coocepțttie lui 
fTnat.v-iul re' grea extrem cu pasiunea 
de a omori sudate în asemenea
măsură uvet este in stare să implore aju
tor— Iu. dur neam pentru uciderea bă- 
trr.'c.- s. copulor. Toate :deHe sale, cele 
mai înalte speranțe ale uu. sînt legate de 
—tul supremație; atomice a Sutelor 
Onite. Văsuț de a folos; energia atomică 
In scopul extertnmăru in masă a popoare- 
jor :-a deie.ut atit de familiar. Incit nu 
ma; proc—ntă numele întreg al groazni
ce: arme ti B sp'une cu duioșie „bom
ba* ca și cum ar vorbi despre un prie
ten drag, care nu-l va lăsa în clipele 
grele. 3 va ajuta să-și realizeze planu-

Despre un amplu roman 
închinai luptei popoarelor 

pentru pace*)

rile. Senatorul Low, reprezentant tipic 
al a^țătorilor la război, profită de toate 
binefacerile civilizației industriale și ale 
confortului modem, dar este în același 
timp un dușman înrăit al culturii și pro
gresului social. Este cît se poate de sem
nificativă pentru felul în care se vor sfîrși 
toate acțiunile imperialiștilor — și in ace
lași timp plină de umor — scena în care 
Low amenință Uniunea Sovietică cu dis
trugerea prin bomba atomică în timp ce 
colegii lui din senat îl privesc înmărmu
riți deoarece aflaseră că Uniunea Sovie
tică posedă de acum arma atomică. Mo
mentul atacului de apoplexie pe care-1 
suferă Low auzind această veste are va
loarea unei previziuni simbolice cu pri
vire la felul in care se vor sfîrși încer
cările dușmanilor păcii de a teroriza lu
mea cu armele de exterminare.

Cu cît pătrunzi mai adine în acțiunea 
romanului „Al noulea val", cu cît pri
vești la desfășurarea a noi și noi destine 
de oameni, cu atît îți dai seama mal 
bine că adevăratul erou al cărții 
este poporul, sînt oamenii simpli de 
pretutindeni care barează calea in
cendiatorilor războiului. Acestora li se 
opun nesfirșitele coloane ale oamenilor 
adevărați din rîndul cărora se ridică zi 
de zi numeroși eroi ai păcii, care popu
lează paginile acestei cărți. Iată doi ti
neri germani: Erich și Anna. Se iu
besc. Dar ei au învățat din greșelile pă
rinților lor. nu vor să-și piardă viața, 
dragostea, pentru îmbogățirea monopoliș- 
tilor germani și americani. Cu cele mai 
mari riscuri tinerii aceștia au comis un 
act de mare curaj demascînd adevăratele 
scopuri ale unei asociații militariste fas
ciste. Pretutindeni există însă oameni no
bil: gata să lupte și să se sacrifice pentru 
adevăr și dreptate Așa sînt negrul 
Baneh, negresa Jenny, americanul Girs- 
tone și atifa alții. Așa cum se întimplă 
$• în viată, oamenii cinstiți din acest ro
man, înțeleg mai devreme sau mai tirziu. 
Intr-un fel sau altuL că nu mai pot ră- 
mine pasivi, ci acționează după puterile 
și priceperea lor atunci cînd sînt puși 
față în față cu mașinațiun’lle knperialiș- 
trior Așa procedează profesorul ameri
can, Kennet, numeroșii semnatari ai ape
lului de la Stockholm ce apar în carte, 
zeci de eroi episodic: ai romanului care 
reprezintă milioanele de oameni simpli, 
doritori de pace si bunăstare.

Oglindind cu fidelitate realitatea con
temporană. ^A1 nouălea val" ne ilustrează 
Mtidndent o trăsătură caracteristică a 
drier noastre și anume faptul că mase 
tot mai largi de oameni cu concepții di
ferite se încadrează In mișcarea antirăz
boinică deoarece au un singur interes, 
acela de a trăi in pace, de a nu cădea 
văcrimeJe unui neu război- Semnificativă 
in acest sees este evoluția concepțiilor 
fostului nazist Lemke, un om care n-a 
dovedri prea multe scrupule in campania 
din Rus a. Și totuși acum Lemke, fostul 
hitlerjt dej. nu-i iubește pe comuniști 
sau pe sovietici, refuză să mai participe 
la ur. act de sabotaj pus la cale de îm- 
per.aLșt- dorind să trăiască liniștit după 
afita zbucium și primejdie. El adoptă 
de aceea o atitudine pacifistă, exprimind 
iăeea care stă la baza poziției multor mi
lioane de germani și a nenumărat! oa
meni. de ri.nd din toate țările capitaliste: 
„Să-și puie pofta-n cull— Lemke vrea să 
trăiască*.

Luminoase și pline de optimism ne 
apar in roman chipurile oamenilor care 
se află in primele Lmii ale frontului pă- 
tii. oamenii sovietici- Continuind poves
tea vieții eroilor săi din „Furtuna", 
Sbreaburg ne poartă de la uri capăt la 
altul al marii Țări a Social smului și ne 
face cunoștință cu oameni intre cei mai 
diferiți, dar care sini uniți de aceeași 
dragoste caldă pentru patrie, care rusțin 
cu înflăcărare politica de pace a Statului 
Sovietie. lat* de pdd* . pe omd dintre 
acești oameni — atașatul come Trial Mi
naev. Gestapoul american, inscenind o 
provocare grocolahă. La arestat, acuzln- 
du-1 de spxnaj și supunindu-l unor grele 
presiuni morale și materiale. Minaev știe 
insă să dejoace planurile mîrșave ale im- 
periaLștilor și să-și cucerească libertatea. 
Ca un demn reprezentant al poporului 
sovietic el înțelege să lupte pentru pace 
și prietenie între popoare ori unde s-ar 
a£a. Trimis in cadrul activității sale di
plomatice în Coreea, el iși dovedește din 
plin eroismul și dragostea de oameni sal-

vind un copil din flăcări. Om cu o mare 
bogăție sufletească, Minaev visează să 
scrie un roman și începe să-și aștearnă 
chiar pe hîrtie gîndurile despre minuna- | 
ții săi compatrioți.

Superioritatea lor morală, siguranța că 
ei vor învinge pînă la urmă se poate 
desprinde nu numai din însuși mersul ge
neral al acțiunii romanului ci și din fie
care gest al lor. din faptele vieții lor de 
zi cu zi, fapte pline de puritate, eroism 
și frumusețe morală. Fiecare chip de om 
sovietic: artista Valia sau ofițerul Osip 
Alper, inginerul Kvantz sau constructo
rul Voronov, soția arhitectului Vasia — 
Natașa sau profesorul Sebarșin, devin 
din ce în ce mai dragi și apropiați ini
mii cititorului ca fii ai lumii noi și feri
cite, vestitorii viitorului omenirii.

Lupta pentru pace, pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru inde
pendența națională a popoarelor scoate 
la iveală pretutindeni pe oamenii cei 
mai devotați poporului — comuniștii. în 
romanul lui Ehrenburg apar multe figuri 
de comuniști in persoana cărora autorul 
portretizează pe conducătorii marilor bă
tălii pentru cauza popoarelor. Iat-o de 
pildă pe frumoasa Mado pe care nici la
mentările părintelui ei, nici glontele vrăj
maș, nici durerea unei dragoste pierdute 
nu o pot face să dea înapoi de la lupta 
pentru onoarea și neatimarea patriei ei 
— Franța. Tot attt de viu ne apar în ro
man ceilalți comuniști, muncitorul ger
man Wolf, corespondentul ziarului „Daily 
Worker", americanul Joe Levin, ingine
rul francez Lejean, ceasornicarul ceh 
Kristek Frantisek și alții. Un asemenea 
om este și savantul francez de renume 
mondial Dumas, patriot și umanitarist 
înflăcărat care nu poate consimți ca ome
nirea, pentru progresul căreia și-a închi
nat întreaga viață, să fie lăsată la discre
ția criminalilor imperialiști. Dumas a vă
zut și a îndurat multe în viața lui. El a 
văzut Franța batjocorită de naziști, pe co
laboraționiști imbogățindu-se de pe urma 
comenzilor de război germane, a protes
tat ș; a fost trimis în lagăr la Buhen- 
wald. S-ar părea că a scăpat numai prin- 
tr-o minime și că cel puțin acum are 
dreptul să-și menajeze sănătatea șubre
zită, să-și trăiască puținii ani pe care îi 
mai are de trăit. Dar conștiința acestui 
mare om. hrănită la școala celor mai 
iluștri reprezentanți ai geniului poporu
lui francez, nu poate face astfel de con
cesii. Profesorul Dumas nu ține seama 
de boala de inimă, de oboseală, activează 
intens, călătorește, vorbește la mitinguri, 
ia parte la Congresul Partizanilor Păcii 
eontinuindu-și în același timp activitatea 
științifică.

în contrast cu soarta senatorului Low, 
bătrinul înrăit, care moare învins, vă- 
zîndu-se părăsit de toți cei pe care îi 
credea devotați lui, profesorul Dumas 
sfîrșește ca un adevărat luptător plin de 
speranțe în victoria păcii și a fericirii.

Romanul marelui scriitor ne dezvăluie 
căile de viață ale unor oameni în pagini 
care poartă amprenta veridicității, înar- 
mindu-ne astfel cu cunoașterea vieții, 
ajufindu-ne în lupta noastră de zi cu zi. 
Fiecare erou al romanului său evoluează 
purtat nu de jocul unei fantezii oarbe, 
ci determinat de legile sale interioare 
de existență, de împrejurările care l-au 
creat și care-i condiționează viața. Iată-1 
de pildă pe ziaristul francez Șablon care, 
fiind înșelat de propaganda imperialistă, 
era pe cale să devină un scrib antiso- 
vietic, dar care, fiind un om integru, n-a 
mers pină la urmă pe drumul minciunii 
și al dezonoarei Vâzînd cu ochii lui că 
oamenii sovietici vor pace, dîndu-și 
seama de complotul pus la cale de impe
rialiști împotriva popoarelor, el se înro
lează curajos în lupta pentru adevăr. 
Din^xitrivă, Mary Low, fiica senatorului, 
deși are din cînd in cînd remușcări și 
accese de conștiință pentru faptul că ne
grul David a fost împins la sinucidere 
din cauza ei, nu poate să meargă pină 
acolo incit să se alăture luptei populare: 
ea este in definitiv o femeie descompusă 
moralicește, crescută în atmosfera putredă 
a modului de viață imperialist

Cartea lui Ilya Ehrenburg nu ne con
duce pină la sfirșitul vieții eroilor săi, 
pină la desăvirșirea tuturor acțiunilor 
lor. Un lucru este clar și el se desprinde 
din fiecare capitol, din fiecare filă a 
cărții : cel de al nouălea val și ultimul, 
valul forței popoarelor va distruge, fă- 
cind să disperă pentru totdeauna, com
plotul împotriva păcii și pe inspirato
rii lut

B. DUMITRESCU
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Victor Tulbure

— Luminile nopții -
Un clnt de slavă:

lămpii de miner 
Șl-acelor care o coboară-n mine, 
Să nu înghețe iarna pruncii-n ger 
Ci să le fie-n casă cald și bine;
...Și gurii uriașului cuptor
Din care rîuri de oțel curg dense 
Să poată smulge omul sub tractor 
Belșugurile holdelor imense;
...Și vrednicului nopții semafor 
Ce liber drum dă trenurilor toate, 
Să ducă pîine-ntregului popor <
Șl cărămizi și lemne și bucate; I
...Și farului care trimite-n larg, 
Matrozilor, a patriei chemare, 
Cu steaguri înălțate la catarg 
Să intre-n porturi grelele vapoare;
...Și becului arzind neobosit 
Peste proiecte și tirzii poeme 
Care vorbesc de-o stea ce s-a ivit 
Pe truntea minunatei noastre steme;
...Și-acestui șir de stîlpi de felinar 
Ca pilpiirea stelelor mărunte, 
De la coliba simplă de pescar 
Pîn-la răzlețe, satele de munte;
Se cade-un cînt de slavă tuturor!
Un cintec osebit Ii se cuvine 
Căci sînt lumini aprinse de popor 
Și luminează drumu-n spre mai bine!

Prețioase sfaturi 
tinerilor poeți

Un prețuit proverb popular ne învață 
că discuția aduce lumină; iar practica vine 
să confirme neîncetat justețea acestui 
succint aforism. Iată de ce nu poate fi 
decît salutată deschiderea în coloanele 
„Gazetei literare" a discuției — răspuns 
la scrisoarea unui tînăr poet

Ca orice tînăr veritabil, poetul nu pre
getă să-și exteriorizeze frămîntările și 
pune numeroase întrebări. în esență, între
bările tînărului poet s-ar putea sintetiza 
într-una formulată chiar de el: „Cum se 
face că, în literatura noastră — nouă și, 
totuși, atît de bogată — mai apar lucrări, 
uneori opace, inexpresive — alteori stri
dente și triviale, și unele și altele apo
litice ?“

In ultimile două numere ale sale, „Ga
zeta literară" publică răspunsurile poeți
lor Eugen Jebeleanu. Maria Banuș și 
Marcel Breslașu care, pornind de la a- 
ceastă problemă, aduc un prețios aport 
la lămurirea problemelor. Răspunzind, 
cunoscuții poeți indică unele cauze ale 
abundenței de „haiducisme", „botanisme" 
și alte încercări naive ale unor tineri con
deieri de a-și masca slăbiciunile calita- 
tiv-artistice ale produselor lor literare, 
și explică totodată și scăderile din creația 
unor maeștri ai scrisului. Lămurirea cau
zei acestor lipsuri aduce în același timp 
soluțiile necesare.

Eugen Jebeleanu arată cît se poate de 
judicios că una din cauzele fenomenelor 
mai sus pomenite constă în lipsa unei su
ficiente pregătiri marxist-leniniste a unor 
literați, pierderea minunatei busole pe 
care o reprezintă teoria partidului clarei 
muncitoare și cere mînuitorilor cuvîntului 
scris să înțeleagă toată Importanța aces
tei probleme, punîndu-și pe primul plan 
ridicarea nivelului lor ideologic-poHtici

Insistînd foarte just asupra faptului că 
nici una din armele arsenalului scriitoru
lui nu trebuie văzută în izolare ci numai 
în acțiunea și interacțiunea lor reciprocă, 
Maria Banuș ilustrează în răspunsul său 
teza că pentru a produce opere înaintate 
ale frontului literar, însuși creatorul tre
buie să fie un om înaintat, un luptător 
aflat in învolburarea bătăliei, alături de 
toti soldați! marii armate a poporului.

Cu blindețea și umorul unui hitru înțe
lept, Iubitor de tinerețe, Marcel Breslașu 
îi sfătuiește pe tinerii poeți să nu uite că 
cel mai aspru judecător al operei Ior tre
buie să fie ei înșiși, să nu închidă nici
odată ochii propriei lor exigen’e

începutul acestei discuții ne face sâ-i 
bănuim de pe acum bogatele roade și. să 
le așteptăm cu nerăbdare.

MIRCEA ANDREI

UN BALET REMARCABIL
In preajma premierei baletului „Călărețul de Aramă11 de

...Da, și-o aminti, sînt sigur, fiecare vechi ostaș 
Că a fost acest mesteacăn eri victoriilor părtaș !—

Mama eroului Serghei Petrov
Păru-i ca primele zăpezi, 
Inima — ultimul cocor — 
Ne-a-ntîmpinat blind în pridvor 
Și ne-a poftit sus în livezi...

Ne-c îndemnat să luăjp din măr 
Tot fructe coapte, arămii, 
Cu ochii buni ne iscodi:
„Vă plac de tot, într-adevăr ?"

Iși aminti: „Și lui Serghei 
li plăceau merele de-aici...
Azi odihnește-ntre voinici, 
Acolo-n cîmp la Odorhei...”

Pluteau livezile pe rîu, 
Tot curcubee mari de fol, 
0 toamnă blindă ca la noi
Iși seînteia roșiatic brîu...

Sub măr bătrina lung privea 
Cu gîndul dus la Odorhei...
De noi, feciorul drag al ei, 
Pe toată viața o lega!

Și la plecare, ușurel. 
Ea ne conduse pină-n vale, 
Șoptindu-ne cu glasul moale : 
„La voi sînt mere mari ia fel ?“

Și a mai spus : „Totuși poftiți, 
De-aici din merii ce-i iubea 
Un mic puiet, de veți putea 
Lingă Serghei să-l răsădiți!”

Tot curcubee mari de foi 
Duceau livezile pe rîu,
Iși despletea roșiatic brîu 
O toamnă blindă ca la noi...

h tablool pene-cl 
cl înfloritoarei culturi 
mxztcaîe a Umwtii 
Sovietice, un Ioc deo
sebit ii ocupă mujica
de balet. Conrinuind, derroitind și ridicînd la o treaptă 
nouă cuceririle obținute pe cces: tărim de marii clasici 
ruși și in deosebi de Piotr Ilici Ceaicovski, compozitorii 
•ovietici au creat remarcabile lucrări care se bucură 
de un mare succes attt in UJISS. cit și dincolo ce 
hotarele Țării Socialismului. Astfel o entuziastă pri
mire are la noi fiecare spectacol cu baletul „Macul 
roșu". Am avut de asemenea prilejul să admirăm în 
mai multe filme-spectacol înalta măiestrie la care au 
ajuns compozitorii și maeștrii baletului sovietic. Pu
blicul bucureftean așteaptă acum cu nerăbdare pre
miera unui nou balet sovietic — „Călărețul de Aramă" 
de R. Glier — care va avea loc in aceste zile ale Lunii 
Prieteniei Romino-Sovietice.

Acest balet, creat de compozitor în anul 1949. cu 
prilejul celei de a 150-a aniversări a nașterii lui Puș- 
kin, este inspirat de poemul cu același nume al ge
nialului poet revoluționar rus fin lucrarea sa, Glier 
a mai folosit și motive din alte creații ale lui Pușkin: 
„Căsuța din Kolomna", „Arapul lui Petru cel Mare", 
„Viața eroului meu" precum și documente istorice 
și materiale despre Petru I și epoca sa).

Abordind această temă, baletul scoate tn evidență 
tragismul vieții oamenilor simpli dinainte de revolu
ție, forța, geniul și măreția poporului rus, care a știut 
mai tirziu să-și cucerească libertatea, să făurească 
frumusețea vremurilor pe care le trăiesc azi oamenii 
sovietici.

Acțiunea baletului „Călărețul de Aramă" de R. M. 
Glier, se petrece in vremea lui Pușkin dar rădăcinile 
lui pătrund, cu un veac în urmă, în epoca lui Petru 1. 
Mai intii apare în fața spectatorilor — in prolog — 
Petru cel Mare plănuind construirea unui splendid și 
puternic oraș pe malurile Nevei, in ciuda pericolelor și 
greutăților puse in cale de natură ; apare apoi orașul 
visat care a fost construit de miinile harnice ale lu
crătorilor și meșterilor ruși. Actul I ne duce cu un 
veac inainte: în vara anului 1824. In piața senatu

lui din Petersburg mulțimea din capitală petrece lingă 
monumentul de bronz al lui Petru I: „Călărețul de 
Aramă", ce străjuiește PetersburguL îl vedem și pe 
Evghenii, personajul principal al baletului, care a ve
nit să se tntîlnească cu Perașa, iubita lui.

Actul al doilea ne aduce în grădinița din fața căsu
ței Parașei, în care aceasta zburdă'laolaltă cu prie
tenele ei. Sosește și Evghenii, și din nou cei doi îndră
gostiți se întrec in a făuri visuri de viitor. Fericirea 
le pare apropiată; ei nu știu că aceasta e ultima lor 
întîlnire. Intr-adevăr natura se va răzbuna pe cei 
ce i s-au împotrivit. Apele Nevei se revarsă fără a 
putea distruge orașul, dar luind cu ele și căsuța Pa
rașei și pe slăptna ei, (actul trei). Evghenii înnebunit 
de durere blestemă „Călărețul de Aramă" (această 
parte din poemul lui Pușkin l-a neliniștit intr-atita 
pe țarul Nicclaie I, incit el a interzis publicarea lu
crării). Apoi, înspăimîntat de cele spuse, crezind că e 
urmărit de călăreț, fuge înnebunit de lingă statuie 
și moare. Baletul se incheie cu o scenă de apoteoză a 
lui Petru, a marelui oraș, Petersburgul mereu viu, 
puternic și de neînvins.

Care este semnificația filozofică a acestui balet 2 
Pușkin, pe bună dreptate, l-a privit pe Petru sub 
două aspecte: pe de o parte ca un mare reformator 
și constructor, pe de altă parte ca „un moșier auto
crat", ca un reprezentant al feudalismului care iși în
temeiază puterea pe suferințele, mizeria și chiar viața 
a milioane de oameni simpli. Tocmai de aceea el slă
vește „marele oraș", deși așezarea lui pe Neva îl va 
costa pe Evghenii fericirea și viața. Dar, totodată, el 
dă glas revoltei lui Evghenii împotriva autocrației, el 
se apropie cu căldură de acest personaj. De fapt, în 
poem — ca și în balet — este oglindită contradicția 
tragică, proprie societății bazată pe exploatare, dintre 
interesele de stat și cele personale și totodată, inevi
tabilitatea mersului inainte, a progresului.

Contradicția de care vorbeam, pe care oamenii au 
simțlt-o in veacurile de existență în societăți bazate 
pe exploatare și asuprire, e complet străină vieții 
oamenilor sovietici, In socialism, pentru prima oară

în istorie, interesele 
de stat corespund 
din plin interese-

R. M. Glier lor personale. Prwindj
baletul „Călărețul dej 

Aramă" oamenii muncii au odată mai mult prilejul! 
să-și dea seama de tragismul vieții din Rusia țaristă, 
simt mai bine — cum spunea marele muzician sovie
tic B. V, Asafiev — „adierile romantice ale primă
verilor tineretului sovietic și ale epocii nașterii noii 
omeniri".

R.M. Glier s-a dovedit din nou in „Călărețul de 
Aramă" un remarcabil compozitor de muzică de balet. 
El a reușit să dea o caracterizare muzicală pregnantă 
a personajelor și a dezvoltării lor ; dramaturgia mu
zicală a baletului este remarcabilă și depășind libre
tul, scoate cu putere în evidență ideile de bază ale 
poemului pușkinian, conținutul său filozofic. Muzica 
baletului te cucerește prin spontaneitatea, farmecul și 
grația melodiilor, prin noblețea ei. Ea nu are un ca
racter pur ilustrativ, ci dă viață acțiunii scenice, o 
explică, o susține. In ea sînt îmbinate cu măiestrie 
clasicele adagio-uri și variații, dansurile de caracter 
ale epocii și jocurile populare ruse. Deosebit de im
presionante sînt scenele lirice in care Glier redă tră
săturile specifice ale eroilor principali prin imagini 
melodice largi, de o remarcabilă plasticitate.

In întreg baletul se vede pecetea măiestriei compo
zitorului, care duce cu succes mai departe experiența 
muzicii clasice ruse, creind lucrări de un puternic 
realism, de o mare profunzime, la un înalt nivel < 
artistic '

„Călărețul de Aramă", lucrare distinsă cu Premiul' 
Stalin, constituie o mare cucerire a realismului In 
muzica sovietică și un nespus de bogat izvor de în
vățăminte pentru creatorii noștri preocupați să dea in 
genul baletului lucrări cu un profund caracter popu
lar, în măsură să corespundă cerințelor creseînde de 
artă ale poporului nostru.

Iată de ce este pe drept cuvînt așteptată cu nerăb
dare apropiata premieră a baletului pe scena Teatrului 
de Operă și Balet al R.P.R.

C. TEODORIU



Viata U. T. M.

Excursiile — mijloc de educare a tineretului
Renunțasem Ia tramvai și de la gară am 

pornit pe jos spre centrul orașului Oradea. 
Era un timp tare plăcut. La acele 
ore, strada pe care mergeam răsuna 
de cîntecul vesel al unui grup de pionieri. 
Cită tinerețe șl bucurie era în acest 
cîntec ! Ajungînd însă în dreptul unei clă
diri mari, pionierii își încetară cîntecul 
și își îndreptară privirile spre o tablă pe 
care scria: „Muzeul regional".

— Ce bine îmi pare că azi vizităm mu
zeul, spuse un pionier adresîndu-se co
legului său. Știi Ianoș, fratele meu de la 
fabrica „Bernat Andrei" cînd vine din 
excursie aduce un rucsac plin de pietre. 
Spune că sînt culese din peșteri și le duce 
la muzeu. Dacă le văd am să ți le arăt 
și ție.

Fără a mai sta pe gînduri, pionierii se 
îndreptară spre clădirea impunătoare a 
muzeului. Discuțiile lor mă atraseră și pe 
mine. Am pornit împreună prin muzeu. 
Vizitam pentru prima dată acest lăcaș al 
culturii și intr-adevăr el ne-a oferit ima
gini vii despre regiune, despre frumuse
țile ei.

— Uite Ianoș, astea parcă ar fi rocile 
aduse de fratele meu.

— Da, obiectele pe care le vedeți sînt 
șl rodul muncii noastre, a tinerilor de la 
„Bernat Andrei", spuse un tînăr ce se 
apropiase de grupul pionierilor. Ce 
excursii minunate am făcut cu colectivul 
nostru 1 De altfel, secretarul organizației 
noastre U.T.M., tovarășul Emest, e unul 
dintre cei mal buni turiști și organizatori 
de excursii.

L-am privit cu interes pe acest tînăr 
vorbăreț. Mi-a părut însă rău că în mulți
mea de vizitatori el dispăru destul de re
pede fără a-i afla măcar numele. De la 
muzeu am plecat însă cu gîndul să trec 
și pe le fabrica „Bernat Andrei". Eram 
curios să stau de vorbă cu secretarul or
ganizației U.T.M., să știu dacă sînt ade
vărate cele ce aflasem.

★
Cînd l-am găsit pe tovarășul Vlzvari 

Emest și l-am rugat să-mi spună cîte ceva 
despre organizarea excursiilor și despre 
felul cum sprijină organizația U.T.M. a- 
ceastă acțiune el se arătă îneîntat și gata 
aă-ml dea orice relații.

— Ar fi multe de spus — începu tova
rășul Vizvari — dar voi căuta să mă opresc 
la ceea ce constituie esențialul. Un lucru 
• cunoscut de toți: că pe noi, cei tineri, 
ne caracterizează entuziasmul, setea de 
a cunoaște bogățiile și locurile pitorești 
ale patriei. Natura este un bun prie
ten al tineretului iar cunoașterea frumuse
ții ei ne dezvoltă sentimentul adine al 
dragostei față de patrie. Excursiile sînt 
mijlocul cel mai potrivit prin care noi pu
tem cunoaște natura în toată frumusețea 
și pitorescul ei fermecător. In excursie se 
leagă mai strtns prietenia Intre tineri, se 
cultivă simțul vieții colective, dîrzenia, vo
ința și priceperea de a te orienta în di
verse împrejurări. După o excursie bună 
și plăcută turistul se înapoiază oțelit și 
plin de energie, iar în producție forțele Iui 
cresc. Noi considerăm că excursiile sînt un 
mijloc bun de educație. De aceea organiza
ția noastră U.T.M. a devenit promotorul 
organizării excursiilor. La început puțini 
erau tinerii care participau la excursii, și 
cu aceștia trebuia dusă multă muncă de 
lămurire. Situația însă s-a schimbat. Acum 
tineretul nostru manifestă un viu interes 
pentru turism. E deajuns ca în fabrică să 
se anunțe organizarea unei excursii că ti
nerii și vin să se înscrie.

Problemele legate de organizarea ex
cursiilor constituie adesea obiectul unor 
înflăcărate discuții în adunările generale

Sărbătorirea împlinirii a 10 ani de activitate a Editurii de stat 
pentru literatură politică

La Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
din Capitală a avut loc vineri seara, o 
adunare cu prilejul împlinirii a 10 ani de 
activitate a Editurii de stat pentru lite
ratură politică.

Au participat numeroși activiști de par
tid, oameni ai muncii, oameni ai științei, 
artei și culturii, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de St. Cru- 
ceru, secretar al Comitetului orășenesc de 
partid București.

A luat apoi cuvîntul L. Tismăneanu, 
director adjunct al Editurii de stat pen
tru literatură politică.

Editura de stat pentru literatură politică 
— a spus vorbitorul — constituie un im

U.T.M. în planul de muncă al comitetului 
U.TM.. e prevăzut de asemenea un punct 
special în legătură cu organizarea 
excursiilor.

Fiecare excursie cere o muncă minuți
oasă de pregătire și organizare. în acest 
scop noi avem format un colectiv de ute- 
miștl și tineri care răspund de organizarea 
excursiilor. In el au intrat acei tineri care 
sînt pasionați pentru turism. Colectivul a- 
cesta vine cu propuneri în fața comitetu
lui U.T.M. unde să se organizeze excur
siile, ține legătura cu biroul de turism și 
comitetul sindical, confecționează afișe și 
anunțuri, se îngrijește de înscrieri, de pro
curarea corturilor și a celorlalte mate
riale necesare. De asemenea el contribuie 
la alcătuirea programului excursiei. Acest 
colectiv informează comitetul U.T.M. asu
pra pregătirii fiecărei excursii. Experien
ța ne-a arătat că numai acele excursii care 
au fost organizate temeinic și din plin au 
dat rezultatele dorite.

In vara anului trecut de pildă noi am 
organizat o excursie la vestita peșteră 
„Meziad" unde au participat peste 60 de 
tineri. Amintirile acestei excursii sînt vii 
și azi în mintea noastră. Cu două auto
camioane încărcate am plecat de la fa
brică încă în după amiaza zilei de sîm- 
bătă. Seara am poposit lntr-un sat apro
piat de peșteră.

Dis-de-dimineață cînd ne-am sculat am 
făcut cu toți gimnastică de înviorare. A- 
cesta era un lucru nou și plăcut în pro
gramul excursiei. Apoi după ce s a luat 
masa am pornit spre peșteră. Tot drumul 
tinerii noștri erau veseli, cîntau, admirau 
frumusețile proaspete ale poienilor. Peștera 
„Meziad" are un istoric interesant. De 
aceea noi am invitat la această excursie 
și un tovarăș asistent de științe naturale 
de la muzeul regional. în fața peșterii 
înainte de a o vizita, tovarășul Jurcsok Ti- 
beriu din partea muzeului ne-a ținut o 
amplă expunere despre structura geolo
gică a pămîntului și modul de formare al 
acestei peșteri. Vă dați seama ce mare in
teres a stirnit în rindul tinerilor această 
expunere. în timpul celor aproape 4 ore 
cît ne-a trebuit pentru vizitarea peșterii, 
tinerii se interesau șl puneau tot felul de 
întrebări asistentului și ghidului care ne 
însoțea. Multe lucruri prețioase am învă
țat atunci. Aș putea spune că excursia a 
trezit la mulțl tineri interesul pentru a 
studia istoria formării pămîntului șl știin
țele naturii. După vizitarea peșterii, un 
grup de tineri a prezentat în luminișul 
unei poieni un frumos program artistic. 
Programul a fost îmbogățit însă pe loc 
prin aportul spontan al fiecăruia. Unul 
venea cu o poezie, altul cu un cîntec sau 
o ghicitoare. Utemistul Erdei Ștefan a 
executat gimnastică artistică etc. Iniția
tiva creatoare dăduse locul unul adevărat 
concurs, fiecare voia să-și măsoare talen
tul. Programul s-a încheiat apoi cu dans. 
Mult timp după aceea în ateliere puteai 
auzi discutîndu-se despre această excursie. 
Unii tineri își exprimau regretul că nu 
au participat și ei. Un lucru care l-am 
remarcat în urma acestei excursii este că 
de atunci tinerii au început să viziteze cu 
interes și muzeul regional.

— La muzeul regional, am intervenit 
eu, un tînăr mi-a spus că la îmbogățirea 
unor colecții naturale au contribuit și ti
nerii din această întreprindere. Ce-mi poți 
spune de acest lucru 7

La întrebarea mea secretarul nu se grăbi 
să răspundă, încercă parcă să-și adune 
mai bine glodurile apoi îmi zise.

— Pot să vă povestesc și despre asta. 
Nu sînt străin de problemă. Iată cum stau 
lucrurile. Munții Apuseni sînt bogați în 
peșteri și în avene. Unele locuri nu sînt

portant sector al propagandei acrise a 
partidului.

Aplicind prevederile hotărîrilor C.C. al 
P.M.R., Editura a acordat o deosebită aten
ție publicării celor mai importante opere 
ele lui K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin, 
și I. V. Stalin.

In cei 10 ani de activitate, Editura de 
stat pentru literatură politică a editat 
4260 de titluri, al căror tiraj total se ri
dică la 143.000.000 de exemplare.

Aniversarea celor 10 ani de activitate 
legală a Editurii de stat pentru literatură 
politică — a spus în încheiere vorbitorul 
— are loc în condițiile trasării de către 

l încă explorate. Se mal găsesc șl acum 
t noi grote sau intrări subterane necunos- 
i cute. De aceea, biroul regional de turism 

organizează uneori excursii cu caracter 
științific. La aceste excursii organizația 
noastră U.T.M. a mobilizat un mare nu-

■ măr de tineri. Deși ele sînt destul de pre- 
i tențioase, tinerii participă cu entuziasm, 
i Să vă dau un exemplu. La Vadul Crișu-
■ lui și la „10 Hotare" în munții Bihorului 

sînt două peșteri care din cîte se presu
pune ar comunica între ele, adică mai 
bine zis ar forma o singură peșteră. Ti
nerii din fabrica noastră au luat parte 
activă la excursiile științifice de cerceta
re, pentru descoperirea drumului subte
ran ce leagă aceste peșteri.

De iscusință, curaj, bărbăție au dat do
vadă mulți din tinerii noștri, cu prilejul 
acestor excursii. Prin locuri periculoase, 
neumblate pînă atunci de picior de om, 
ei au înaintat sute de metri în adîncul 
întunecat al acestor peșteri, învingînd greu
tăți la fiecare pas. In cursul acestor ascen
siuni ei au descoperit patru avene noi, 
necunoscute încă. împreună cu cercetă
torii, ei au adus din aceste locuri pietre, 
urme de fosile de animale, fotografii, au 
făcut noi’ însemnări pe harta topografică. 
Unele din materialele culese de ei în tim
pul acestor cercetări au fost expuse apoi 
la muzeul regional. Tinerii noștri sînt 
mîndri că au putut ajuta cît de puțin la 
îmbogățirea muzeului. Printre utemiștii 
care au participat la astfel de excursii se 
numără : lăcătușii Nagy Emmo și Erdel 
Ștefan, strungarul Mate Terez și alții.

In timp ce povestea, tovarășul Emest 
schița pe hîrtie drumul parcurs de ti
neri în timpul ascensiunilor prin peșteri, 
și obstacolele pe care le-au întîlnit în 
cale. Pentru că doream să aflu și alte nou
tăți, l-am rugat să-mi vorbească cîte ceva 
și despre ultimele excursii. Cu vocea de 
astă dată mai calmă, el își continuă fi
rul povestirii.

— Biroul de turism a organizat nu de mult 
o excursie cu prilejul căreia a avut loc 
un concurs de orientare de noapte și de 
zi. Voiam ca tinerii din fabrica noastră să 
fie la înălțime și de astă dată. De la noi 
au luat parte la excursie un număr în
semnat de tineri. Cu acest prilej noi am 
învățat cum să ne orientăm cu busola, 
cum putem folosi practic harta și diferite 
semne. Astfel de excursii, din care tine
rii au mereu ceva nou de învățat, îi atrag 
mult.

Dar pentru a putea face o excursie in
teresantă nu înseamnă că trebuie să mergi 
neapărat într-o călătorie lungă în munți. 
Locuri frumoase poți întîlni și în apropie
rea orașului. Ultima noastră excursie am 
făcut-o la „Boloșco", pe malul Crișului, 
nu departe de oraș. Cu toții am plecat de 
sîmbătă după amiază. Pînă seara, în timp 
ce băieții au întins corturile și au adunat 
vreascuri, fetele au pregătit mincarea la 
foc. Seara ne-a găsit în jurul focului de 
tabără cîntînd și distrîndu-ne în colectiv. 
E minunat să pleci din oraș în ajunul 
zilei libere, să înoptezi într-o poiană la 
umbrișul unei păduri și să întîmpini di
mineața cu primele raze de soare în față. 
E poetic, aș putea spune, păcat că nu mă- 
pricep să fac poezii. Acum intenționăm să 
organizăm o excursie mai mare pantru 
care să pregătim un program variat și 
multe surprize. în mijlocul nostru vom 
chema și un profesor care să ne vorbeas
că despre fauna pădurilor Carpatice. Vă 
invităm neapărat în această excursie. Sper 
că vă veți distra bine împreună cu co- 

‘ lecțivul nostru de tineri. Apoi, poate o să 
scrieți și ceva la ziar, își încheie poves
tirea tovarășul Vizvari Ernest.

C. ANDREESCU

C.C. al partidului a noilor sarcini privi
toare la dezvoltarea economiei naționale 
Aceasta a pus în centrul preocupării între
gului partid sarcina însușirii și răspîndirii 
cunoștințelor de economie politică și a 
problemelor politicii economice, specifice 
fazei actuale a construcției socialiste. In 
aceste condiții, justa alcătuire a planului 
tematic și înfăptuirea lui integrală, ridi
carea calității cărții politice, constituie 
sarcina principală a Edittrii de stat pen
tru literatură politică.

In încheierea adunării a urmat un bo
gat program artistic.

(Agerpres)

In programul minunatelor spectacole pe care le dau zilele acestea în Capitală 
membrii Ansamblului de stat de dansuri populare al R.S.S. Moldovenești, laureat 
al celui de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului șl Studenților de la Bucu
rești, se cuprinde Șl un pitoresc dans popular ucrainean.

Datorită execuției pline de talent, coloritului extrem de bogat al costumelor, 
vioiciunii șl vlgnarei dansului, șf acest număr din program e primit cu mult entu
ziasm de spectatori.

In fotografie: un aspect din timpul desfășurării dansului.
Foto : Agerpres

Lin nou spectacol al Ansamblului de stat 
de aansuri populare al R. S. S. Moldovenești

Ansamblul de stat de dansuri populare 
al R.S.S. Moldovenești a dat un nou spec
tacol vineri seara în sala Ansamblului de 
Estradă.

Numerosul public prezent în sală a 
aplaudat cu căldură minunata interpre

De vorba cu solii artei sovietice
Vineri dimineață, la Teatrul C.C.S. din 

Capitală, Ansamblul de stat de dansuri 
populare al R.S.S. Moldovenești, în frunte 
cu S.M. Stratulat, directorul Filarmonicii 
de Stat din R.S.S. Moldovenească, condu
cătorul Ansamblului, N. A. Bolotov, maes
tru emerit al artei din R.S.S. Moldove
nească, conducătorul artistic al Ansam
blului și S. B. Aranov, artist al poporu
lui din R.S.S. Moldovenească, conducător 
muzical al Ansamblului, a avut un schimb 
de experiență cu Ansamblul de cintece și 
dansuri al Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P.R.

Succesul Decadei cîntecului și dansului sovietic
De curind s-a încheiat Decada cântecu

lui și dansului sovietic, organizată in în
treaga țară în cadrul Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice.

Decada oîntecului șl dansului sovietic 
a constituit un nou prilej pentru oame
nii muncii din țara noastră de a cunoaște 
minunata artă sovietică. La spectacolele 
prezentate în Capitală, în cadrul Deca
dei, și-au dat concursul Orchestra Filar
monicii de Stat din București, orchestra 
simfonică Radio, soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet și ai Teatrului de. Stat de 
Operetă, precum și marile ansambluri de 
cîntece și dansuri ale Ministerului Forțe
lor Armate, Consiliului Central al Sindi
catelor, Ministerului Afacerilor Interne, 
Comitetului orășenesc U.T.M. București și 
Ansamblul C.F.R. Giulești. De asemenea, 
și-au mai dat concursul echipe artistice 
de amatori din întreprinderi și instituții. 
La aceste manifestări au participat zeci 
de mii de spectatori. Numai la spectaco

„Saptamîna pieselor sovietice pentru copii*
In cadrul manifestărilor Lunii Prie

teniei Romîno-Sovietice, Comitetul oră
șenesc U. T. M. București și Teatrul de 
marionete și păpuși „Țăndărică" organi
zează între 1 și 7 Noiembrie o „săptămînă 
a pieselor sovietice pentru copil".

Cu acest prilej se vor reprezenta piesele 
„Căluțul cocoșat", de Erșov, „Casa 
pisicii" de Marșak, „Gîscănelul" și „Arti
știi pădurii" de Ghernet și „Băiatul și 
vîntul" de Trandafilova.

In stagiunea 1954—1955. Teatrul de ma
rionete și păpuși „Țăndărică" pregătește 
noi spectacole. După ce a prezentat de 

tare a solilor artei sovietice, bisînd dan
sul vechi moldovenesc „la cosit", dansul 
lezghln din Daghestan, dansul satiric 
„Cumătrițele" și cîntecul satiric romî- 
nesc „Marinlcă", executat de I. Levițkaia, 
artistă emerită a R.S.S. Moldovenești.

Cu acest prilej. Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Consiliului Central al Sin
dicatelor a prezentat un program de cîn- 
tece și dansuri romînești și sovietice.

După aceea, membrii celor două an
sambluri au discutat probleme legate de 
munca artistică și organizatorică.

In numele Ansamblului C.C.S., tov. Ion 
Popa, directorul Ansamblului, a oferit în 
dar oaspeților o mapă cu lucrări care sînt 
interpretate de Ansamblu.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească.

(Agerpres)

lele prezentate în sala C.C.S. au luat 
parte peste 5000 de spectatori.

Tot în cadrul Decadei, posturile noastre 
de radio au transmis emisiuni speciale 
de muzică sovietică și romînească, iar pe 
ecranele cinematografelor au rulat filme 
consacrate cîntecului și dansului sovie
tic. La cinematograful Elena Pavel din 
Capitală, de pildă, au fost prezentate fil
mele : „Creatorul operelor muzicale 
nemuritoare (Mussorgski)", „Balada Si
beriei", „Concert internațional", „Aleko" 
și „Concertul maeștrilor artei ucrainene", 
filme care au fost vizionate de 8650 spec
tatori.

Ca șl în Capitală, în întreaga țară au 
•vut loc numeroase manifestări artistice 
culturale închinate Decadei cîntecului și 
dansului sovietic, la care și-au dat con
cursul formații artistice de frunte.

(Agerpres)

curind premiera piesei „Gîscănelul" de 
Ghernet, Ansamblul de marionete se află 
în ultima fază a repetițiilor cu piesa pen
tru copiii de virstă preșcolară „Băiatul 
și vîntul" de N. Trandafilova. Ansamblul 
de păpuși repetă piesa „Frații Liu", dra
matizare de A. Popovici, după un vechi 
basm chinezesc.

Pe lingă aceste premiere au fost re
luate piesele „Artiștii pădurii" și „Umor 
pe sfori" care s-au bucurat de mult 
succes in stagiunea trecută.

(Agerpres).

Din Regiunea Autonomă Maghiară
.♦♦♦♦♦♦♦

PENTRU PIINEA POPORULUI 1
Dornice să contribuie la bunăstarea 

patriei noastre, Republica Populară - 
Romină, cele 6 brigăzi de tractoriști de: 

: la S.M.T. Reghin obțin tot mal fru-- 
moașe realizări. în întrecerea pentru; 

; titlul de „cel mai bun tractorist" iu
■ campania agricolă de toamnă, brigada; 
; a II-a, condusă de tractoristul Torok Io- j
slf a realizat la arături de toamnă 
175,96 hantri, iar brigada a V-a 270,42: 

: hantri. Cele mal frumoase rezultate la • 
arăturile adinei de toamnă le-a obținut; 

; brigada a Vl-a care a realizat 304,08 
hantri.

S-au mal evidențiat în acest inter-:
■ val de timp, tractoriștii Cete loan, cere
; și-a realizat planul muncilor agricole; 
: în campania de toamnă în proporție de
■ 71 la sută șl Batiz Francisc, care exe-; 
:cută o arătură la 25-27 cm. adinc-me, .
■ reușind să dîa două norme mai mult;
: pe zi. '

Lupta pentru titlul de „cel mal bun • 
tractorist" pe stațiune se duce șl între; 

: membrii brigăzii a V-a și a Vl-a. Lo
cul întîl pe stațiune îl deține tractorls-; 

; tul Kiss Ioan, care a reușit să-șl rea-.
■ lizeze planul pe toată campania de- 
; toamnă cu 138 la sută.

★
rindul lor, tinerii tractoriști 
gospodăria de stat din Re-

♦ La Ț de la
Xghin desfășoară șl ei întrecerea pen-Ț 
Țtru obținerea titlului de „cel mal bunt 
X tractorist". Printre tractoriștii cărei
♦ s-au angajat să obțină cele mal fru-Ț 
t moașe depășiri de normă sînt tracto-I
♦ rlșttl Simon Lorincz, care șl-a depășit ♦ 
t pînă mai zilele trecute angajamen-Ț 
.. tul luat cu 23 hantri și Ercsei Balazs,ț
■ cu 31 hantri. Acum ei și-au luat altei 
"noi angajamente pentru a căror tnde Ț
■ plinire muncesc tot mai mult, cu scopul X
"dea termina la timp și în bune con-t 
Xdițluni lucrările agricole din campania! 
••de toamnă. Ț
;: înfrățiți cu tinerii romîni și al celor-1
♦ lalte minorități naționale, tinerii trac-f 

turiști maghiari de la S.M.T. șl G.A.S.t
-♦■din Reghin luptă pentru îndeplinireaX
■ ■ planurilor campaniei de toamnă. Ț

MUNCIND ALATURI X
;; AU DEVENIT FRUNTAȘI t 
" Pentru realizările obținute în pri-f 

mul semestru al acestui an, colectivului X 
-întreprinderii O.C.L. Alimentara dlnȚ 
;;Tg. Mureș 1 s-a decernat — pentru al 
•• două oară — titlul de fruntaș pe X 
::tară. Ț

Cu ocazia festivității decernării X 
;; steagului de unitate fruntașă, tovarășul Ț 
;: Kocis Alexandru, directorul întreprln- X
♦ • deril, a prezentat darea de seamă ară- f 
;; tînd că planul de desfacere a fost în- T

■ deplin't In pr'mul semestru al acestui X
"an cu 104,50 la sută, Iar planul de Ț 
X aprovizionare a fost depășit cu 84,40 X 
;; la sută. X
: Totalul salașiaților participant! în Ț
♦ • întrecerile socialiste a crescut pînă la X 
;;96 la sută, iar pe lîngă brigăzile deX

■ bună deservire existente s au mai or-Ț 
"ganizat încă 20 de brigăzi. Muncind Ț 
rumăr la umăr, lucrătorii romîni șl ma-X 
X ghlarl din comerț au obținut succeseȚ 
Ț mari. Tovarășii Rusu Dumitru, Zsig-X 
X mond Magyary, Kovacs Dfonlsie și-s-
♦ Olasz Gheorghe au fost distinși cu in-X 
X signa „Fruntaș în comerțul de stat”.-*- 
X La utilizarea resurselor locale s-af 
Ț realizat o creștere de S0 la sută. în X 
X primul semestru a! acestui an s-au pro-Ț 
X dus în un tațlle O.C.L. Alimentara X 
Țpeste 2t.000 borcane cu diferite pro-Ț 
X duse alimentare șl dulceață, mai bine Ț 
X de 2 vagoane de conserve din fructe și X 
I legume etc.
♦ O.C.L. din Regiunea Autonomă Ma-Î 
Xghiară, urmărind mărirea necontenită ♦
♦ a producției de larg consum, a pus laȚ 
♦dispoziția oamenilor muncii, peste pre-X
♦ vederile planului 30 tone pline albă.f 
X 60 tone griș, 80 tone marmeladă, peste X 
X2 vagoane oțet șl în fiecare lună cîteȚ
♦ 6—7.000 kg. pește de Mureș. X
X Față de primul semestru al anului Ț
♦ 1953, pentru aprovizionarea cantinelor Ț 
tau fost date peste plan însemnate can-Ț 
Itități de paste făinoase, marmeladă, Ț
♦ griș șl untură. Astfel, în primul se-X 
Imestru al anului 1954 au fost puse laȚ
♦ dispoziția oamenilor muncii, Cu 675 X 
Jtone mai multă făină albă, cu 251 tonei 
♦• mal mult mălai, cu 131 tone mal multă X
♦ pîine și paste făinoase, cu 277 tone mal X 
*. multă marmeladă șl 199 tone mai mul- Ț
♦ tă untură. ♦

BALINT GH. t
X corespondentul „Scînteil tineretului"Ț
J pentru Regiunea Autonomă Mahiarăț
>♦♦♦♦♦♦»■+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦»♦»♦♦♦♦♦»!
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In raionul Craiova
In regiunea Craiova, acțiunea de colec

tare a produselor vegetale de toamnă se 
desfășoară cu intensitate. Mii de țărani 
cu gospodării mici și mijlocii se îndreaptă 
zilnic în convoaie spre bazele de recepțlo- 
nare ale C.S.C.P.A. pentru a-și achita da
toriile către stat, contribuind astfel la în
tărirea economică a patriei noastre.

Pînă la data de 10 octombrie în raionul 
Amaradia se realizase 35 la sută din pla
nul de colectare a porumbului, 34 la sută 
la floarea-soarelui, 52 la sută la alte 
boabe, 38 la sută la ceapă și 78 la sută la 
fin. In aceeași zi tînărul agent colector 
Zamfir Constantin raporta cu mîndrie că 
în comuna Mierea Birnici din acest raion, 
planul de colectare a porumbului se rea
lizase în întregime. Rezultate bune a ob
ținut și agentul colector Lăcătușu Ghcor- 
ghe din comuna Grozești, raionul Stre- 
haia. Cu sprijinul organizației de partid, 
al organelor locale ale puterii de stat și 
al organizației U.T.M. din comună, el a 
realizat pînă la 10 octombrie peste 90 la 
sută din planul de colectare a porum
bului.

Au fost obținute bune rezultate la co
lectarea produselor vegetale de toamnă și 
în raioanele Corabia și Calafat.

Există însă în regiune unele raioane 
unde acțiunea de colectare a produselor 
vegetale de toamnă se desfășoară într-un 
ritm nesatisfăcător. Printre acestea se nu
mără și raionul Craiova. In acest raion, 
la sfîr.șitul primei decade din luna octom
brie, se colectase față de plan numai 15 1ă 
sută porumb, 5,2 la sută floarea-soarelui, 
16.2 la sută ceapă, 11.9 la sută alte boabe 
și 13,8 la sută fin. Munca slabă desfășu
rată în acest raion de Ia începutul cam
paniei de colectare a produselor vegetale 
de toamnă și pînă în prezent își găsește 
explicația în faptul că organele care 
răspund'de îndeplinirea planului de colec
tare nu au înțeles să organizeze munca 
pînă jos în comune și sate, să exercite con
trolul' asupra executării sarcinilor șl eă

manca de colectări
desfășoare munca politică de lămurire în 
rindul țărănimii muncitoare.

Faptul că totuși sînt comune ca Brato- 
voești, Leu—raionul Craiova și altele unde 
colectările de porumb, floarea-soarelui, 
alte boabe, fin și ceapă sînt avansate, do
vedește că acolo unde activitarea apara
tului C.S.C. și a organelor sfaturilor 
populare a fost bine organizată și susți
nută de munca politică, rezultatele n-au 
întîrziat să apară. Acolo însă unde s-a în
rădăcinat formalismul și lipsa de răspun
dere față de colectări, îndeplinirea pla
nului se desfășoară anevoios.

în comuna Predești, de pildă, agentul 
colector Agapia Niță nu este sprijinit de 
organele administrative. Tovarășa Dragu 
Paraschiva, secretara comitetului executiv 
al sfatului popular al comunei și tovară
șul Tuiu Marin, vicepreședinte, manifestă 
un total dezinteres față de problemele de 
colectare, așteptînd ca predarea cotelor să 
se facă de la sine sau numai prin stră
duința agentului colector. La data de 8 
octombrie, nici măcar Tuiu Marin nu-și 
achitase cotele de produse vegetale de 
toamnă. Ca urmare și alți salariați ai 
sfatului popular, ai cooperativei și ai sec
ției G.A.S.-Predești erau cu cotele de po
rumb, floarea-soarelui etc. neachitate. 
Nici organizația U.T.M. din această co
mună n-a fost la înălțimea sarcinilor tra
sate de partid. Achitarea cotelor înaintea 
celorlalți producători din comună n-a fost 
o preocupare pentru membrii organizației 
în frunte cu secretarul său, tovarășul 
Nuțu Ilie.

Astfel stînd lucrurile nu este de mirare 
că în această comună s-a colectat pînă la 
10 octombrie numai II la sută porumb, 8,3 
la sută ceapă, 0,7 la sută floarea-soarelui.

Asemănătoare este situația colectărilor 
în comuna Coșoveni unde președinte ai 
sfatului popular comunal este Bușe An- 
ghel Aci agenții colectori -Gioroceanu Vir.. 
gil, Purcel Petre și Popescu Ștefan mun
cesc fără simț de răspundere șl fără plan 
de muncă individual. Chiaburii nu au fost

a rămas în urmă
obligați ca imediat după recoltare să-și 
achite în întregime cotele la care au fost 
impuși. De aceea la data de 9 octombrie 
toți chiaburii din satul Cîrcea, precum și 
alții din Coșovenii de Sus și de Jos, erau 
cu cotele de porumb, floarea-soarelui, fin, 
ceapă și alte boabe, neachitate.

Pe de altă parte, munca politică In rln- 
dul țăranilor cu gospodării mici și mij
locii lasă foarte mult de dorit. Există ac
tive formate pe circumscripții care nu duc 
insă nici un fel de activitate, iar în același 
timp organizațiile U.T.M. din cele trei sate 
ale comunei manifestă un slab interes față 
de acțiunea patriotică de predare a cote
lor. Tovarășul Dicu Pavel, secretarul or
ganizației U.T.M. din Coșovenii de Sus, 
nu-și achitase cora de porumb nici la data 
de 9 octombrie. La fel nici tovarășul Fie- 
raru Fane, secretarul organizației de bază 
U.T.M dto Coșovenii de Jos și nici ute
mistul Coșoveanu Aurel. Organizațiile 
U. T M. din satele comunei Coșo
veni duc o activitate nesatisfăcătoare 
în ceea ce privește participarea la 
acțiunea de lămurire a țărănimii mun
citoare pentru a-și achita cu conștiin
ciozitate îndatoririle ce le au față de 
patrie Toate acestea laolaltă au făcut 
ca la dara de 10 octombrie, planul de co
lectare al comunei să fie îndeplinit numai 
într-o proporție de 8 la sută la porumb,
5.6 la sută la fin, 16 la sută la alte boabe,
3.6 la sută la floarea-soarelui și 1 la sută 
la ceapă.

Rămase în urmă cu colectarea produse
lor vegetale de toamnă sînt și comunele 
Beloțu, Virvoru, Castranova, Pleșoiu, Pie- 
lești și altele.

Deficiențe serioase s-au manifestat și în 
activitatea bazelor de recepționare la care 
sînt arondate comunele raionului Craiova. 
Astfel, baza Jianca (șeful bazei tov Șarpe) 
avea Ia data de 9 octombrie o întîrziere 
de 6 zile în- întocmirea și expedierea acte
lor. De asemenea baza Craiova (șeful ba
zei tov. Diaconu) deși se află în aceeași 
localitate cu împuternicitul raional C.S.C., 

Intîrzie regulat cu două xile trimiterea ac
telor. Lipsurile organizatorice manifestate 
la această bază au făcut ca la unele pătule 
producătorii să aștepte o zi întreagă pen
tru că magazinerul lipsea. Stabilirea gra
dului de umiditate la porumbul știulete 
nu se face cu ajutorul aparatelor puse la 
dispoziție în acest scop.

De felul defectuos in cere se desfășoară 
acțiunea de colectare a produselor vege
tale de toamnă în raionul Craiova se fac 
vinovate atit organele C.S.C. cit și comi
tetul executiv al sfatului popular raional, 
care răspund împreună de îndeplinirea 
planului de colectare.

Conducătorii aparatului de colectare 
(împuternicit tov. Buzatu, locțiitor tov. 
Zăvadă), nu au luat toate măsurile pen
tru ca activitatea agenților colectori și a 
inspectorilor raionali să dea rezultatele 
cuvenite. Munca de îndrumare și control 
sporadică, lipsită de combativitate și exi
gență, pe care o desfășoară pe teren in 
special locțiitorul de împuternicit Zăvadă. 
a făcut ca unii agenți colectori ca cei 
din comunele Pielești, Virvoru, Castra
nova, Pleșoiu și altele, să muncească la 
voia intîmplării, fără plan zilnic de ac
țiune. Inspectorii raionali ai C.S.C. Cuteș 
Dumitru (sectorul Virvoru etc.) și Crăciun 
Ion (sectorul Beloțu, Pleșoiu, Predești ete.) 
nu au fost sancționați cu toată tăria pen
tru activitatea superficială și lipsită de 
simțul răspunderii pe care o desfășoară în 
sectoarele lor. In ceea ce privește inspec
torul șef Hălălău Vasile, nu este tras la 
răspundere pentru munca birocratică, 
ruptă de teren pe care o desfășoară. Nu a 
fost o preocupare permanentă pentru apa
ratul C.S.C. al raionului Craiova de a ur
mări realizarea ritmică a planului de co
lectare, principala metodă care poate asi
gura îndeplinirea la termen și în între
gime a planului de colectare la toate pro
dusele. Șeful secției de statistică și plani
ficare, Fița Ion, nu s-a îngrijit de trimi
terea la timp la comune a planului de co
lectare pe zile și nu a informat cu regu
laritate pe împuternicitul raionului și sfa
tul popular ralonaTSsupră intrărilor zil
nice de cereale in bâzele de recepționare, 
pentru a putea fi luate măsuri operativ» 

de respectare a ritmului fixat la colectări. 
Membrii comitetului executiv al sfatu

lui popular raional (președinte tovarășul 
Popa, vicepreședinte tovarășul Bivolaru) 
au dovedit că nu sînt pătrunși de impor
tanța îndeplinirii planului de colectări. 
Delegații trimiși la comune pentru organi
zarea colectărilor și sprijinirea organelor 
comunale în această acțiune, In marea lor 
majoritate au tratat problema cu ușurință, 
in general, neglijind, de pildă, colectarea 
florii-xoarelul, cepei etc.

Comitetul U.T.M. al raionului Craiova 
(secretar prim Ianca Mircea, secretar Fir- 
țulescu Gheorghe) are în această privință 
lipsuri serioase, deocrece s-a mulțumit să 
dea directive secretarilor organizațiilor de 
bază din comune fără să urmărească rea
lizarea lor. Unii activiști ai raionului 
U.T.M. ca de pildă tovarășa Cherciu Je- 
nica nici măcar nu se interesează, cînd 
ajunge in comună, care este situația pre
dării cotelor de către utemiști și cum 
sprijină utemiștii acțiunea de predare a 
cotelor. '

La starea actuală de lucruri din raionul 
Craiova a contribuit și lipsa de preocupare 
a colectivului de conducere al aparatului 
C.S.C. el regiunii Criaiova, care a ajutat 
și a îndrumat într-o măsură insuficientă 
acest raion. împuternicitul regiunii, tova
rășul Ion Nlcolae și locțiitorul său, tova
rășul Vilceanu, s-au mulțumit să „critice 
cu tărie" lipsurile aparatului C.S.C. din 
raionul Craiova, fără să-i acorde sprijinul 
necesar pentru rezolvarea sarcinilor.'

In raionul Craiova există posibilități 
suficiente ca planul de colectare să fie 
realizat în termen și în totalitatea lui. De 
aceea feste absolut necesar ca în munca 
aparatului de colectare din raionul Craio
va, în activitatea organelor locale ale 
puterii de stat și a organizațiilor U.T.M. să 
se producă o schimbare radicală. Să fie 
îndreptate toate forțele de la raion spre 
comune pentru mobilizarea producătorilor 
în acțiunea patriotică de predare a obli
gațiilor^ către stat, pentru ca planul de co
lectare să fie îndeplinit ritmic și la timp, 
Ia toate produsele. ' r

A. BADILA

Cuprinsul nr. 10 (Octombrie 1954)
EDITORIAL : Partidul, conducătorul și 

educatorul iubit al tineretului.
IOAN CIRCEI: Pentru lichidarea grab

nică a neajunsurilor în munca U.T.M. la 
sate și pentru ducerea la îndepltrilfe a 
sarcinilor ce revin tineretului din Proiec
tul Directivelor celui de al II-lea Congres 
al P.M.R.

M. CERNEA: Din tradițiile glorioase 
ale luptei partidului nostru pentru prie
tenia cu Uniunea Sovietică.

ION CRISTESCU : Comunistul — luptă
tor de avangardă pentru construirea so
cialismului.

PROF. UNIV. I. BANU: învățătura 
marxist-leninistă despre baza și supra
structură.

EMILI AN DRAGNEA : Productivitate^ 
muncii și căile ridicării ei în R.P.R.

RODICA LUCA: Doi eroi ai clasei 
noastre muncitoare.

INFORMAȚIE
La 1 noiembrie va apare primul număr 

al gazetei. „Tehnica nouă", organ al 
Asociației științifice a inginerilor și teh
nicienilor din R. P. R. — A. S. I. T. 
Gazeta va apare bilunar, la 1 și 15 ale 
fiecărei luni și va cuprinde articole teh- 
nico-econotnice, informări asupra ultime
lor inovații, a metodelor noi etc.

Gazeta va avea unele rubrici perma
nente ca : Din experiența U. R. S. S., 
inovații, recenzii.

Gazeta „Tehnica nouă" se adresează în 
primul rînd inginerilor, tehnicienilor, 
fruntașilor în întrecerea socialistă, inova
torilor din industrie și agricultură, punîn- 
du-Ie la dispoziție un bogat material teh
nic.

Costul unui exemplar este de 0,50 Iei, 
abonamentul pe 6 luni 6 lei, iar cel anual 
12 lei. (Agerpres) ‘
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Campanie electorală, criză și nervii Președintele Mao Țze^dun a primit 
pe dr. Petru Grozad-lui ministru

După cum indică și titlul materia
lului aci va fi vorba de trei factori:

1. Campania electorală din S.U.A.
2. Semnele de criză economică din 

aceeași fără.
3. Nervii unui ministru.
Desigur că este ușor de făcut legă

tura între primii doi factori ai reali— 
tății americane. Mai greu se poate ex
plica insă intervenția unui asemenea 
factor ca starea proastă a sistemului 
nervos al unui ministru.

Cum o discuție abstractă nu ne-ar 
lămuri, să concretizăm, să dăm cuvin
tui faptelor.

Dl. Charles Wilson este ministrul 
apărării în guvernul Eisenhower. El 
este deci un republican înfocat. Și 
iată-l pe mister Wilson părăsind 
Washingtonul pentru a face o călătorie 
prin țară. Este doar campania electo
rală (primul element) și e bine să mai 
semeni ici și colo cite un cuvint bun, 
cit mai mieros posibil. în drum s-a 
oprit și la Detroit, oraș cunoscut prin 
automobilele Ford produse acolo dar, 
acum, mai ales prin numărul mare de 
șomeri. Căci este știut că industria 

■automobilelor este printre cele mai 
grav atinse de criză. Iată deci că a 
intervenit și al doilea element — criza.

Acum îi rămînea lui mister Wilson 
să se descurce între gegoșile servite 
pe tava electorală și realitatea din 
Detroit. Și minunea s-a produs la o 
conferință de presă — de aci încep 
neroii — unde asaltat de ziariști Wil
son s-a ocupat de problema șomc.u- 
lui vorbind despre „ciini". Da, nu-i 
nici o glumă. Dl. Wilson, ditai mir.is-
tru al apărării, proeminent om politic 
și financiar american, și-a dezvălui: 
public gusturile în alegerea dinilor 
Și pentru a nu da loc la interpretări 
redăm, după transmisia agenției ame
ricane „United Press", declarația !«i 
Charles Wiison: „Eu prefer clinii de 
vînătoare celor de casă. Eu iubesc "t. 
mult pe acei clini care cutreieră si 
vînează decit cei care stau pe dosurile 
lor și schelălăia". Pentru a-l înțelege 
și mai clar pe mister Wiison reprodu
cem alăturat și două fotografii cu 
„ciini de casă", atit de uri ți de ir.;*.s- 
trul apărării. Credeți poate că e vorba 
de cățelul din prima fotografie care — 
conform declarației de mai sus — fiind 
„dine de casă" ar putea fi antipatic 
dl. ministru Wiison? Nici gînd, cci 
vedeți pe Boxie, clinele preferat al 
doamnei Fairchield, bine cunoscută ta 
cercurile financiare new-vorkeze, care 
e surprins de fotograf term.:' c'.nd își 
ia îmbelșugata masă de dimineață. 
Boxie e simpatic d-!ui Wiison, în 
schimb priviți a doua fotografie. 
Acolo sint adevirați jdini', cu 
toate că merg pe două ți nu pe patru 
picioare. Aceștia sînt șomeri ameri
cani pe care Wiison — impertinent și 
cinic — t-a asemuit cu eiinit Dar dacă 
Boxie poate fi liniștit, căci cu toate că 
este dine de casă nu este o antipatie a 
lui Wiison, — in schimb cu șomerii e 
altceva. Căd aceștia se impart după 
dl. ministru in două categorii, așa cum 
reiese din declarația susemintită-

Prima : Cei care stau In orașele lor 
și-și caută acolo de lucru și care sînt 
numiți „ciini de casă".

A doua : Tot ciini, dar de rlnătoare, 
adică cei care cutreieră drumurile 
mergînd in căutarea unui serviciu, din 
oraș în oraș.

Pe aceștia dl ministru ti stimează; 
desigur atit cit poți stima un dine. Și 
Statele Unite pot fi considerate printre 
țările eu cei mat multi ..ciini". căâ 
sint peste cinci milioane Ce șomeri to
tali și peste zece milioane șomeri par
țiali. E un record șt acesta..

Trebuie spus insă pentru a fi obiec
tivi că Wiison nu a dorit să-i jigneas
că pe șomerii din Detroit ci din contră 
să-și arate simpatia față de ei căd 
„dinii de casă" din Detroit se vor 
transforma in „ciini de vînitoare"

«Plenara C. C. ai Uniunii Tineretului Muncitor din Albania
TIRANA 29 (Agerpres). — Agenția Te

legrafică Albaneză transmite: La 25 și 26 
octombrie a avut loc la Tirana plenara 
C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor din 
Albania, care a examinat sarcinile ce re
vin tineretului albanez în dezvoltarea con
tinuă a agriculturii, precum și despre ac
tivitatea organizațiilor de pionieri și alte 
probleme de organizare.

Raportul cu privire la sarcinile Uniunii 
Tineretului Muncitor din Albania în dez
voltarea agriculturii a fost prezentat de 
Ramiz Alia, prlm-secretar al C C. al Uni
unii Tineretului Muncitor din Albania.

Raportorul a arătat că tineretul albanez 
a devenit o mare forță în muncă, contri
buind în mod deosebit la dezvoltarea 
agriculturii. Organizațiile de tineret au

La linia ferată Tzinln-Ulan Bator
ULAN BATOR 29 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 28 octombrie, în orașul 
Sain-Șanda, centrul aimac-ului Gobi de 
est, situat în apropierea frontierei cu 
China, pe traseul liniei de cale ferată în 
construcție Țzinin-Ulan Bator — linie ce 
va uni trei state frățești — U.R.S.S., R. 
P. Mongolă și R. P. Chineză — a sosit din 
Ulan Bator primul tren de călători. Cu 
primul tren a sosit la Sain-Șanda I. Țe- 
denbal, primul ministru al R. P. Mongole, 
J. Sambu, președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular, N. Lhamsurun, secre
tar el C.C. el Partidului Popular Revolu-
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Șomeri americani din orașul Canton (datul Ohio) stau la coadă In așteptarea
unel „supe" filantropice.

„pornind spre sud cină ca fi mai rece*. 
Adică Wilson își freacă mtmile de 
bucurie la pîndul că mii de șomeri din 
Detroit tși vor părăsi orașul pierind 
să pribegească prin statele din sudul 
S.U.A.

Dar „elinii" sint cu totul nerecunos
cători. Așa că declarația lui Wiison 
i-a revoltat pe truditorii americani, și 
au început să curgă la Casa Albă scri
sori, proteste, rezoluții de la mitinguri. 
Chiar și sindicatele reacționare au 
protestat cetind ca Wiison ^sâ-si re
tragă in mod public declarație* 
„să se retragă din activitatea de stat".

Natural că a turnat benzină peste 
foc și partidul democrat ce-e a căutat » 
să tragă spuza pe turta Iad. Expre
siile d-lui Wiison — c decia-uc candi
datul democrat din partea r.etulsă 
Michigan — sint tipice pe-ntms ideolo
gia primitivă a pure-nuiui actual 
Declarația sa poete fi comparară cu 
cuvintele Măriei Auîotnette ciad i s-a 
vorbit de poporul fldm'nd care r.u ere 
pime. Ea a spus de asemenea surirind.- 
Să mănince coasnec*. T*ebu-a si pre
cizăm că și WCxo* și-* făcut deds-e- 
ția turtind după cum re-zteecă 
„United Press'.

în fața crestei situații cu fost con
centrate cele mai tari forțe ale repu
blicanilor. însuși președinteie Statelr 
Unite. Eisenhower. a țiauz să repa~e 
gafa Iui Wiison. Ez fa mina la foc 
Charles Wiisoa este ua cm cu inima 
ger.-ereasl- — * deviere: Eisee-how-ti 
Nu »t:-n cit de tare și-a fmpe mina pre
ședintele, dar multă lume s-a iur-ebv: 
ciad a corrtataf Eiseuhoicer penerozite- 
tra ltd Wilson: cm. sau mei cnrixd 
pe vremec cind ccesta era P’eșe&xteie 
societății Xîencruț MoCors* ?

După etle dtdarcu ă< Euenkov-e-, 
lasxR WUao* s-a peexentet i» fata te- *l ‘ " pentra • se scuxe. E ede■. i• -’
ei o • trec*: Alpu i* plmocrele goale, 
cm c făcut tuspimtul germ** Henri: 
ci rV-Zee, pewxr» cere ie^/Jre Jfl 
Cwmm, ei c preferat stsuiicuX comod 
de telert^axe. itxde cm «uiut pe inimă, 
UaccMT* de pUaf, c «put .* _Eu țin să 
prezint recretele meZ-e poporului ame
rican pentru că am făcut o remarcă 
prostească care a riscat să fie prost 
urierpretată. Sensul cuvintelor mele a 
fost deformat de adversarii noștri de 
stingă care încearcă să facă să se creadă 
că eu nu înțeleg problemele munci
torilor. Eu sriu ce înseamnă să-mi ciș- 
rig existența".

De aceasta e tcCilumes dgură, dom
nule Wiison. sți știst și veți ști să vă 
ciștipați existența, crunelnd in mize
rie milioane de oameni. Dar vedeți mai 
șbif și momente tind vă supără ^ii- 
nii*. Atunci vi enervați, căci ii uriți 
pe toți acești oameni care — in con
cepția dumneavoastră — sint „ciini" 
dar care sint mai oameni decit mulți 
dintre cei care se bucură de prețuirea 
voastră, printre care și prea fericitul 
Boxie.

La Detroit v-ați revărsat minia _ și 
cred că se putea distinge nu un zim- 
bet ci rinjetul celui căruia nu-i mai ră- 
mtne drept armă decit înjurătura. 
Știm, ii uriți pe muncitori și ați vrea 
să-i vedeți pribegind ca niște ciini hă
mesiți, gata să se gudure pe lingă dum
neavoastră. De cuvintele ^revă", „re
vendicări" nu ați vrea să mai auziți.

Dar fiți atent căci s-ar putea ca zicala 
plinele care latră nu mușcă" să nu fie 
valabilă in carul „clinilor" despre care 
ați vorbit la Detroit Reamintiți-vă in 
acest sens demonstrația șomerilor din 
fața postului de televiziune care purtau 
pancarte pe care scria: Jiu sint un 
ciine de ttnitoarc'. Și nu e exclus ca 
lipriți de recunoștință acești „ciini de 
tunătoare*, pe care-i preferați, să vă 
facă zile mereu mai grele. Șt nu se știe 
atunci cine va regreta mai mult decla
rația cinică de la Detroit citi muncito
rii americani nu vor ea ei si trăiască 
ca niște ciini pribegi, iar cîinele Boxie 
ca un cm.

SERGIU BRAND

ajutat gospodăriile agricole de stat In cam
paniile de însăm'nțări, seceriș șl treierat 
și au pari;c.pat la lucrările de construcție 
a canalelor de irigație.

Plenara a ascultat apoi raportul cu pri
vire la îmbunătățirea activității organiza
țiilor de pionieri. Raportul a scos in evi
dență faptul că. datorită marelui sprijin 
acordat de Partidul Muncii din Albania, 
în cei zece ani care au trecut de la eli
berarea țării s-au schimbat radical con
dițiile de învățământ ale tinerei generații 
albaneze.

în încheiere, plenara C C. al Uniunii Ti. 
neretului Muncitor din Albania a luat o 
serie de măsuri care au drept scop îmbu
nătățirea muncii în viitor.

ționar Mongol (P.PR.M.), T. Janciv, mi
nistrul Afacerilor Interne, N. Idamjab, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Exrime 
al R. P. Mongole. La Sain-Șanda au sosit 
de asemenea : V. I. Pisarev, ambasadorul 
U.R.S.S. și He In, ambasadorul R. P. 
Chineze.

In piața din fața gării a avut loc un 
mare miting la care au participat con
structorii căii ferate, precum și reprezen
tanți ai oamenilor muncii din aimac-ul 
Gobi de est. Luând cuvîntul în cadrul mi
tingului, Sumia, secretar al Comitetului 
aimac-ului Gobi de est al P.P.R.M.. și Da- 
vagsambu, președintele Uniunii de pro
ducție a araților „Viața nouă", eu felicitat 
pe constructorii căii ferate și au mulțumit 
Uniunii Sovietice pentru ajutorul acordat 
poporului mongol în construirea căii 
ferate.

In urma acordurilor 
de la Paris

KOLN 23 (Agerpres). — AD.N trans
mite : La 28 octombrie, guv«rauJ de la 
Bonn a dat publicității un comunicat prin 
care a anunțat că la sfîrțitul săptămlnii 
trecute. Fritz Berg. președintele Uniunii 
mdustr^siîor vest-germani, și reprezen
tanți ai industriei franceze au încheiat un 
acard pentru o jtrinsă colaborare" și in- 
iuntazea unui „comitet industrial frar.co-

Dn comunicatul oficial reiese că această 
ufmasă colaborare", care urmează să 
exate ia domeniul producției de arma
ment. se bazează pe acordurile de la Paris. 
La 2S octombrie. Uniunea industriașilor 
vest-germani a dat publicității o declara
ție in care arată că această colaborare 
dintre industriile vesî-germană și franceză 
corespunde stepurilor ambelcr guverne".

Tinerelul danez se opune 
reînarmării Germaniei 

occidentale
COPENHAGA 23 (Agerpres). — Ziarele 

contând să publice numeroase proteste 
ale cititorilor împotriva remilitarizării 

| fisioccidentale. Ziarul „Informa
tica- anunță că valul de proteste Împo
triva remilitarizării crește continuu.

Ziarul „Issnd og Folk" scrie că organi
zațiile locale ale uniunilor tineretului co
munist și social-democrat dintr-un cartier 
cm Copenhaga au organizat o discuție in 
problema remilitarizării Germaniei ccci- 

1 dental e. Majoritatea participanților la 
discuție s-a pronunțat împotriva remili
tarizării. Un participant la discuție, S. 
Moerk, membru al Uniunii tineretului so
cial-democrat, a declarat că ii este rușine 
de partidul său, care se pronunță pentru 
reînvierea militarismului german. Adre- 
sindu-se lui Alt Hansen, raportorul din 
partea partidului social-democrat, care a 
apărat cu zel reinarmarea Germaniei oc
cidentale, Moerk l-a întrebat dacă a scris 
singur textul discursului său sau dacă 

I acesta a fost importat din S.U.A.
----•-----

Situația din Pakistan
DELHI 29 (Agerpres). — Știrile sosite de 

la Caraci confirmă că in Pakistan situația 
i continuă să rămină încordată in urma di

zolvării Adunării Constituante și a rema
nierii guvernului Mohammed Aii. Agen- 
țiile de presă anunță că la 28 octombrie. 

: ziua în care se anunțase deschiderea noii 
■ sesiuni a Adunării Constituante, Ia Caraci 
’ au fost luate măsuri excepționale. Deta

șamente de poliție au înconjurat clădirea 
Adunării Constituante pentru a opri pe 
deputsți să organizeze un miting de pro- 

, test pe care-1 hotărîseră cu cîteva zile 
in urmă. In capitală continuă să fie men- 

j ținută starea de asediu.
---- •----

Cu privire 
la consulatul american 

de la Hanoi
PEKIN 29 (Agerpres). — După cum 

anunță Agenția Vietnameză de Informații 
la 27 octombrie Comitetul administrativ 
militar din Hanoi a publicat următoarea 
declarație, în legătură cu recentele decla
rații ale cercurilor oficiale americane: 
„Recentele declarații, făcute de cercurile 
oficiale din Statele Unite ale Americii cu 
privire la fostul consulat general american 
din Hanoi, constituie o încălcare a suve
ranității Republicii Democrate Vietnam ; 
ele sint In contradicție fundamentală cu 
acordurile de la Geneva, care prevăd în 
mod clar că în zona situată la nord de 
linia militară provizorie de demarcație 
se instaurează autoritatea guvernului Re
publicii Democrate Vietnam.

Comitetul administrativ militar din Ha
noi consideră că aceste declarații sint 
inadmisibile și declară că el nu recunoa
ște consulatul general la Hanoi al State
lor Unite ale Americii".

---- •-----

SCURTE ȘTIRI
• Primul ministru Nehru a sosit în di

mineața zilei de 27 octombrie la Canton, 
venind din Hanciou.

• La 27 octombrie s-a deschis la Kiev 
Congresul scriitorilor din Ucraina. In 
afară de delegați, la Congres participă 
numeroși oaspeți — scriitori din republi
cile unionale frățești, muncitori, țărani, 
studenți, oameni de știință. (TASS).

• In cursul zilei de 28 octombrie, apro
ximativ 13.000 de mineri de la minele de 
sulf din Sicilia au declarat o grevă de 
solidaritate cu muncitorii mineri de la 
minele din apropierea localității Agri
gento. (Reuter).

• Actorii și muzicienii de la posturile 
de radio și televiziune din Franța au de
clarat la 28 octombrie o grevă cerînd îm
bunătățirea condițiilor lor de trai.
• Patru distrugătoare pakistaneze care 

se află în Mediterana au participat între 
22 și 25 octombrie la manevrele navale 
din largul insulei Malta ale flotei a 6-a 
americane (France Presse).

• La 28 octombrie, avioane ciancaișiste 
au pătruns în repetate rîndurl în spațiul 
aerian al provinciilor Fukien, Cecian, Anh
wei și Kiansu, aruneînd manifeste cu ca
racter calomnios. Au fost de asemenea 
parașutați agenți secreți în cîteva locali
tăți ai căror locuitori au ajutat organele 
securității publice să-i aresteze.

• Din Bonn se anunță că dr. Hermann 
Ehlers, președintele Bundestagului vest- 
german, a murit.

(Agerpres)

PEKIN 29 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: La 29 octombrie, Mao Țze- 
dun, președintele Republicii Populare 
Chineze l-a primit pe dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine, 
care a vizitat R. P. Chineză cu prilejul 
celei de a 5-a aniversări a R. P. Chineze.

Au fost de față Ciu De, vicepreședinte 
al Republicii Populare Chineze, Liu

0 delegație comercială romînă a sosit la Pekin
PEKIN 29 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: La 29 octombrie a sosit la 
Pekin delegația comercială a Republicii 
Populare Romine, în frunte cu Nicolae 
Anghel, locțiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior.

La aeroport delegația a fost întimpinată

Pentru crearea unei alianțe 
a forțelor naționale și democratice din Franța

UN ARTICOL DE MAURICE THOREZ

PARIS 29 (Agerpres). — Ziarul „L'Hu- 
manite" publică un articol semnat de 

, Maurice Thorez, secretarul general al 
Partidului Comunist Francez. în care se 
subliniază necesitatea intensificării luptei 
■împotriva ratificării acordurilor de la 
Londra și Paris cu privire la înarmarea 
Germaniei occidentale.

în prezent, se spune în articol, începe 
o nouă și foarte importantă etapă de 
luptă împotriva acestor acorduri. Rezul
tatul luptei menită să împiedice ratifica
rea acordurilor sus-amintite de către 
Adunarea Națională, va fi de cea mai 
mare importanță pentru securitatea 
Franței și pentru pacea în Europa.

Comuniștii, care cu 15 zile în urmă au 
votat împotriva acestor acorduri, nu-ți 
vor precupeți eforturile pentru a uni 

I toate forțele poporului nostru împotriva 
reînvierii militarismului german. Comu
niștii nu vor înceta lupta pină cînd 
alianța forțelor naționale nu va repurta 
asupra acordurilor de la Paris aceeași vic- 

| torie pe care au repurtat-o asupra „co
munității defensive europene".

In statul militarist de la Bonn va în
cepe în curîr.d să crească rolul genera
lilor, junkerilor și marilor industriași, 
care au contribuit în atit de mare mă
sură la dezlănțuirea celui de al doilea 
război mondial. Cursa tot mai intensă a 
înarmărilor împiedică reducerea cheltuie
lilor militare în Franța, satisfacerea re
vendicărilor legitime ale muncitorilor și 
funcționarilor și biruirea greutăților prin 
care trec micii comercianți și meseriași.

Toți francezii de bună credință, conti
nuă M. Thorez, își dau seama de caracte
rul fals al propagandei guvernamentale, 
care afirmă că militarizarea Germaniei 
occidentale ar fi inevitabilă. Ei înțeleg

Semnarea unui tratat intre S.
NEW YORK 29 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că în urma con
vorbirilor dintre secretarul Departamen
tului de stat american, Dulles, și cance-

31 octombrie — „Zi de luptă 
împotriva înarmării Germaniei occidentale “

PARIS 29 (Agerpres). — In întreaga 
Franță, în întîmpinarea zilei de 31 octom
brie, proclamată de Comitetul național al 
partizanilor păcii „zi de luptă împotriva 
înarmării Germaniei occidentale", au loc 
adunări și mitinguri ale oamenilor mun
cii, sînt create nenumărate comitete, a- 
vînd drept scop pregătirea acestei zile.

Poporul francez își intensifică cu acest 
prilej acțiunile viguroase pentru a împie
dica ratificarea de către Adunarea Na
țională franceză a acordurilor de la Lon
dra și Paris cu privire la reinarmarea 
Germaniei occidentale și pentru a deter
mina acceptarea de către guvernul fran
cez a propunerilor sovietice din 23 oc
tombrie cu privire la rezolvarea pașnică 
a problemei gjrmane și la elaborarea 
unui tratat general european de secu
ritate colectivă.

Cu prilejul pregătirii zilei de 31 octom
brie se întărește și mai mult unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare franceze in 
lupta împotriva reînvierii armatei revan
șarde germane. Astfel, potrivit relatări
lor ziarului „L’Humanită", feroviarii din

Raportul Iui Nam Ir prezentat la sesiunea
Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene

PHENIAN 29 (Agerpres). — TASS trans
mite : Luînd cuvîntul la 28 octombrie în 
cadrul sesiunii Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene, Nam Ir, ministrul 
Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene, a 
prezentat un raport despre activitatea de
legației guvernamentale a R.P.D. Coreene 
la conferința de la Geneva și despre re
glementarea pașnică a problemei coreene. 
Arătînd că tratativele dintre cele două 
părți interesate în problema convocării 
unei conferințe politice au fost întrerupte 
din cauza politicii S.U.A., Nam Ir a men
ționat că delegația R.P.D. Coreene la con
ferința de la Geneva a respectat cu stric
tețe principiul reglementării problemei 
coreene, precum și principiul potrivit că
ruia coreenii înșiși trebuie să fie aceia 
care să unifice Coreea pe cale pașnică și 
pe baze democrate.

Nam Ir a menționat că după conferința 
de la Geneva clica lisînmanistă desfă
șoară, din ordinul american, pregătiri mi
litare active, acționînd fățiș împotriva 
unificării pașnice a Coreei. Așa numitul 
tratat coreeano-american, „cu privire la 
apărarea mutuală", încheiat in vederea 
ocupării Coreei de sud de către trupele 
americane, dovedește că S.U.A. încearcă 
ca și în trecut să folosească Coreea de 
sud ca un cap de pod militar în Extre
mul Orient. „Unificarea pașnică defini
tivă a Coreei, a declarat Nam Ir, este 
scopul principal al programului guvernu
lui republicii noastre, o cauză de impor
tanță vitală a tuturor coreenilor. Vrem 
ca reprezentanții partidelor politice, or
ganizațiilor obștești, diferitelor pături a'.e 
populației, ai Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene și Adunării Naționale a 
Coreei de sud să ia Ioc în jurul aceleiași 
mese. Stabilirea unui contact între popu

Șao-ți, președintele Comitetului Perma
nent al Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină ; Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat, Cen Iun și 
Den Siao-pin, locțiitori ai premierului 
Consiliului de Stat și Sun Țin-lin, vice
președinte al Comitetului Permanent al 
Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină.

După întrevedere a urmat un dineu.

de Su Sue-han, locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior al R.P. Chineze și alte 
personalități de la Ministerul Comerțului 
Exterior. A fost de asemenea de față Mi- 
hall Munteanu, însărcinatul cu afaceri al 
Republicii Populare Romine în Republica 
Populară Chineză.

că există posibilitatea rezolvării proble
mei germane prin tratative intre puterile 
interesate. Ei sînt uimiți că guvernanții 
lor n-au dat nici un răspuns propuneri
lor Uniunii Sovietice, cuprinse în cuvîn- 
tarea ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., rostită la 6 octombrie la Berlin. 
Ei cer un răspuns pozitiv la nota sovie
tică din 23 octombrie.

In preajma celei de a 10-a aniversări 
a Tratatului franco-sovietic. încheiat îm
potriva amenințării din partea militaris
mului german, încă atunci cînd cel de al 
doilea război mondial era în curs, — toți 
patrioții francezi văd în învățămintele 
trecutului necesitatea imperioasă de a 
Împiedica înarmarea generalilor hitleriști, 
de a accepta propunerile sovietice cu 
privire la reglementarea pașnică a pro
blemei germane și la organizarea secu
rității în Europa.

Iată de ce, în lupta împotriva trădării 
intereselor țării și păcii, Partidul Comu
nist Francez nu va fi nici da data aceas
ta singur. Crearea unei alianțe a forțe
lor naționale depinde de eforturile noas
tre. Principala chezășie pentru crearea 
unei asemenea alianțe o constituie miș
carea creseîndă in favoarea unor acțiuni 
comune ale clasei muncitoare.

In provincie, ca și în regiunea parizia
nă oamenii muncii socialiști și comuniști 
acționează tot mai des împreună împo
triva acordurilor de la Londra și Paris.

Dacă fiecare dintre organizațiile noas
tre, fiecare dintre activiștii noștri se vor 
strădui neîncetat și fără a pierde vreme 
pentru crearea unui front unit al clasei 
muncitoare și a unei alianțe a forțelor 
naționale și democrate, cauza păcii va 
avea din nou toate șansele de a repurta 
o victorie.

U. A. și Germania occidentală
larul vest-german, Adenauer, la 29 oc
tombrie a fost semnat la New York un 
tratat de prietenie, comerț și navigație în
tre statele Unite și Germania occidentală.

Quatre-Mares, membri ai partidului co
munist, ai partidului socialist, catolici, 
membri ai Confederației Generale a 
Muncii și ai sindicatelor Force Ouvriere 
se prepară activ pentru a face din ziua 
de 31 octombrie o zi de luptă împotriva 
reînarmării Germaniei occidentale.

Pregătirea zilei de 31 octombrie con
stituie totodată un prilej" de întărire a 
unității oamenilor muncii din Franța cu 
oamenii muncii din Germania occidentală 
în lupta comună împotriva reînvierii 
wehrmach-tului nazist. La 30 octombrie 
— scrie „L'Humanite" — se vor întruni 
la Strasbourg feroviarii francezi din 
Marsilia cu feroviarii germani din Kohl, 
pentru a-și exprima hotărîrea de a se 
împotrivi acordurilor de la Londra și 
Paris. Cu acest prilej, feroviarii francezi 
vor înmîna feroviarilor din Germania oc
cidentală o moțiune de protest pe care 
aceștia s-o transmită lui Adenauer. La 
rindul lor, feroviarii germani vor inmîna 
feroviarilor francezi o moțiune de protest 
pe care aceștia s-o transmită lui Mendăs- 
F ran ce.

lația din nord și sud a devenit în prezent 
imperios necesară.

In continuare, Nam Ir, menționînd ne
cesitatea creării în primul rind a unor 
condiții pentru libertatea circulației și 
corespondenței dintre locuitorii din partea 
de nord și de sud a țării, pentru liberta
tea relațiilor economice și culturale, a 
declarat: „Noi trebuie să fim profund 
conștienți de faptul că toate succesele do- 
bîndite in partea de nord a republicii, 
sint un bun nu numai al populației din 
Coreea de nord, ci și al populației din în
treaga Coree. Dacă vom putea împărți cu 
populația din sudul țării roadele create de 
munca populației din nord, aceasta, cred, 
va fi pentru noi o mare bucurie. Ușile 
caselor noastre de odihnă, ale sanatorii- 
lor, spitalelor și dispensarelor sînt tot
deauna deschise pentru oamenii muncii 
din sudul țării, iar grădinile noastre de 
copii, căminele de copii, școlile, institu
tele, vor acorda oricînd locuri tinerilor și 
tinerelor din partea de sud a țării. Tea
trele și cluburile noastre vor oferi ori
cînd scenele lor pentru spectacole date de 
oameni ai artei din Core .a de sud. Oa
menii noștri ai artei vor prezenta cu 
multă bucurie populației din Coreea de 
sud realizările muncii lor creatoare. Spor
tivii din nordul țării sînt totdeauna gata 
să se întîlnească cu sportivii din Coreea 
de sud la competiții amicale. Lucrătorii 
comerțului de stat și cooperatist, comer
cianta din Coreea de nord doresc să ducă 
tratative cu cercurile de afaceri și co
merciale din Coreea de sud.

Este mai presus de orice îndoială că 
astfel de relații economice și culturale în
tre nord și sud vor constitui un impor
tant aport la cauza unificării pașnice a 
țării".

A apărut în limbile: rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!"

București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești

Nr. 44 (312)
Cuprinde:

ARTICOL DE FOND : In numele păcii 
și al securității colective In Europa.

MAURICE THOREZ : Să întărim uni
tatea de acțiune în noua etapi a 
luptei pentru pace.

VILLE PESSI: Pentru întărirea cola
borării forțelor democratice din Fin
landa.

CHIVU STOICA : Lupta pentru ridica
rea productivității muncii și reduce
rea prețului de cost în Romînia 
populară.

VACLAV DAVID : Campania reacțlunlî 
americane împotriva suveranității na
ționale a popoarelor.

RENE LOUIS : Unde duce înarmarea 
Germaniei occidentale.

JAN MAREK: Note politice: D-nuI 
Wilkins și ku-klux-klaniștii.

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

Prețul 40 bani

Adunare consacrată 
luptei împotriva remilitarizării 

Germaniei
Vineri după amiază, în sala Dalles, a 

avut loc o adunare publică organizată de 
Comitetul Permanent penrru Apărarea Pă
cii din R.P.R., consacrată luptei împotriva 
remilitarizării Germaniei.

La adunare au luat parte numeroși ce
tățeni din Capitală.

A luat cuvîntul prof. unlv. Lotar Rădă- 
ceanu, vicepreședinte al Comitetului Per
manent pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
care a vorbit despre : „Interesele cauzei 
păcii în Europa cer o Germanie pașnică, 
unită și democratică".

Adunarea a prilejuit o puternică mani
festare pentru pacea și securitatea po
poarelor din Europa și din întreaga lume.

în încheiere, tov. Ana Lungu, secretară 
a Comitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R., membru în Comitetul Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., a dat 
citire unei telegrame adresată Consiliului 
Național al mișcării pentru pace din Franța 
și unei telegrame adresată Comitetului 
pentru pace din Germania de vest, de că
tre Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R.

Citirea telegramelor a fost întimpinată 
cu aplauze îndelungate.

(Agerpres)

Știri sportive
BRUXELLES 29 (Agerpres). — întrea

ga presă belgiană a publicat mari repor
taje despre meciul de fotbal Sn care 
echipa „Spartak" Moscova a învins cu 
7—0 echipa Anderlecht, campioană Bel
giei.

Ziarele aduc elogii jocului prestat de 
fotbaliștii sovietici, tacticii și măiestriei 
lor. Făcînd o analiză a acestui meci zia
rul de specialitate „Le Sport" scrie: 
„Spartak" Moscova a arătat nu numai re
zistență și viteză ci și un joc ingenios, de 
înaltă concepție".

Ziarul catolic „La libre Belgique" a pu
blicat un articol in care descriindu-se 
desfășurarea jocului se spune: „Ru
șii au dominat de la început pînă la 
sfirșit, iar slabele încercări de atac ale 
belgienilor au fost respinse cu multă 
ușurință".

Tot în legătură cu acest meci, cores
pondentul agenției Reuter transmite ur
mătoarele : „Spartak" Moscova ă obținut 
o victorie strălucită la un scor neaștep
tat de mare. Cele două extreme Iliri și 
Tatușin au jucat excepțional, impresio- 
nînd prin viteză și forță de pătrundere. 
Echipa „Spartak" practică un joc clasic 
cu pase scurte și precise, dar purtat tn- 
tr-un ritm foarte rapid.

★
MARSILIA 29 (Agerpres). — Echipa so

vietică de fotbal Dinamo Moscova a sus
ținut joi la Marsilia al doilea joc de la 
sosirea în Franța. Fotbaliștii sovietici au 
întîlnit echipa O. S. C. Lille, campioana 
Franței. Echipa dinamoviștilor din capi
tala sovietică a făcut un bun joc de an
samblu, obținind victoria cu scorul de 2-1.

★
BELGRAD 29 (Agerpres). — TASS 

transmite : în cea de a 6-a rundă a tur
neului Internațional de șah de la Belgrad 
marele maestru sovietic Petrosian s-a în
tâlnit cu marele maestru maghiar Barata, 
Partida s-a terminat remiză.

într-o luptă deosebit de încordată a 
decurs partida dintre marii maeștri iu
goslavi Trifunovici și Matanovicl. Partida 
a fost amînată, Trifunovici având un pion 
în plus.

S-au terminat remiză partidele Rabar 
— Nedelcovici și Porecca — Milici, Djura- 
sev — Bronștein și Gligorici — Ivkov. 
Wade a pierdut la Karaklajici, Pilnik la 
Ianoșevici. Nievergelt la Pire și Joppen 
la Czemiak.

După 6 runde In clasament continuă să 
conducă marii maeștri sovietici Bronștein 
șl Petrosian cu cîte 5 puncte fiecare.

-------•-------

SPECTACOLE
SlMBÂTĂ 30 OCTOMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă : Lăsatl-mă 
să cfnt ; National „I. L. Caragiale" (Studio) : Viată 
nouă (ora 15), Nunta lui Krecinski (ora. 19,30) ; 
National „I. L. Caraglale'* (Comedia) ; Floarea pur
purie (ora 15), Pentru fericirea poporului (ora 19,30) ; 
Municipal: Arcul de Triumf ; Studioul Actorului de 
Film „C. Nottara4* : Micii burghezi ; Armatei (B-dul 
G-r.il Magheru) : Furtuni de primăvară ; Armatei 
(Calea 13 septembrie): Pîrjolul; Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești) ; Vlnovati fără vină (ora 15). Sftrșitul 

escadrei (ora 19,30) : Ansamblul de Estradă al R.P.R.: 
Miniaturi pe portativ (în sala din Calea Victoriei), 
§i Ilie face sport (în sala din str. Alex. Popov nr. 
23) ; Teatrul „Țăndărică" : Artiștii pădurii (ora 
16,30, în sala din B-dul Dinicu Golescu Nr. 45), 
Umor pe sfori (ora 20,00 In sala din Calea Victo
riei). -

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frlmu, Bucu
rești; Descoperire misterioasă ; Republica ; Răsare 
soarele (Nepoții gornistului, seria 2-a) : înfrățirea 
între popoare : Școala curajului: Maxim Gorki : In 
numele omului, Plante etero-uleioase. Circul vesel ; 
Tineretului, Elenă Pavil : Inimă tînără ; Lumina, 
Libertății : Examen de maturitate : Victoria: Intr-un 
port îndepărtat ; Gh. Doja : Mitrea Cocor : Alex. 
Popov: Centru înaintaș: 8 Mâi: Omul cu 1000 de 
fete; Vasile Roaită: In sat la noi; Unirea: Tîriăra 
gardă (ambele serii) ; Cultural, Ilie Pintilie: Arena 
celor curajoși; Constantin David: Brigada lui Ionut; 
Alex. Sahia : Agentul nr. 13: Flacăra: Keto șl Kote; 
T. Vladimirescu: Agentul secret: Aurel Vlaku: 
IJzbekistanul sovietic; Munca: Cîntăretul stepelor; 
Arta:. Poemul dragostei; Popular: Documentul mis
terios: M. Eminesțu: Aleko, Frații Liu; Miorița: 
Inima - tipasl-ră: Moșilor: Campioni! noștri; 23 Au
gust: Un caz în taiga;. Donea Simo: Slugă la doi 
stăpîni: 8 Mai: Revizorul: Volga: Curcubeul; 1 Mal: 
Colț alb; N. Bă’cescu: Prieteni credincioși; Rahova: 
Alișer Navoi; Olga Banele: Sevastopol km. 4.
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