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i Hun?ri<>ara-Deva ,
. Proletari din toate firile, uniți-vă!

inteia
retului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

La Palatul Pionierilor din Capitală 
se desfășoară o Interesantă acti
vitate. In numeroasele cercuri, 

pionierii Învață să deslușească tainele 
naturii, complectîndu-șl șl lărgindu-șl 
cunoștințele căpătate la orele de curs.

In fotografie: un grup de plbnlerl 
[ cercetează cu atenție mecanismul de 
( funcționare a unei mașini cu aburi.
I Foto: AGERPRES

>----------------------------------------------
Anul XI Seria II-a Nr. 1834 4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 23 martie 1955

r-<n

Să asigurăm terminarea in bune condițiuni
a adunărilor generale de

|N ORGANIZAȚIILE de bază U. T. M.
I se desfășoară Intr-o atmosferă de 

avînt și entuziasm în muncă adună
rile generale de dări de seamă și alegeri.

Pregătirile și desfășurarea lor a deter
minat o îmbunătățire a activității multor 
organizații de bază U.T.M. in toate do- 

. xneniile. Utemiștii, îndrumați de organi
zațiile de partid, participă cu mai mult 
elan în producție, la viața culturală, spor
tivă și obștească.

i/l Adunările de dări de seamă și alegeri 
iau contribuit la dezvoltarea spiritului cri
tic, a simțului de răspundere, la crește
rea maturității politice a utemiștilor.

i ■ In vederea unei cît mai bune desfășu
rări a adunărilor de dări de seamă și ale
geri multe comitete raionale și orășenești 
U.T.M. s-au preocupat îndeaproape de se
lecționarea și instruirea temeinică a acti
viștilor bugetari și extrabugetari. Co
mitetele raionale ca : Ineu, regiu
nea Arad, Rădăuți, regiunea Suceava, 
Comitetul orășenesc U.T-M. Constanța și 
altele, au manifestat un interes deosebit 
în pregătirea unui număr mare de acti
viști extrabugetari pentru a reuși să cu
prindă toate organizațiile de bază. Ele au 
asigurat în același timp, atît prin instru
irea temeinică a activiștilor cît mai ales 
printr-un control mai calificat asupra 
muncii lor, desfășurarea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri într-un spirit 
critic și autocritic dezvoltat, au ajutat pe 
utemiști să aleagă în noile comitete pe 
cei mai buni dintre ei, precum și să ia 
hotărîri concrete.

In întîmpinarea alegerilor organelor 
conducătoare U.T.M., organizațiile de 
bază, îndrumate îndeaproape de comite
tele raionale și orășenești U.T.M. și sub 
conducerea permanentă a organizațiilor 
de partid, au obținut succese însemnate. 
In întreprinderile din regiunea Ploești, de 
pildă, au fost creeate în această perioadă 
36 brigăzi de producție ale tineretului, 10 
posturi utemiste decontrol, utemiștii și ti
nerii au făcut economii de materiale în 
valoare de peste 300.000 lei și au strîns 
o mare cantitate de fier vechi. De ase
menea utemiștii și tinerii din satele re
giunii Ploești au cărat pe cîmp pests 
10.500 care de gunoi de grajd. In regiu
nea Hunedoara numărul tinerilor din în
treprinderi antrenați în întrecerea socia
listă a crescut de la 19.000 la 21.000.

Activitatea organizațiilor de bază a fost 
oglindită în mare măsură în dările de 
seamă prezentate în adunări. Ele au scos 
în evidență ceea ce a fost pozitiv în acti
vitatea organizației și au criticat lipsurile 
manifestate în perioada la care se refereau.

Experiența a arătat că acolo unde darea 
'de seamă a fost bine întocmită pe baza 
cunoașterii faptelor reale din viața între
prinderii sau satului, a școlii etc. și a 
înfățișat realizările și frămîntările ute
miștilor și tinerilor și unde utemiștii au 
fost pregătiți să ia parte la adunări, acolo 
adunările generale de alegeri s-au desfă
șurat la un nivel înalt. Darea de seamă 
prezentată în adunarea organizației de 
bază de la întreprinderea poligrafică Cra- 
âova, de pildă, a fost întocmită de un co
lectiv format din utemiști cu experiență. 
Ei au reușit să oglindească participarea 
tineretului în producție, disciplina sa în 
muncă, problemele vieții culturale, spor
tive, ale învățămîntului politic etc. Toate 
acestea au fost tratate la un înalt nivel 
critic și autocritic prilejuind astfel discuții 
ample. Participanții la adunare au reușit 
astfel să facă propuneri menite să ducă la 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă a activi
tății organizației de bază.

In general dările de seamă prezentate 
anul acesta în adunările de alegeri, în 
comparație cu anul trecut, au analizat 
mult mai temeirjjc felul cupi organizațiile 
de bază U.T.M. duc la îndeplinire sarci
nile pe care partidul le-a pus în fața Uni
unii Tineretului Muncitor. Astfel, organi
zațiile de bază din industrie au analizat 
cu mai multă seriozitate participarea ti
neretului în' producție, contribuția lor la 
îndeplinirea și depășirea planului de stal, 
Ia folosirea rezervelor interne ale între
prinderilor, în economisirea de materiale 
pentru continua reducere a prețului de 
cost, în producerea a cît mai multe bu
nuri de larg consum.

La sate, organizațiile U.T.M. au anali
zat posibilitățile existente pentru mărirea 
producției agricole la hectar, pentru creș
terea șeptelului de animale, mărirea bazei 
furajere, sporirea suprafețelor cultivate cu 
legume și zarzavaturi.
! In atenția adunărilor generale de dări 
de seamă din școli și facultăți au stat 
problemele învățăturii, â disciplinii, a res
pectului față de cadrele didactice.

Acolo unde nu s-a acordat însă atenția 
cuvenită întocmirii dărilor de seamă, unde 
ele au fost făcute la repezeală ,de unul sau 
cel mult doi membri ai comitetului, unde 
nu s-a cerut sprijinul organizațiilor de 
partid și n-au fost consultate conducerile 
administrative ale instituțiilor respective, 
unde adunările n-au fost popularizate din 
.vreme pentru jnobilizarea utemiștilor la

dări de seamă și alegeri
diferite acțiuni, adunările de alegeri s-au 
desfășurat nesatisfăcător.

Astfel, în unele adunări din raioanele 
Turda, regiunea Clui, Tîrgu Frumos, re
giunea Iași, Tg. Ocna, regiunea Bacău, 
Bujor și Liești, regiunea Galați, dările de 
seamă au fost simple note informative 
despre unele realizări în producție și s-au 
ocupat numai de probleme generale, rupte 
de viața întreprinderii, satului sau școlii 
respective. Poate fi dată exemplu în acest 
sens adunarea organizației de bază Deleni 
din raionul Turda, în cadrul căreia s-a 
prezentat o dare de seamă care conținea 
jumătate o expunere asupra situației in
terne și internaționale iar cealaltă jumă
tate se ocupa de cîțiva tineri care și-au 
predat la timp cotele către stat. Despre 
celelalte probleme esențiale ale muncii 
U.T.M.-ului darea de seamă nu a suflat 
nici un cuvînt.

Tot astfel au procedat și tovarășii din 
organizația de bază Găureni din raionul 
Tg. Frumos (delegat al comitetului raional 
tovarășul Vasile I.efticaru) care n-au în
tocmit darea de seamă din timp și l-au 
însărcinat pe secretarul organizației de 
bază să facă o informare scurtă, verbală, 
asupra activității pe ultimele 3 luni. Din 
această cauză adunarea s-a desfășurat 
prost, discuțiile au fost slabe, hotărîrile 
luate au fost generale și de aceea ea a 
fost infirmată de biroul raional. In acele 
organizații de bază unde nu s-a.ținut 
seama de instrucțiunile C.C. al U.T.M., 
unde dările de seamă au fost formal în
tocmite, nici discuțiile nu au putut fi pur
tate la un nivel corespunzător.

Proiectele de hotărîri prezentate în multe 
adunări generale și îmbogățite cu propu
nerile prețioase făcute de către utemiști, 
în cele mai multe organizații de bază 
U.T.M constituie un îndrumar de muncă 
rodnică pentru organele noi alese.

In multe din organizațiile noastre de 
bază aceste hotărîri — deși s-a scurs pu
țin timp de la data ținerii adunărilor ge
nerale — au început să prindă viață. Așa 
de pildă, a doua zi după alegerea noului 
comitet, în organizația de bază din satul 
Dragalina, comuna Ivești, raionul Bîrlad 
s-a ținut o ședință de comitet unde s-au 
discutat măsurile pentru traducerea în1 
viață a hotărîrilor adunării. In zilele ce 
au urmat s-au format echipe de tineri, 
care repartizați pe: sectoare au dus o 
muncă intensă în rîpdul țăranilor munci
tori în vederea pregătirilor pentru campa
nia de primăvară. Utemiștii au fost mobi
lizați pentru căratul gunoiului de grajd 
la cîmp și în alte acțiuni legate de viața 
economică a satului. Ei popularizează me
todele folosite in obținerea de recolte bo
gate la lucrarea pămîntului de către frun
tașii satului ca Lazăr Gheorghe, Radu 
T;că și alții.

In cazurile unde proiectele de hotărîri 
n-au fost temeinic gîndite înainte de a le 
prezenta adunării de alegeri, așa cum s-a 
întîmplat în organizația de bază din co
muna Onești, raionul Tg. Ocna, regiunea 
Bacău, unde hotărîrile aveau un caracter 
general, nelegate de specificul satului, 
nu puteau să constituie un program de 
muncă concretă și activitatea ulterioară a 
utemiștilor s-a dovedit a fi slabă.

In noile organe de conducere ale orga
nizației de secție și de bază U.T.M., în 
marea lor majoritate utemiștii au dat votul 
cu încredere celor mai buni dintre ei. 
Astfel, au fost aleși să-i conducă, membri 
și candidați de partid, tineri, utemiști 
fruntași în producție și în munca de orga
nizație.

Totuși au mai fost unele organizații de 
bază U.T.M. unde exigența utemiștilor s-a 
dovedit a fi scăzută, iar spiritul de vigi
lență slăbit. Astfel, într-o organizație de 
bază din raionul Turda, din vina împu
ternicitului comitetului raional și a între
gii organizații de bază, un neut'emist a 
fost ales în comitetul U.T.M., iar în orga
nizația de bază U.T.M., de la cooperativa 
meșteșugărească de îmbrăcăminte din 
Șimleul Silvaniei, regiunea Oradea un fiu 
d° chiabur strecurat în organizație a ajuns 
să fie ales în comitet.

E de datoria organelor și organizațiilor 
U.T.M. ca în organizațiile de bază U.T.M. 
unde urmează să aibă loc alegeri, să ve
gheze ca în noile organe să fie aleși cei 
mai buni utemiști. In aceste organe vor 
trebui să fie aleși utemiștii care au do
vedit în activitatea lor de zi cu zi devo
tament față de partid, dragoste fierbinte 
față de patrie, urăsc pe imperialiști, dau 
dovadă de vigilență, sînt fruntași în pro
ducție, au experiență în munca de orga
nizație.

Organele și organizațiile U. T. M. au 
datoria.să urmărească cu exigență sporită 
respectarea democrației interne de orga
nizație, a Statutului U.T.M. și a instruc
țiunilor C.C. al U.T.M., pentru a evita 
oric£ încălcare a acestora.

Experierița acumulată de organizațiile 
noastre în această perioadă constituie un 
ajutor prețios pentru comitetele raionale 
și orășenești U.T.M. în vederea organiză
rii în bune condițiuni a adunărilor gene
rale de dări de seamă și alegeri. .

Comitetele raionale si orășenești sînt 
datoare să transmită organizațiilor de 
bază unde nu s-au ținut încă ale
geri experiența pozitivă, metodele bune 
folosite de acJe organizații unde alegerea 
organelor de conducere au avut loc. In 
acest scop se recomandă organizarea unor 
consfătuiri pe centre de comune și la se
diile comitetelor orășenești cu delegații 
comitetelor raionale și orășenești în care

(Continuare în pag. II-a)

In cadrul Săptămînii Mondiale a Tineretu
lui, pe întreg cuprinsul patriei noastre, tinerii 
își sporesc și mai mult străduințele în 
producție, obținînd noi succese în muncă. 
Deasemeni ei desfășoară și o intensă acti
vitate pe tărîm obștesc.

Mobilizați de organizațiile de bază U.T.M., 
tinerii in fruntea cărora se găsesc utemiștii, 
sădesc mii de pomi, adună zeci de mii de 
kilograme de fier vechi și amenajează nume
roase terenuri și baze sportive. Astfel ei în
tăresc și ma[ puternic semnătura așternută 
pe Apelul Păcii de la Viena.

Scrisoare 
prietenilor de la Kahovka

(De la corespondentul nostru).
Ora încetării lucrului trecuse de mult, dar în hala 

de reparații a locomotivelor de la fabrica de ciment
„Congresul al XIX-lea“, membrii echipei de tineret 

condusă de utemistul Mihai Acasandri erau strînși 
în juruj mașinii. Tovarășul Mihai Acasandri in
specta autoclava, Rohmei Petre făcea ultimul control 
la injector iar utemistul Vierul Ion făcea controlul 
cuzineților. Deși era tîrziu, nimeni nu se îndura să 
plece. Toți erau stăpîniți de o singură dorință : să 
pună în funcțiune înainte de termen locomotiva 
Nr. 710. In cinstea Săptămînii Mondiale a Tineretului 
și a alegerilor de U.T.M., ei hotărâseră să termine 
această locomotivă pînă ia 20 martie, cu o zi înaintea 
angajamentului luat.

Cînd au venit în fabrică, niciunul nu știa meserie. 
Dar maistrul Alexandru Stoica s-a ocupat cu răbdare 
de fiecare tînăr în parte și acum, fiecare din acești 
băieți își cunoaște meseria. Și ei nu sînt singurii. In 
secția tineretului brigada de tineret condusă de ute- 
mistu] Meșu Gheorghe, a reușit ca în cinstea Săptă
mînii Mondiale a Tineretului să pună în funcțiune cu 
5 zile înainte de termen moara de pastă Nr. 4.

In atelieru] mecanic aplecat asupra unui strung, 
utemistul Gheorghe Davidoiu, măsoară cu atenție o 
bară de oțel. El vrea ca din aceeași bară să mai 
scoată și un suspensor pentru locomotive. Preocupat 
zi de zi de problema economiilor, tov. Davidoiu vrea 
ca nici o bucată de oțe; să nu se piardă. In cinstea 
Săptămînii Mondiale a Tineretului și a alegerii orga
nelor conducătoare de U.T.M., ei se străduiește să dea 
produse de bună calitate și să facă cît mai multe eco
nomii. Pînă la data de 12 marție, el a reușit să reali
zeze sarcinile de plan pe întreaga lună, avînd o depă
șire medie de 150 la sută. Săptămîna aceasta, ute
mistul Davidoiu se pregătește să scrie tinerilor de la 
hidrocentrala Kahovka din U.R S.S. In scrisoare, el 
le va arăta hotărîrea lui și a tuturor tinerilor din 
fabrică de a lupta pentru apărarea păcii și a unui 
viitor fericit.

In schimbul de onoare
TIMIȘOARA (de la corespondentul nostru).
Tineretul de la fabrica „Electro-Banat“ din Timi

șoara a organizat în ziua de 22 martie un schimb de 
onoare în cinstea Săptămînii Mondiale a Tineretului.

In ziua schimbului de onoare frumoase rezultate 
au obținut tinerii din hala mecanică. Astfel brigada 
condusă de utemistul Hizo Ștefan și-a depășit norma 
cu 487 la sută. La secția elemente galvanice s-au evi
dențiat utemistele Briil Eva, care și-a depășit norma 
cu 80 la sută, Rozsa Edith ți Lasko Ecaterina care 
au obținut o depășire de 45. și respectiv 37 la sută. 
La secția sculărie. s-au evidențiat strungarul Mathe 
Ștefan, frezorul Baia Ion, matrițierii Tatarlci Milan și 
Gaia loan.

Umăr la umăr 
noi, mulți la număr, 

pacea s-o apărăm
In regiunea Hunedoara, în în

trecerea socialistă desfășurată în 
Valea Jiului în cinstea Săp
tămînii Mondiale a Tineretului în 
fruntea tinerilor mineri se află bri
gada condusă de minerul utemist 
Mihai Ștefan de la Petrila, care a 
depășit planul primei decade a lunii 
martie cu 108 la sută.

Tinerii de la minele din Ghelar, 
raionul Hunedoara au dat furnale
lor de la Hunedoara, în primele zile 
ale lunii martie, sute de tone mi
nereu de fier peste prevederile pla
nului.

In bazinul carbonifer din Valea 
Jiului s-au format din rîndul ti
nerilor mineri 73 de noi brigăzi de 
producție.

In curînd, oțelaril de la Hunedoa
ra vor elabora noi șarje rapide din 
fierul vechi adunat de tinerii și pio
nierii din regiune. Numai tinerii și 
pionierii din Valea Jiului au adunat 
în primele 15 zile ale lunii martie 
peste 55.000 kg. fier vechi pentru a 
fi trimis la retopit.

în primele 20 de zile ale lunii 
martie, tinerii di.n regiunea Hune
doara au efectuat peste 15.000 ore 
de muncă voluntară în sprijinul 
unor acțiuni obștești. Numai tinerii 
mineri din Petrila, Petroșani, și Lu-

La sădit
ARAD (de la corespondentul 

nostru).
Pe tot cuprinsul regiunii Arad ti

nerii desfășoară o largă acțiune pen
tru plantarea și îngrijirea pomilor. 
Astfel din toamna anului trecut, și 
pînă în prezent au fost plantați 
38.461 pomi. Un număr de 42.670

peni au muncit voluntar 7.650 de 
ore, pentru amenajarea unor clu
buri muncitorești.

Tinerii din satul Nădăștla, raionul 
Alba, au muncit voluntar la schim
barea albiei unui rîu, ferind ast
fel de inundații zeci de hectare de 
teren arabil. Utemiștii din satul 
Tiulești, raionul Brad, au prestat 
478 ore de muncă voluntară la con
strucția școlii elementare.

W
Tinerii din regiunea Craiova au 

întîmpinat Săptămîna Mondială a 
Tineretului cu noi succese în muncă, 
în activitatea culturală și sportivă.

Numeroși tineri de la fabrica de 
confecții „Tudor Viadimirescu'* din 
Tg. Jiu și-au întărit semnătura pusă 
pe Apelul de la Viena depășind 
normele de producție cu 80—105 la 
sută.

In întîmpinarea Săptămînii Mon
diale a Tineretului, 38.825 de tineri 
din regiunea Craiova au efectuat 
450.000 ore de muncă voluntară pen
tru refacerea unor drumuri șj po
duri, lucrări de Îndiguire, amena
jări de baze sportive etc.

La competițiile sportive organiza
te au participat peste 45.000 de ti
neri și tinere. . (Agerpres) 

de pomi
pomi au fost curățați de omizi, iar 
168.324 pomi au fost stropiți cu so
luții împotriva dăunătorilor. Acum, 
în cadrul Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, acțiunea de plantare și 
îngrijire a pomilor continuă să se 
desfășoare cu și mai multă intensi
tate.

Sub luminile , BAIA MARE. la corespondentul 
graficului nostru).

Cele două brigăzi 
de tineret din secția II confecții lingerie 
bărbătească a cooperativei „Gutinul" ți
nuseră sfat cu o zi înaintea schimbului 
de onoare organizat în cinstea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului. Fiecare tînăr se 
gindea cum să facă, ca prin contribuția 
lui să sporească succesul brigăzii, al între
gii cooperative, demonstrind alături de 
tinerii din patria noastră prietenia de 
nezdruncinat față de tineretul întregii 
lumi. Tocmai de aceea, cu o zi înainte, 
tinerii au instalat — după metoda Valen
tinei Hrisanova — un grafic orar, adău
gind încă o metodă nouă metodelor pe 
care le folosesc zilnic — Lidia Sa vel ie vâ^ 
Lidia Corabelnicova, Ciutchih.

Munca a început odată cu sunetul sire-’ 
nei. Marian Elisabeta, responsabila brigă
zii nr. 1 și secretara organizației de bază 
U.T.M., după ce a tighetat poala unei că
măși, a împins banda mai departe; nici nu 
apuci să te uiți bine și utemista Lăcătuș 
Elisabeta dă mîneca. Cămașa trece mai 
departe în mîinile tinerei Doina Conta- 
niuc și ale Corneliei Pop, care nu sînt 
mai puțin îndemînatice decît celelalte to
varășe de muncă.

...Ceasul de lîngă graficul orar anunță 
sfîrșitul lucrului; ultimul bec roșu de pe 
grafic s-a aprins. Planul a fost mult de
pășit. Secția a II-a și-a făcut datoria, 
dînd în această zi peste plan 500 de că
măși bărbătești de calitatea I-a. Brigada 
I-a a dat mai mult cu 300 bucăți cămăși, 
iar brigada a II-a cu 200, dar cei din 
brigada a II-a au muncă mai grea, fiecare 
tînăr execută cîte două operații deodată 
și membrii ei sînt mai puțin numeroși, 
așa că ei sînt fruntași.

...Dacă te-ai fi apropiat de fereastra 
mare, luminoasă și ai fi privit înăuntru, 
ai fi putut vedea un gest simplu, dar im
presionant. Nu e greu de ghicit: cele două 
responsabile de brigadă își strîngeau 
mina.

Căminul nostru cultural a fost terminat
în comuna noastră — 

comuna Liești din raionul 
Liești — tineretul e dornic 
să desfășoare o activitate 
cultural-artistlcă tot mai 
bogată. Pînă în prezent 
această dorință a fost mai 
greu satisfăcută deoarece 
nu aveam un cămin cultu
ral unde să ne adunăm, să 
petrecem timpul liber, să 
înjghebăm o echipă artis
tică. Anul trecut, într-o a- 
dunare obștească, țăranii 
muncitori au hotărît ca ba
nii încasați prin autoimpu- 
nere să fie repartizați pen
tru construirea unui cămin 
cultural. Această hotărîre 
a țăranilor muncitori a în
suflețit pe feciorii și fiicele 
lor. „In curînd — își zi
ceau tinerii — vom avea 
un cămin cultural, vom as
culta împreună muzică la 
radio, vom viziona filme, 
vom asculta conferințe 
etc".,.

In scurt timp a fost pre

gătit materialul necesar a- 
cestci construcții. Trebuia 
să se înceapă munca. De
sigur că pentru executarea 
în întregime a acestei lu
crări erau necesari bani 
destul de mulți. Acești 
bani nu se puteau însă 
strînge deodată și acest 
fapt amenința construcția 
căminului. La chemarea 
organizației de partid ute
miștii și-au luat ca sar
cină să mobilizeze tinere
tul la muncă voluntară. 
Deci construcția căminului 
cultural a început, plătin- 
du-se numai munca timpla- 
rilor, și a zidarilor, iar 
restul lucrărilor fiind e- 
fectuate voluntar de tine
ret.

Pe locul unde se înălța 
căminul cultural era un a- 
devărat șantier. Țăranii 
muncitori, tineri și uîrst- 
nici își aduceau aportul lor 
la această muncă. Tinerii 
Parteni Matei, Grecu Ște

fan, Matei Tache, Hodoro
gea Vasile au fost în pri
mele rînduri la transportul 
pămîntului cu carele, iq,r 
alții la căratul apei de 
la fintînă. Și fetele au fost 
fruntașe.

Munca depusă de țăranii 
muncitori, tineri și vîrstni- 
ci a făcut să se realizeze 
mari economii de bani care 
au putut fi folosiți pentru 
alte lucrări și pentru cum
părarea de materiale cu 
care s-a grăbit terminarea 
construcției.

Început în vara anului 
1954. căminul nostru cultu
ral a fost terminat în luna 
februarie a. c. Noi sîntem 
mândri că și comuna noas
tră Liești are acum cămin 
cultural. El are o sală în 
care încap peste 300 de 
persoane și o bibliotecă. 
Numai scena poate cuprin
de 100 de artiști. La inau
gurare a participat întrea
ga comună. La sărbătoare

au venit și tinerii din co
muna Ivești, împreună cu 
echipa lor artistică, care a 
prezentat primul spectacol 
pe scena noului cămin.

Tinerii din comuna noas
tră care au participat la 
muncă voluntară au și în
ceput să desfășoare o lar
gă activitate culturală. Co
mitetul organizației de 
bază V.T.M. a antrenat 
tineretul în această direc
ție și s-a reușit formarea 
echipei artistice cu un nu
măr de peste 80 de per
soane, majoritatea tineri. 
Numai în perioada 1—17 
martie a.c. au fost date 
deja 2 spectacole.

Noi am cules cu bucurie 
rodul muncii noastre.

Corespondent
SUZANA COSTACHE

Ședința Comitetului Permanent pentru Apă rarea Păcii din R. P. R.
Luni după amiază a avut loc o ședință 

a Comitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. cu participarea reprezen
tanților organizațiilor obștești și ai cul
telor.

Ședința a fost prezidată de prof. univ. 
Lotar Rădăceanu.

în cadrul ședinței a luat cuvîntui Matei 
Socor, membru în Comitetul Permanent 
pentrii Apărarea Păcii din R.P.R. care a

făcut o expunere asupra lucrărilor Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii ținute la 
Viena între 11—13 martie, lucrări la care 
a participat ca reprezentant al mișcării 
pentru pace din țara noastră.

Secretarul Comitetului Permanent pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R., Pantazi 
Cristea, a făcut apoi o expunere asupra 
desfășurării campaniei de strîngere a sem
năturilor pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii în țara noastră.

COMUNICATUL
Comitetului Permanent pentru

Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R. întru
nit astăzi, 21 martie, constată cu satisfacție că Apelul împo
triva pregătirii războiului atomic, adresat popoarelor lumii de 
către Biroul Consiliului Mondial al Păcii, a fost primit și apro
bat cu o uriașă însuflețire de către masele largi ale poporului 
nostru. ț ' ‘ .

Pînă la 19 martie, în țara noastră 10.368.222 cetățeni de 
cele mai diferite categorii sociale și credințe religioase șl-au 
pus cu hotărîre semnătura pe Apelul de la Viena. Cetățenii țării 
noastre își exprimă și cu acest prilej, într-o unanimitate impre
sionantă încrederea fermă în victoria forțelor de neînvins ale 
păcii și progresului, în eficacitatea avertismentului puternic dat 
organizatorilor războiului atomic de către sute de milioane de 
oameni din toată lumea. Ei își manifestă cu tărie atașamentul

In legătură cu această expunere au avut 
loc ample discuții.

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. a adoptat apoi textul unui 
comunicat cu privire la desfășurarea acți
unii de strîngere a semnăturilor pe Ape
lul de la Viena și o hotărîre cu privire la 
convocarea la București a unei adunări a 
reprezentanților mișcării pentru pace din 
țara noastră.

Apărarea Păcii din R. P. R.
șl sprijinul deplin față de politica externă a țării noastre, de 
întărire a păcii și colaborării internaționale ce șl-a găsit expre
sia în recenta declarație adoptată de Marea Adunare;Națională 
a R.P.R., politică corespunzătoare întru totul intereselor vitale 
și voinței poporului romîn.

Comitetul Permanent pentru apărarea Păcii din R.P.R. 
cheamă pe membrii comitetelor de luptă pentru pace și pe toți 
luptătorii pentru pace să continue cu același entuziasm munca 
de lămurire a cetățenilor asupra evenimentelor internaționale 
și acțiunea de strîngere de semnături pe Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii. Listele de semnături sînt deschise oricărui 
cetățean doritor să-și manifeste protestul împotriva planurilor 
imperialiste de dezlănțuire a unul război atomic. '

COMITETUL PERMANENT PENTRU AP ARAREA PĂCII DIN R.P.R.

Convocarea Adunării reprezentanților mișcării pentru apărarea păcii din R.P.R.
In vederea unirii mai departe a eforturilor întregului nostru 

popor în lupta activă pentru pace, Comitetul Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R P.R. convoacă la București pentru ziua 
de 9 mai 1955, zi in care se împlinesc zece ani de la victoria 
istorică asupra Germaniei fasciste, Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru apărarea păcii din R.P.R.

Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

cheamă pe toți oamenii iubitori de pace din țara noastră să-și 
sporească contribuția, alături de toate popoarele lumii, la lupta 
împotriva reînvierii militarismului german, împotriva blocuri
lor agresive și a pregătirii războiului atomic, muncind cu 
avînt pentru continua ridicare a bunei stări a poporului și în
tărirea capacității de apărare a scumpei noastre patrii.

(Agerpres)

în raionul Mizil 
au început însămințăriîe

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru).
De cîteva zile timpul se face tot mai 

frumos. Pe alocuri, suprafețele ogorite 
anul trecut au permis executarea însă- 
mînțărilor, arăturilor și lucrărilor de în
treținere a culturilor de toamnă. Acum, 
mai mult ca oricând, se cere ca fiecare 
clipă din timpul prielnic să fie folosită la 
maximum. Tocmai pentru aceasta colec
tiviștii și țăranii muncitori cu gospodării 
individuale din raionul Mizil au pornit cu 
însuflețire să traducă în viață sarcinile 
date de partid și guvern, dîndu-și aportul 
lor pentru obținerea a 10.000.000 de tone 
grîu și porumb în anul acesta. Pregătim 
du-și din vreme uneltele și sămînța și îm
prăștiind gunoiul pe ogoare, colectiviștii 
și țăranii muncitori din acest raion au 
pornit să execute primele lucrări de pri
măvară.

La îndemnul și după exemplul comu
niștilor, utemiștilor și deputaților comu
nali, în comunele Fîntînele, Tohani, Baba* 
Ana, Fulga, Vintileanca și alte comune 
s-au făcut in primele zile însămânțări pe 
o suprafață de peste 30 hectare cu orz, 5 
hectare mazăre, 0,50 hectare sfeclă de za
hăr, iar pe: suprafața de 144 hectare s-au 
făcut arături de primăvară. Peste 35 hec
tare însămînțate cu grîu din toamna anu
lui 1954 au fost grăpate pentru a men
ține umezeala în sol.

încă din prima zi, fruntași la executarea 
lucrărilor agricole de primăvară în raio
nul Mizil au fost: utemistul Niculescu Ion, 
deputat în comuna Fîntînele, Nichifor 
Gheorghe, Aurică Moise, Ghinea Cons
tantin. Bicleneru Gr. Nicolae, Ion Pop 
Vasile și mulți alți țărani muncitori, _ J



Pasiunea în muncă 
înnobilează sufletul

Cititorii discută scrisoarea
trimisă redacției de tovarășul

Gh. Bratu

In sat la Cîndești
★ ★

Construcțiile vieții noi

Pagini din rezistența 
antifascistă a poporului italian
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Să-l iubim și să-i respectăm pe muncitorii vîrstnici
Dragi tovarăși.

Faptele despre care a pomenit tova
rășul Gheorghe Bratu, referindu-se la 
Constantin Dumitru, m-au făcut să mă 
întreb dacă acest tînăr, căruia sta
tul nostru îi pune la îndemînă mij
loace materiale și culturale pentru a 
deveni un bun muncitor, cunoaște cum 
se învă(a meseria cînd fabricile apar
țineau patronilor.

îmi amintesc că, după ce am um
blat prin București cîteva luni de zile 
fără să pot găsi o uzină metalurgică 
unde să învăț meseria care-mi plăcea, 
am nimerit la un atelier particular. 
Timp de 4 ani, în afară de mîncare 
n-am primit nimic în schimbul muncii 
mele. Ziua de muncă începea în zori 
și se isprăvea noaptea, cînd cădeam 
obosit din picioare. Nu aveam nici că
min, nici haine de protecție, de un 
club sau bibliotecă nici pomeneală. 
După ce am devenit muncitor calificat, 
lucrurile nu s-au prea schimbat. Sala
riul pe care-l primeam de la patron 
reprezenta doar jumătate din cit pri
mea un muncitor virstnic pentru ace
eași muncă.

Constantin Dumitru n-a cunoscut 
acești ani. El se bucură de cuceririle 
poporului nostru muncitor fără să se 
întrebe ce obligații are și el la rtn- 
dul său față de cei care-l înconjoară. 
Să presupunem că lui Constantin Du
mitru nu i s-ar da voie să plece în 
concediul anual de odihnă, sau ar fi 
ținut în uzină peste orele de muncă. 
Desigur că el s-ar simți nedreptdfit 
pentru că știe că este vorba de un

drept al lui. Dar pe lîngă drepturi noi 
mai avem și o serie de îndatoriri din
tre care unele sînt elementare. Una 
din aceste îndatoriri constă in respec
tarea acelora care ne învață meseria; 
de pildă, a maiștrilor care ne transmit 
experiența lor acumulată de-a lungul 
anilor.

Constantin Dumitru se crede atot
știutor; el tratează cu muncitorii mai 
vechi ca de la egal la egal, ba uneori 
îi ia și peste picior. El numește 
„fleacuri” sfaturile maistrului care-i 
dăruiește dintr-un bun al său, din ex
periența sa, pentru ca Dumitru Con
stantin să poată deveni un om care să 
se tină pe propriile picioare, să devină 
un om folositor societății.

Cu ani în urmă, cînd am venit la 
uzinele „Mat gas Rakosi” — aceasta 
a fost după naționalizare — l-am cu
noscut la secția motoare pe maistrul 
Flodor Constantin. Timp de peste 40 
de ani de cînd este strungar, de sub 
mina sa au ieșit zeci și teci de tineri 
pe care el i-a învăfat meserie, tineri 
care nu vor uita niciodată pe omul care 
le-a îndrumat primii pași în profesia 
aleasă.

Deși eu eram deacum un strungar 
cu o oarecare experiență, am avut 
multe lucruri de învățat de la tovarășul 
Flodor Constantin, căruia îi rămin 
recunoscător toată viața pentru ajuto
rul pe care mi l-a dat.

Intr-o zi a venit în secția noastră 
pentru a se califica ca rectificator, ute- 
mistul lonescu Valeriu. în scurt timp 
ne-am convins că el era un tînăr nese-

rios. Cum lua leafa dispărea pentru 
cîteva zile, iar cînd se întorcea nici nu 
vroia să audă de îndrumările șefului 
de secfie. Unii dintre noi erau de pă
rere că nu se mai poate face nimic 
cu Valeriu.

Flodor Constantin i-a liniștit pe to
varășii săi și le-a spus că-l va lua pe 
lonescu Valeriu pe răspunderea sa. 
„Ce-i mai trebuia moșului bătaie de 
cap, nu-i era destul cîfi tineri i-au dai 
de lucru ?” — se întrebau unii.

După cîteva luni Valeriu se număra 
printre fruntașii secției. Maistrul îi 
acordase multă încredere dindu-i să 
execute lucrări pe care le primeau nu
mai muncitorii calificați și in același 
timp îl supraveghea îndeaproape. Tov. 
Flodor reușise să-i cunoască în ase
menea măsură chiar și viața lui per
sonală înctt el a reușit să-l facă să-i 
fie rușine de felul în care se purta atît 
in producție cît și în timpul său liber.

Dacă rectificatorul lonescu Valeriu 
este astăzi un muncitor apreciat de to
varășii lui, el datorează aceasta în 
bună măsură maistrului său.

Dacă Constantin Dumitru nu stăpî- 
nește meseria, aceasta este o urmare a 
lipsei sale de respect față de maiștri, 
fa(ă de muncitorii vîrstnici de la care 
el mai are multe de învățat, iar fap
tul că nu-și cunoaște meseria îl face 
și să nu și-o iubească.

Și cum s-ar putea oare să-fi fie drag 
un lucru pe care nu-l cunoști ?

NICOLAE VASU 
Erou al Muncii Socialiste
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Tinerețe adevărată bucurie nețărmurită pentru părinți
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Poate vă miră faptul că eu, 
o bătrînă trecută de 50 de 
ani, vin să-mi spun cuvîntul 
!ntr-o discuție a tinerilor. îmi 
iau acest drept din grija față 
de cel 10 copii al mei, din 
dragoste față de toți fiii pa
triei care vreau să crească 
oameni cu suflete curate și 
frumoase.

In scrisoarea sa, tovarășul 
Bratu spunea printre altele 
că tînărul Constantin Du
mitru a nesocotit sfaturile 
tatălui, căruia colectivul îi ce
ruse ajutorul pentru îndrepta
rea fiului său. Așa cum a fă
cut și cu celelalte povețe prie
tenești, care i-au fost date, el 
a dat cu piciorul cuvintelor 
părintelui său. E oare acesta 
un fapt neînsemnat peste care 
trebuie trecut cu vederea 7 
Eu cred că nu. Dacă nici sfa
turile părinților nu-i încălzesc 
inima lui Constantin Dumitru, 
înseamnă că el a devenit cu 
totul nepăsător față de sine. 
Cuvîntul tatălui, al celui care 
te-a crescut și ți-a veghiat 
primii pași în viață, care a 
visat să te vadă om, sînt pline 
de cea mai puternică drago
ste, de dorința sinceră de a 
te ajuta. Crezi tu Constantine, 
că mică a fost durerea tatălui 
tău cînd și-a dat seama că

visurile lui au fost înșelate, 
cînd a văzut că nenumărați 
tineri îți spun deschis și-n 
văzul întregii țări că al ră
mas în urma lor, că nu ești 
în pas cu vremurile noastre 7 
E bine să te gîndeștl la acea
sta, să te mîhnească felul urîl 
în care te-ai purtat cu tatăl 
tău.

Eu am crescut 10 copii cu 
care astăzi mă mîndresc, ci
tesc despre el în ziare, mă fe
licită prin scrisori tovarășii 
lor de muneș — și asta mă 
bucură nespus de mult. De
sigur că pentru a-i educa să 
devină oameni adevărați 
ml-am dăruit toate puterile 
mele N-a fost nimic ușor in 
asta. Gîndiți-vă numai că in
tr-o vreme aveam 7 copii care 
mergeau la școală în același 
timp. In vreme ce-și făceau 
lecțiile, trebuia să mă aplec 
lîngă fiecare, să-l ajut cu răb
dare, să-l dojenesc sau să-l 
încurajez. Fiecare avea pasiu
nea lui. Vilmoș 
Vanda vrea 
tiștă, Maria 
sif vroia să 
ca Cfcalov, 
versuri, vroia să ajungă poetă 
Toate aceste năzuinți ale lor 
nu puteau fi considerate ca 
visuri copilărești, Pasiunile 
frumoase sint pietre de preț 
ale tinereții și ele trebuiesc

să

fie 
Iar

iubea sportul, 
ajungă bale- 

filatelistă. Io- 
aviator vestit 
Elvira scria

îndrumate cu grijă pe drumul 
cel bun. Eu nădăjduiesc, am 
siguranța că aceste visuri ale 
lor se vor realiza. Ioslf, a- 
viatorul meu, venea adesea 
cu aeromodelele sale să mi le 
arate, îmi cerea părerea a- 
supra lor. Deși aveam atîtea 
treburi pe cap stăm cu el 
vreme îndelungată și cerce
tam fiecare părticică a mi
cului avion, îi spuneam dacă 
îmi place sau nu, îi ascultam 
poveștile lui despre Cica- 
lov, visurile lui de viitor. Și 
atît de mult îl încuraja aten
ția pe care i-o dădeam aces
tui vis al său, îneît învăța 
și lucra apoj cu o ambiție 
care mă uimea.

Am căutat întotdeauna să 
fiu cît mai aproape de preo
cupările fiilor mei și să-l ajut 
din toate puterile. Să vă po
vestesc un fapt. Patru dintre 
fiicele mele au fost țesătoare 
la aceeași fabrică. Oliver, un 
alt băiat al meu, cînd a pă 
șit pragul tinereții mi-a spus 
că vrea Să se facă și el țesă
tor. S-a dus la țesătorie dar 
după o zi de muncă a venit 
acasă dezamăgit. Nu-l plăcuse; 
Cineva se uitase cam urît la 
el, alții nu vroiau să-l arate 
nimic din tainele meseriei. 
Ml-a spus că nu se mai duce 
la lucru. O să învețe altceva. 
„Dar meseria de țesător îți

place 7” l-am întrebat. Mi-a 
spus că-1 place, e o meserie 
frumoasă, dar după cum a 
fost primit In prima zi crede 
că n-o să facă treabă. L-am 
îndemnat să nu renunțe. In 
viață nu cîștigi nimic fără 
luptă, nu trebuie să se descu
rajeze de la început. Au mai 
pățit și alții ca el. Fără îndo
ială că mai tîrziu lucrurile 
vor fi altfel. El m-a ascultat 
deși nu era întru totul con
vins. Am mai stat apoi cu el 
de vorbă de mai multe ori, 
l-au îndemnat și surorile lui 
să nu renunțe, i-au vorbit 
despre frumusețea acestei me
serii. Astăzi el a devenit un 
maistru țesător priceput, res
pectat de tovarășii săi de 
muncă.

Asemenea discuții am avut 
de atîtea ori cu fiecare din ei, 
a trebuit să-i ajut să-și în
vingă multe șovăieli și clipe 
de descurajare. Și desigur că 
nu-mi pare rău pentru acea
sta. Roadele acestei trude le 
culeg acum, cu o bucurie deo
sebită, în anii bătrînețil.

Tu, Constantin Dumitru, 
n-ai vrea să dăruiești aseme
nea bucurii părinților tăi 7

SARA IUDITH
Mamă eroină

Str N, lorga nr.
Sighișoara
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De fiecare om răspunde colectivul
Am întâlnit la U.R.C.C. Bo

toșani un băiat cunoscut acolo 
tuturor sub numele de An
dină. Faptul acesta desigur nu 
are prea multă importanță 
dacă Andieă n-ar fi săvîrșit 
faptele ce vreau să le poves
tesc mai jos.

Cînd a fost încadrat în 
muncă, Andieă ni s-a părut un 
băiat energic, puternic Părea 
un tînăr liniștit și harnic. Nu 
avea alte preocupări decît 
munca de zi cu zi. După cele 8 
ore de muncă mergea totdea
una acasă liniștit. Peste o vre
me însă, am fost nevoiți să 
ne schimbăm părerea despre 
Andieă, așa cum și-au schim
bat-o și tovarășii de la „Mao 
Țze-dun" despre Constantin 
Dumitru. El a început să în- 
ttrzie nemotivat de la lucru, 
să lipsească apoi zile întregi, 
iar cînd venea la lucru mun
cea fără tragere de inimă. 
Andieă a fost criticat, 1 s-a 
arătat prietenește, că tre-
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în comuna Cîndești, raionul Buhușl, s-au 
făcut multe lucruri frumoase. Noi con
strucții se ridică zi de zi. în curînd ve 
începe construcția a două noi școli.

Prin sprijinul comitetului executiv al 
Sfatului popular comunal, țăranilor mun
citori li s-a dar material pentru construi
rea de cas6 și grajduri. 15 familii de co
lectiviști au primit 56 metri cubi de lemn 
de construcții. Colectivistul Stan Ion a pri
mit 24 metri cubi, material pe care l-a și 
transportat pentru a-și ridica o casă 
nouă.

In curînd în locul caselor scunde și în
tunecoase se vor ridica altele luminoase, 
spațioase.

In prag de primăvară
în serile lungi de iarnă, ne petreceam 

timpul la căminul cultural „I. C. Fri
mu”. Cele 12 conferințe pentru populari
zarea agrozootehnicei pe care le-am ascul
tat, ne-au arătat cum să îngrijim vitele, 
cum să lucrăm pămîntul și multe altele.

Faptul că țăranii muncitori Gh. I. Sir- 
bu, Gh. St. Asmarandei, V. I. Nistor și 
alții au animale bine îngrijite acum, în 
prag de primăvară, se datorește fără îndo
ială și conferințelor de la căminul cultu
ral. la care ei au participat cu regulari
tate. Animalele se îngrijesc după sfaturile 
și îndrumările date.

Foarte mulți țărani muncitori printre 
care și comuniști ca I. C. Simion au scos 
pe ogoare mai bine de 350 tone gunoi de 
grajd. Probele de germinație au fost fă
cute la vreme de țăranii muncitori din 
sat. Printre ei sînt și I. I. Sîrbu, Petre 
Păduraru, Vasile Axinte și numeroși alții-

Iată deci cum am aplicat noi cele învă
țate la cercul agrotehnic.

Pregătirile cooperativei
La cooperativă, acum în preajma înce

peri; muncilor agricole de primăvară, gă
sim fiare și cormane de plug, fier pentru 
reparații, cărbuni pentru forje și altele. 
Pentru tratarea semințelor ca orz și ma
zăre ,s-a adus formalină.

La centrul de închiriat unelte agricole, 
cele 5 pluguri, 12 grăpi, 7 prășitoare, cît 
și triorul, bine unse, curățate și frumos 
aranjate, intră puse la punct în campania 
de primăvară.

în activitatea desfășurată de cooperativă 
au muncit cu multă tragere de inimă to
varășii Gheorghe State, Gheorghe Ba- 
dașcă și ceilalți salariațl.

Munca noastră —scut păcii
Ca în toate colțurile țării și la noi a 

avut loc o adunare în care oamenii și-au 
spus cuvîntul lor pentru pace.

Cîtă dragoste pentru munca pașnică, cîtă 
hotărîre pentru apărarea realizărilor lor și 
cîtă ură față de urzelile agresorilor a re
ieșit din cuvintele tov. Gheorghe Laser, 
N. Ionate, V. Blaj și alții.

Ne-am alăturat toți acelora care ca șl 
noi, vor un trai mai bun, o viață tot mai 
frumoasă. Semnăturile noastre arată acest 
lucru.

Cîndeștenllor le sânt scumpe toate în
făptuirile din sat. Ei vor să meargă me
reu înainte. Să fie ridicată școala cea 
nouă, să fie ridicate și case pentru locui
tori, recolta să crească an de an, traiul să 
devină din ce în ce mai bun !

Corespondent 
TACHE VASILACHE

Undeva în munți, în 
mijlocul stîncilor as
pre, își are sediul o 
grupă de partizani 
genovezi... în apro
piere, ca în toate re
giunile unde fasciștii 
sînt hărțuiți neînce
tat, se află o inscripție 
pe o scindurST'feătută 
de vînturi: „AH- 
TUNG! BANDTTEN”! 
(„Atențiune ! Ban
diți!“). CurajoșU cu 
armele în mîini, cîți- 
va tineri, pornind în 
misiune, doboară seîn- 
dura — mărturie a 
prezenței nedorite a 
fasciștilor... Gu acea_ 
stă imagine simbo
lică, .începe filmul italian „ATENȚIUNE 1 
BANDIȚI !”, una dintre primele opere ale 
cinematografiei neorealiste italiene de 
după război.

Filmul este valoros în primul rînd prin 
bogatul său conținut, prin însemnătatea și 
frumusețea ideilor pe care-și propune 
să le comunice spectatorilor, prin sem
nificația sa de document al luptei 
de eliberare a poporului italian. Grupul 
de scenariști și regizorul Carlo Liz- 
zani — realizatori ai filmului — au iz
butit, ânfățișind rezistența activă a po
porului italian împotriva fascismului, să 
arate legătura dintre partizani și masele 
de oameni simpli, să releve diferitele ma
nifestări ale patriotismului care-i însufle
țea pe luptătorii antifasciști. Nu numai ti
nerii partizani, unii abia ieșiți din anii 
adolescenței, luptă eroic împotriva SS-iști- 
lor, dar și tînăra servitoare care-l ascunde 
pe unul dintre partizani și inginerul fabri
cii care sprijină acțiunile muncitorilor șl 
mai ales înșiși muncitorii care formează 
nucleul rezistenței populare a; luptei pen
tru libertatea Italiei. în acest mod, filmul 
dă o imagine cuprinzătoare a luptei anti
fasciste din Italia în ultima parte a războ
iului, în care au fost angrenate pături di
verse ale societății și în care rolul con
ducător l-a avut clasa muncitoare.

Chipurile de muncitori se află în centrul 
atenției întregului film. Subiectul se axea
ză în jurul activității muncitorilor unei 
uzine genoveze care, în legătură cu parti
zanii, se opun hitleriștilor. îi împiedică să 
demonteze uzina și s-o expedieze în Ger
mania. Cu ajutorul grupei de partizani ej 
imobilizează garda SS-iștilor, demontează 
mașinile și le ascund. Toate represiunile 
nu izbutesc a-i determina să trădeze lo
cul unde se află piesele mașinilor și în fi
nal, undeva în munți, grupa de partizani 
căreia 1 s-au alăturat numeroși noi luptă
tori din rîndul muncitorilor, se pregătește 
să dea lupte hotărîtoare împotriva naziș
tilor.

Subiectul acesta, a cărui trăsătură carac

teristică e simplitatea și laconismul acți
unii, relevă caractere vii, interesante. 
Aproape fiecare dintre membrii grupei de 
partizani îți rămîne întipărit în minte pen
tru că individualizarea este făcută expre
siv și concis, prin atitudine și înfățișa
re. în ceea ce privește celelalte personaje 
trebuie relevat caracterul integru al lui 
Marco, conducătorul muncitorilor genovezi 
și chipul inginerului șef al fabricii, care 
se alătură acțiunilor muncitorilor.

întregul film se distinge prin sobrietatea 
și concentrarea dramatică proprie artei 
cineaștilor progresiști italieni, stil care a 
fost ridicat pe trepte superioare în crea
țiile lor mai recente. Se remarcă îndeo
sebi jocul fostului muncitor — artistul 
Lamberto Maggîorani (cunoscut publicului 
nostru din filmul „Hoți de biciclete") — 
.în rolul lui Marco. înțelegerea profundă a 
personajului, contopirea organică cu ca
racterul și sentimentele acestuia, îi permit 
lui Maggiorani să exprime printr-o mimică 
lapidară, viața sufletească a eroului. Din 
păcate nu putem spune același lucru des
pre interpretarea Ginnei Lollobrigida în 
rolul desenatoarei fabricii, care a apărut 
ștearsă, lipsită de farmec și deseori chiar 
convențională.

în sfârșit, se mai poate reproșa realiza
torilor filmului o mare ușurință în ceea 
ce privește trecerea unor personaje de la 
o stare sufletească la alta, de la o linie 
de conduită la alta. In acest sens un semn 
de întrebare ridică trecerea alpiniștilor 
(trupe ale guvernului italian fascist) fără 
nici o frămîntare, de partea luptătorilor 
antifasciști.

De altfel, lipsa de motivare logică în 
ansamblul acțiunii, a unor episoade în
greunează urmărirea desfășurării filmului.

Cu toate acestea, filmul „Atențiune! Ban
diți 1“ rămîne o realizare izbutită a ci
nematografiei italiene, mai ales dacă ținem 
seama că a fost realizat în perioada de 
formare a curentului neorealist, care a 
dat ulterior opere atît de valoroase.

Revedere cu Roberto Benzi

să fo- 
timpul, 
chibzu- 
el pro. 
va în-

buie să muncească, 
losească la maximum 
citind, distrîndu-se cu 
iată. Ascultînd acestea 
mitea categoric că se
drepta. El s-a dovedit .însă lip
sit de cinste și sinceritate. In 
muncă ei continua să rămînă 
codaș, angajamentele lui do- 
vedindu-se pînă la urmă vor
be goale.

De multe ori ne întrebam: 
ce s-a întîmplat cu Andieă ? 
Un tînăr plin de energie care 
nu vrea să muncească ni se 
părea ciudat. Iată care era 
cauza :

Andieă era un tînăr venii 
de la sat. La Uniunea raiona
lă el nu a fost luat prea mult 
în seamă, ci era doar amintit 
în vreun raport ca exemplu 
bun sau rău. Apoi, cînd s-a 
aflat că e un dansator talen
tat, el a fost primit în echipa 
artistică. Comitetul de între
prindere a făcut pe urmă o 
mare greșală. Intrînd în echi-

pa artistică, el a fost lăsat să 
se sustragă în voie de la mun. 
că pentru că, ziceau ei, ,,e un 
băiat talentat". Unii spuneau 
chiar că fără el echipa artis
tică nu poate trăi, că Paulina 
Ionașcu nu-și mai găsește alt 
partener. încurajat in mod ne- 
just, el s-a lenevit în muncă 
și chiar pentru a veni la re
petițiile echipei de dansuri tre- 
buia rugat de mai multe ori. 
La serviciu — cînd venea — 
arăta abătut, fără poftă de 
lucru, ca urmare a nopților 
de beție pe care le făcea. Ast
fel, el nu mai putea fi de fo
los echipei artistice pentru că 
făcea colectivul de rușine.

Situația în care a ajuns An- 
dlcă nu se datorește numai lui, 
ci și organizației U.T.M. șl co
mitetului de întreprindere 
care în loc să-j ajute să creas
că, l-au ridicat întâi în slăvi 
și apoi — cînd s-a dovedit or
golios — nu i-au combătut 
ingimfarea. Supraaprecierea

unor calități alte tinerilor, în
cununarea lor cu prea mulți 
lauri nu-i ajută pe aceștia să 
crească, ci, dimpotrivă, îi dau 
înapoi. Colectivul este tuto
rele fiecărui tînăr și el tre
buie să se poarte cu cea mai 
mare grijă față de dînsul, să-1 
supravegheze zi de zi priete
nește și cu dragoste. Altfel, tî
nărul ajunge în situația lui 
Constantin Dumitru sau a lui 
Andieă.

Nu trebuie însă să renun
țăm nici o clipă să-i ajutăm 
pe acești tineri care au greșit 
fie din vina lor sau a colec
tivului din care fac parte. Ei 
sînt oameni cinstiți și cîști- 
gîndu-i din nou pe drumul cel 
bun ei pot să-și înlăture ceea 
ce e rău la ei, să-și dezvolte 
calitățile. Nu trebuie însă să 
uităm că de fiecare om răs
punde colectivul.

ADY ABRAMOVICI 
Botoșani
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scurt din scrisorile cititorilor
...Țin să vă povestesc despre urmă

rile lipsei de pasiune față de muncă, 
manifestată de tovarășul Negoiță Ion 
student în anul IV al Facultății de me
canizarea agriculturii din Craiova. 
In sesiunea din iarna aceasta, în urma 
nepregătirii din timp pentru examene, 
Negoiță Ion a rămas corigent, dind do
vadă de o condamnabilă lipsă de răs
pundere față de îndatoririle sale. Pen
tru examenul de corigență Ion Negoiță 
„S-a pregătit" în felul său. A confec
ționat vreo 25 de fițuici pe care le-a 
plasat în toate buzunarele hainei sale; 
în felul acesta dragostea pentru mun
că, perseverența nu se pot dezvolta. 
Prietenii săi însă n-au căutat să-l pre
vină de gravitatea faptului acesta, de 
teamă să nu strice relațiile de „prie
tenie" Adevăratul ajutor de prieten 
sincer însă, constă în judecarea obiec
tivă a faptelor săvîrșite de un tovarăș. 
Pe această bază un proverb popular

condamnînd o falsă prietenie spune: 
„Mai prieten ți-e cel care te contrazice, 
decît acel care te aprobă totdeauna".

La examen Negoiță Ion a fost prins 
încercînd să răspundă după acele fi
țuici. Profesorul dînd dovadă de multă 
bunăvoință i-a aprobat o nouă exami
nare. Nici de data aceasta studentul 
Ion Negoiță nu s-a prezentat pregătit, 
răminînd repetent, nesocotind faptul că 
el este dator să învețe pentru a fi de 
folos patriei — care l-a trimis să stu
dieze la Institut.

1. PERȘ1NARU 
student în anul III 

la Institutul Agronomic Craiova

...Revăd scrisoarea tovarășului Bratu: 
,.tn secția noastră a tineretului a venit 
nu de mult tinărul Constantin Dumi
tru, un băiat înalt, solid, plăcut la in- 
fățișare" și-mi reamintesc de Traian 
Jinga, un om în vîrstă din comuna

Coțofănești, raionul Adjud. într-una 
din zile Traian Jinga a suferit un acci
dent: roțile trenului i-au retezat ambele 
picioare mai jos de genunchi. Jinga a 
suferit mult, dar nu s-a descurajat, nu 
s-a plictisit de viață ci dimpotrivă — 
deși nu mai era un tînăr de vreo 18 
ani — a căutat să-și găsească mai de
parte un rost în viață. 11 puteți întîlni 
pe tovarășul Traian Jinga la munca 
cimpului. El își găsește timp pentru a 
se oeupa și de educația copiilor săi. Mă 
întreb atunci cum poate Constantin 
Dumitru care este sănătos și tînăr să 
fie plictisit, să nu-i placă nimic în via
ță. Lui Constantin Dumitru trebuie să 
i se arate că prin munca sa el este da
tor să aducă un aport societății noastre 
și că prin poziția pe care s-a postat el 
va deveni un parazit, un consumator al 
bunurilor produse de alții.

Elev OGLAN VASILE 
Sibiu

In sprijinul muncii culturale
CRAIOVA (de la corespondentul no

stru).
în opera de culturalizare a maselor, un 

rol de seamă îl ocupă centrele de radio- 
ficare. Prin programele ce le transmit, ele

„Scînteia tineretului**
Pag. 2-a 23 martie 1955
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informează pe ascultători cu realizările stituțil pentru culturalizarea maselor.
Astfel in cei 10 ani care au trecut de la 6 
martie 1945 în regiune au fost înființate 
pe lîngă cele existente 978 cămine cultu
rale, 1199 biblioteci — dintre cșire una 
regională — 17 raionale, 66 sătești și 1115 
în cadrul căminelor culturale. Ele sînt 
dotate cu peste 800.000 de diferite volume 
și broșuri. La sate, în cadrul căminelor 
culturale se găsesc 68 aparate de cinema
tograf. Iar în întreaga regiune mai sînt 
5 muzee, 144 colțuri roșii etc.

zilnice pe care le obțin oamenii muncii.
De curînd și în comuna Cujmir a fost 

pus în funcțiune un nou centru de radio- 
ficape. Pîhă în prezent, rețeaua acestui 
centru cuprinde peste 150 difuzoare

Printre primii țărani muncitori care 
și-au instalat difuzoare, se numără Gheor 
ghe Velici, Floarea Popa, Ion Boiangiu, 
Gheorghe Nărămzolu și alții.

în anii puterii populare în regiunea 
Craiova au fost create și numeroase in-

Au primit steagul roșu 
de producție

ORAȘUL STALIN (de la corespondentul 
nostru).

Duminică dimineața a avut loc festivi
tatea decernării steagului roșu de produc
ție al Ministerului industriei lemnului, 
hîrtiei și celulozei și aj Comitetu
lui Central al Sindicatelor muncito
rilor din industria lemnului, hîr.tiei 
și celulozei, colectivului întreprinderii 
I. P. R. O. F. I. L. Măgura Codlei din 
regiunea Stalin. Colectivul acestei între
prinderi a primit steagul pentru a doua 
oară. în urma succeselor obținute în cursul 
trimestrului al doilea al anului 1954. în a 
doua parte a anului 1954, muncitorii în
treprinderii I.P.R.O.F.I.L. Măgura Codlei 
și-au îndeplinit sarcinile de plan în pro
cent de 172,3 la sută. In aceeași perioadă, 
productivitatea muncii a crescut cu 30,9 
la sută.

Prin munca sa, colectivul întreprinderii 
a sprijinit eforturile metalurgiștilor de 
la uzina „Steagul Roșu”, construind cabi
nele pentru autocamioanele romînești.

Cu ocazia decernării Steagului roșu de 
producție, muncitorii acestei întreprinderi 
s-au angajat ca pînă la 1 Mai să dea peste 
plan 35 de caroserii, 40 de cabine pentru 
autocamioane și altele.

Realizările obținute de colectivul între
prinderii au fost arătate în darea de sea
mă prezentată de tov. Teodor Dorogan, 
directorul întreprinderii. Numeroși mun
citori, printre care Ion Butu, Ion Marcu, 
Rothalar Frida și alții, s-au angajat să 
muncească cu și mai mare însuflețire pen
tru menținerea drapelului obținut.

Vertiginoasa afir
mare a talentului, cu 
adevărat uimitor, al 
micului muzician Ro
berto Benzi, a prile
juit cineaștilor fran
cezi crearea — după 
„Preludiul gloriei" — 
a unui nou film — 
„Chemarea destinu
lui" despre artistul 
devenit atît de tim
puriu celebru.

Numai că de astă 
dată, nu este vorba 
propriu zis despre 
viața micului artist. 
Urmărind un scop 
educativ, axîndu-șe 
în jurul principiilor 
sănătoase după care 
trebuie să se conducă
comportarea și mun
ca unul creator, fil
mul redă procesul cîștigărll unul om, a 
unui artist decăzut, viciat. Tatăl tînăru- 
lui dirijor (în film poartă numele Ro
berto Lombardi) — un pianist de mare 
talent — din pricina viciului beției duce 
o viață mizeră, cîntînd prin cîrciumi și 
baruri. De mult despărțit de familie, duce 
dorul copilului său. La rîndul lui, Rober
to simte lipsa tatălui, a unul sprijin, a 
unei îndrumări în formarea lui ca artist 
adevărat. Ei se întîlnesc. însuflețit de lu
minoasa apariție a fiului său, animat 
de dragostea și de datoria sa în educarea 
lui, convins de soția sa, el se hotărăște 
după multe frămîntări, a-și relua cariera 
de pianist. Roberto Lombardi va dirija 
„Concertul imperial", iar la pian va cînta 
tatăl său Lorenzo Lombardi.

Regenerarea morală a talentatului pia
nist are o bogată semnificație. Din păcate, 
în ciuda scopului educativ al filmului, în 
ciuda unor rezolvări plastice și regizorale 
interesante (regia : Georges Lacombe), fil
mul este dulceag, melodramatic, scenariul 
nu a izbutit să creeze complexul situa-

țiilor emoționante, capabile să convingă 
artistic, să dezvăluie profund, autentic, 
viața sufletească a eroilor. Lipsa aceasta 
fundamentală a dus la crearea unor situa
ții artificiale, uneori nelogice, cum ar fi 
de pildă, explicația dintre pianist și so
ția sa în momentul cînd aceasta îl convin, 
ge să intre într-un sanatoriu. De aseme
nea, în scenariu s-au căutat adesea mo
mente „tari" de un patetism ieftin, 
lacrimogen. Tot din această pricină suferă 
și interpretarea ; cunoscutul și prețuitul 
actor Jean Marais (în rolul tatălui) nu 
izbutește să depășească un nivel medio
cru, pentru că este pus în situații nefi
rești, superficial motivate psihologic.

în schimb, deosebit de interesante sînt 
părțile din film în care-l. vedem pe Ro
berto Benzi, dirijor. Puterea impresionan
tă de înțelegere a muzicii, capacitatea de 
a transmite de la pupitru instrumentiști
lor sensurile compozițiilor interpretate, pa
siunea și eleganța cu care dirijează, ex
plică simpatia de care se bucură tînărul 
dirijor.

Să asigurăm terminarea In bune condifiuni a adunărilor generale de dări de seamă șl alegeri
(Urmare din pag. I-a)

să se facă o analiză scurtă a activității 
delegaților și comitetelor organizațiilor de 
bază, legată de organizarea adunărilor ge
neral? și să se ia măsuri concrete privind 
îmbunătățirea pregătirilor adunărilor de 
alegeri.

Buna desfășurare a adunărilor generale 
de alegeri e de neconceput fără o temei
nică instruire a cadrelor însărcinate cu 
organizarea lor. Membrii comitetelor raio
nale și orășenești U.T.M. au datoria să 
se afle în permanență în mijlocul utemi- 
știlor, să desfășoare un control riguros al 
felului cum sînt instruite comitetele orga
nizațiilor de bază de către delegați și să 
lămurească cu atenție și răbdare acele pro
bleme care n-au fost temeinic înțelese.

Cea mai mare atenție trebuie dată în
tocmirii dărilor de seamă care să fie o 
oglindă a activității comitetelor organiza
țiilor de bază și a utemiștilor. Ele trebuie 
să analizeze succesele obținute de or
ganizațiile respective în perioada cît a 
funcționat vechiul comitet și factorii care 
au determinat aceste succese. In același 
timp, dările de seamă trebuie să scoată la 
iveală, fără înconjur, limpede, lipsurile 
care s-au manifestat în munca organiza
țiilor de bază și în special cauzele acestor 
lipsuri, astfel ca în activitatea viitoare ele 
să nu se mai repete Acei care sînt însăr
cinați cu întocmirea dărilor de seamă, sînt 
datori să folosească un limbai clar, să se

ferească de fraze lungi și greoaie care de 
multe ori nu sînt pe înțelesul tinerilor și 
dau naștere la confuzii. Colectivele care 
întocmesc dările de seamă au datoria să 
cunoască în amănunțime viața întreprin
derii Sau satului respectiv, activitatea ute
miștilor și tinerilor, frămîntările lor. Nu
mai în felul acesta vor reuși să redea 
într-o formă concisă problemele esențiale 
ale vieții organizației și-i vor stimula pe 
utemiști să spună în cuvîntul lor, ceea ce 
gîndesc și simt, să facă propuneri în ve
derea ridicării capacității de mobilizare a 
organizației de bază la nivelul cerințelor.

In întocmirea dărilor de seamă trebuie 
să se ceară sprijinul organizațiilor de 
partid, iar după redactarea lor să fie vă
zute de către birourile de partid.

O atenție deosebită trebuie acordată pro
iectelor de hotărîri. Ele vor trebui să pre
vadă sarcini concrete pentru viitor, sar
cini legate de specificul locului de muncă. 
Se recomandă ca sarcinile trecute în pro
iectul de hotărîri, să fie discutate în prea
labil cu organele locale de partid și de stat, 
pentru a avea garanția că ele corespund 
cerințelor și necesităților arzătoare ale lo
cului respectiv de muncă. Comitetele raio
nale și orășenești U.T.M. vor trebui să dea 
o atenție deosebită ședințelor de birou, de 
confirmare a adunărilor de dări de seamă 
și alegeri, să analizeze eu multă exigență 
conținutul acestor adunări. Nu o muncă 
pripită de răsfoire a dosarelor, ci o ana

liză temeinică și confirmarea numai a ace
lora care s-au desfășurat statutar, va duce 
la aprecierea cea mai iustă a felului cum 
ele au fost organizate.

Una dintre sarcinile cele mai arzătoare 
și de cea mai mare răspundere ale comi
tetelor raionale și orășenești U.T.M. este 
de a instrui imediat noile organe alese. ' 
Adunările de dări de seamă și alegeri au 
ales în fruntea organizațiilor de bază, zeci 
de mii de utemiști dornici să mun
cească și cu multe calități, care însă n-au 
experiența muncii de conducere. De aceea 
este de datoria comitetelor raionale și oră
șenești să învețe noile cadre de conducere 
ale organizațiilor de bază cum să mun
cească, să le transmită din experiența ce
lor mai bune organizații, să-i controleze 
și să-i ajute îndeaproape în munca con
cretă, ț

Trăgînd învățăminte din realizările șî 
lipsurile manifestate în pregătirea și des
fășurarea adunărilor de alegeri care aii 
avut loc pînă în prezent, folosind în per
manență și aplicînd cu consecvență în
drumările prețioase ale organelor de par
tid, comitetele raionale și orășenești' 
U.T.M vor reuși să aducă o contribuție 
însemnată la creșterea nivelului activității 
organizațiilor de bază U.T.M.



CEI VREDN ICI
MOTTO

— Sfatul meu este să lisați trac
toarele. Voi, romînii, trebuie să vă 
țineți de agricultură!

— Nu te-ngrijora mătăluță, o să 
facem tractoare cită frunză și iarbă, 
să arăm cu ele, că noi ne-am sătu
rat să mai tragem în jug. Așa că 
asta-i treaba noastră și nu te-a- 
mesteca.

(Fragment dintr-o discuție care 
a avut loc la Începutul anului 
1948 Intre un observator ame
rican și muncitorul S. Ducu).

Ștefan Iuga e un băiețandru de vreo 
nouăsprezece ani, subțiratic și țîfnos și 
pe deasupra responsabil de brigadă.

Așa, din cînd în cind. ajung la urechea 
lui Ștefan Iuga vești triste, precum că 
un tractorist de cine știe unde, a lăsat 
tractorul pe cîmp, ca un fleț, și s-a dus 
în sat, la mîndruțe. Atunci se-ngălbenește 
de mînie. Aleargă la Petrică Stanciu — 
prieten la cataramă — și strigă la el și-l 
scarmănă.

— Măi Petrică, să nu-i tragi de urechi 
pe ăștia ? Ba să-i tragi, pină le smulgi 
din rădăcini, fir-ar ei de rîs !

— Iar te-aprinzi I Iar pufăi pe nas ca 
bătrînii l

— Tu le ții partea ? Așa ! Cu mine n-ai 
ce maj vorbi. Păi ăștia nu-și dau seama 
ce înseamnă să faci un tractor! Aștla-s 
fițîngăi, ăștia-s... Noi ne zbatem de nouă 
ani cu tractoarele și ei...

— Ia nu mai face tu pe grozavul! zice 
Stanciu Petrică, indiferent.

îndată însă Petrică aleargă la Ion Stra- 
tulat și-i șoptește mînios :

— Ai auzit ? Afurisitul ăla de tracto
rist 1 Să nu turbi de necaz ? Păi pentru 
asta lucrăm noi ?

— Taci măi. n-o lua chiar așa ! zice 
Stratulat, dar peste cîteva minute aleargă 
și el la Ion Constantinescu :

— Ai auzit ? Măi. măi !
Atunci apare iar Ștefan Iuga.
— De nouă ani luptăm pentru tractoare 

și ei...
Mă rog, Ștefan Iuga o scrintește un pic 

cînd se laudă că de nouă ani lucrează la 
tractoare. Fie vorba intre noi. flăcăul a 
terminat școala de pe lingă uzină de 
vreun an și ceva, așa c§ vă dați seama.

Cînd au început zbaterile pentru primul 
tractor romînesc, Ștefan Iuga era băiețan
dru și încă mai juca fotbal cu o minge 
din cîrpe. Da, da. așa-i, Ștefan Iuga n are 
de ce să se supere, fiindeă soarta primu
lui tractor se hotăra prin toamna lui 1945 
și începutul lui 1946. Atunci, un grup de 
tehnicieni s-au apucat — nerăbdători și 
poate temători — să schițeze proiectul 
tractorului. Aveau la îndemînă sprijinul 
comuniștilor și documentația sovietică, 
înaintau greu, începutu-i început — și 
se-ndirjeau cînd leprele de orice fel — 
„istorici" și tot soiul de alțl bandiți sa
dea. hămăiau ca niște cîini hămesiți și 
răgușiți.

— N-o să iasă 1 N-o să iasă 1
— Ba tractorul o să iasă — șl o să vă 

lasă și vouă ochii I
— Dacă o ieși tractorul romînesc, a- 

tuncj noi ne aruncăm în fața lui!
Oamenii munceau din greu. Pînă atunci 

în uzina aceea se fabricaseră avioane 
Trebuiau schimbate mașinile. Se turnase 
aluminiu — și acum trebuia turnată fontă.

Oamenii au răzbit prin toate. La 26 de
cembrie 1946 primul tractor romînesc era 
gata Pină și nevestele lucrătorilor — și 
copiii — s-au strîns în curtea uzinei, să-l 
vadă. 4,..... .. . ..

Niciunui dintre bandiții care se băteau 
cu pumnul în piept și lătrau „că tractor 
romînesc n-o să vedem pîn-o fi soarele- 
soare" n-a venit să-și lungească oasele în 
fața primului tractor. Păcat...

*
în clipa în care a aflat că muncitorii 

uzinei și-au îndeplinit sarcinile din pri
mul cincinal, Ion Stratulat a chiuit de 
bucurie și i-a venit chef să încingă o horă 
fără pereche Pină în cele din urmă flă
cău) a trebuit să renunțe la horă, că avea 
de lucru. De dimineață îl chinuia gîndul 
să facă într-un fel și să nu scape meciul 
de fotbal între nu mai știu ce echipe. A 
trebuit, să se lase păgubaș și de asta. Da, 
fiindcă meciul începe la două — și el mai 
are de lucru și pe deasupra mai e ședință 
de alegeri în organizația U.T.M. El, Ion 
Stratulat, e în biroul organizației. Știe că 
o să fie scărmănat un pic, pentru că, fie 

Sfatul tinerilor fruntași
Pe vremuri pămîntul dobrogean bătut 

de vînturi uscate, era socotit un pămînt 
sărac. Cu greu se putea scoate o recoltă 
mai acătării de pe asemenea pămînturi.

Astăzi, pe aceleași ogoare dobrogene, 
bătute de aceleași vînturi uscate, cresc 
recolte bogate 3.200 kg. porumb boabe la 
hectar au recoltat colectiviștii din satul 
Valea Seacă. Harnicii muncitori de la gos
podăria agricolă de stat din comuna Cio
cîrlia de Jos au obținut în medie, cîte 
1.680 kg. griu la hectar.

Despre rodnicia ogoarelor dobrogene, 
despre posibilitatea de a se culege recolte 
tot mai frumoase, au povestit la o cons
fătuire. tineri fruntași de pe ogoare din 
raionul Medgidia. Consfătuirea, organiza
tă de ziarul „Scînteia tineretului" și Co
mitetul raional UT.M Medgidia, cu spri
jinul comitetului raional P.M.R., a avut 
rostul să extindă în rîndul tinerilor de pe 
ogoare experiența pozitivă a fruntașilor 
și să înarmeze tineretul de pe ogoare 
acum, în pragul însămînțărilor de pri
măvară, cu metode agrotehnice avansate.

APLICAREA METODELOR 
AGROTEHNICE AVANSATE 
- CHEZĂȘIA SPORIRII 

RODNICIEI OGOARELOR

încet-încet, agrotehnica pătrunde tot 
mai adînc. mai larg, pe ogoarele raionului 
Medgidia.

Pină acum doi ani, de pildă, colectivi
știi din Ciocîrlia de Sus nu știau nimic 
despre porumbul hibrid. Dar acum au în 
gospodărie sămînță hibridă de porumb și 
cunosc tot ce trebuie în legătură cu ob
ținerea ei. La consfătuire, utemista Elena 
Păcuraru a arătat pe larg celorlalți par- 
ticipanți. cum au lucrat ei de au obținut 
porumb hibrid Le-a vorbit în termeni 
științifici, cu amănunte.

„Am însămînțat două hectare cu porumb 
pentru ca să obținem sămînță hibridă. Un 
rînd de porumb era din soiul I.C.A.R-54 
— soiul tată — iar altul, din soi de-al nos
tru, dobrogean — soiul mamă. L-am însă- 
mînțat în cuiburi așezate în pătrat. Am 
prășit apoi porumbul de trei ori, mecanic, 
și am dat și cu sapa pe rînduri. Mai tîr- 
ziu, cînd au început să apară florile po
rumbului, spicul din vîrf, floarea bărbă
tească și mătasea — floarea femeiască — 
am tăiat florile bărbătești de la soiul 
nostru dobrogean. Am strîns apoi polenul

vorba între noi, nu întotdeauna... dar pro
blema e dacă o să-1 mai aleagă ori nu I 
Cum vor socoti tovarășii I El nu influen
țează pe nimeni. Și, dacă stai să te gîn- 
dești bine — apoi pe lingă meci și ședință 
mai sînt și cîțiva reporteri care intră me
reu în vorbă cu el și-l întreabă una și 
alta — și mai ales cum îi cu metoda.

— Cum să fie 1 Am văzut un film, apoi 
m am dus acasă, a doua zi m-am dus la 
uzină și-am cerut lămuriri, a treia și a 
patra zi tot așa — iar în a cincea am tre
cut să aplic metoda Jirov. Asta-i...

— Ei, nu, mai încet... Dar cum, în ce 
fel!

— Asta-i 1 și Ion Stratulat, inițiatorul 
introducerii metodei Jirov în uzină, zim- 
bește șiret gindind ; „Așa-i că mă pricep 
cum să necăjesc gazetarii ?” Dar repede 
își revine — și începe să povestească li
niștit, ca un bătrînel, cine-i și de unde-i, 
prin cite a trecut.

Ion Stratulat e un flăcău înăltuț, ară
miu — mereu vesel și pus pe vorbă. Nu 
Se lasă, nu se dă — și întotdeauna în
cearcă să te convingă pînă la capăt că el 
nu ia în seamă fiece lucru.

„Eu nu mă omor, nu mă bag. N-am cap 
de inovator" .Numai că de mult timp Ion 
Stratulat e fruntaș pe uzină — și nu trece 
zi în care să nu s-aplece asupra cărții. 
După strădanii îndelungate, flăcăul se nu
mără azi cu cinste printre cei 1200 de ino
vatori din uzină, -Dacă îl întrebi cum a 
lucrat azi — zice că bine, dar pe urmă se 
duce la Stanciu Petrică și-i spune, amărît:

— Nu-i destul ce facem noi ! și lovește 
cu pumnul în vînt. Nu băgăm învățătură 
în capul ăsta sec. Ai hai, mămăligă cu 
mălai 1 Mă duc acasă, să învăț.

în neliniștea aceasta flăcăul se întîl- 
nește cu Ion Constantinescu și cu atiția 
alții din uzină. Ion Constantinescu, care 
se apropie de treizeci de ani — un bărbat 
scund și negricios, cu trăsături aspre — 
a înființat prima brigadg din uzmă — 
brigada „8 Mai", mereu fruntașă. Și to
tuși, nu-i destul. Nu, că de curiad a fost 
primit candidat de partid și se cere mai 
mult de la el, în toate privințele.

— Am dat mii de tractoare ? Frumos 
din partea noastră. Numai că țara-j mare 
și tractoarele astea încă-ș puține.

Și Ion Stratulat și Constantinescu — 
și toți ceilalți au dreptate. Da, pentru că 
nu trebuie să uităm că în urmă cu nouă 
ani, cind se construia primul tractor — 
pămînturile dobrogene încă maj erau răs
colite cu plugul de lemn.

— Mii de tractoare ? Frumos din par
tea noastră, dar nu-i destul.

Nici mașinile nb au liniște aici. Mașini 
dintre cele mai moderne — și cele mai 
multe venite din Uniunea Sovietică. Ma
șini de înaltă precizie — prin care au tre
cut, zi și noapte, piesele a mii de trac
toare. Pe la sfîrșitul anului 1944. pe locul 
unde se înalță astăzi uzinele „Ernst Thăl- 
mann", nu șe aflau decît ruinele fostei 
fabrici de avioane. Atunci s-a ținut prima 
adunare a muncitorilor. S-a hotărît refa
cerea uzinei. S-a construit și amenajat o 
oțelărie modernă, o forjă, s-a reconstruit 
turnătoria de fontă șj atitea altele S-au 
creat condițiile cele mai bune de lucru. 
Pretențiile au crescut și ele: lucrul să fie 
de calitate, să facă cinste uzinei.

De la mic la mare, tinerii sînt dușma
nii rebuturilor. — deși cîteodată, de ce să 
nu fim cinstiți — se cam lasă pe tînjeală
— și atuncea-i vai și-amar. Bineînțeles, 
tac chitic — dacă e cazul își fac autocri
tica și_ jură că n-o s-o mai scrîntească. 
Atunci însă cînd rebuturile se datoresc 
materiei prime trimisă de reșițeni ori hu- 
nedoreni — ei, apoi atuncea-i jale mare. 
Nu de prea multă vreme s-a ținut o con
sfătuire la care au participat constructo
rii și furnizorii de materiale. Consfătuirea 
aceasta a fost cu surprize. în dosul unei 
cortine se aflau piesele rebut întij s-au 
spus vorbe frumoase, s-au adus și laude
— dar pină la urmă, cei vinovați au ieșit, 
cum se spune, cu fesui turtit.

Ar mai trebui adăugat că în toiul aces
tui triumf al constructorilor de tractoare 
s-a ridicat un tractorist de prin Constanța 
și scoțînd niște chei din buzunar a În
trebat naiv:

— Dar astea ale cui sînt ? Mai întreb 
odată ; ale cui sînt sculele astea ? Dacă 
nu se găsește stăpînul — atunci îmi ră- 
mîn mie. Da, că eu le-am găsit, într-un 
K.D Ne-ați trimis K.D.-ul, dar era cu nă
rav. Nu vrea să pornească. L-am desfă

de la florile bărbătești de la porumbul
I.C.A.R.-54  și l-am presărat peste măta
sea de la porumbul nostru. Am făcut ast
fel polenizarea suplimentară artificială 
Recolta de porumb realizată de noi a în
trecut cu mai bine de 700 kg. recolta me
die de porumb obținută în gospodărie. De 
aceea, în anul acesta, noi am hotărît să 
însămînțăm cu sămînță hibridă de porumb 
o suprafață de 200 hectare”.

...Greu, tare greu, s-au convins colec
tiviștii din Valea Seacă să însămînțeze po
rumbul în cuiburi așezate în pătrat. Era 
un lucru nou, necunoscut pentru ei. „în
suși pe mine, ca brigadier — a povestit la 
consfătuire tovarășul Teodor Bucur, briga
dier la gospodăria colectivă din Valea 
Seacă — nu prea mă trăgea inima să în- 
sămînțez în cuiburi așezare în pătrat.

Porumbul l-am însămînțat în pămînt 
bine pregătit încă din toamnă. în primă
vară, cînd a început să se zvînte, am dat 
cu grapa, ca să împiedicăm evaporarea 
apei, L-am mai grăpat odată înainte de 
a face marcarea terenului. Apoi om însă- 
mînțat Mai tîrziu, pentru că pămîntul 
prinsese scoarță, am dat din nou cu gra
pa, apoi am început prășitul. Prașilele 
le-am făcut mecanic. Am cules cîte 
3.200 kg. porumb boabe la hectar. 
Recolta întrecea cu aproape 1.000 
kg la hectar pe cea obținută de 
pe o suprafață de 7 hectare, însămînțată 
în mod obișnuit. Sporul de recoltă ar fi 
fost desigur și mai mare dacă am fi fă
cut mai multe prașile sau am fi aplicat 
polenizarea suplimentară artificială — așa 
cum am aflat aci că au făcut unii tovarăși. 
Am hotărît ca în anul acesta. întreaga 
suprafață de culturi prășitoare să fie în- 
sămînțată în cuiburi așezate în pătrat Iar 
pentru ca sporul de recoltă să fie mai 
mare, brigada noastră s-a angajat să exe
cute mai multe prașile și. totodată- să fo
losească și polenizarea suplimentară artifi
cială”.

Anul trecut n-a prea fost favorabil ob
ținerii unor recolte de grîu bogate: 
mal ales pe meleagurile dobrogene. To
tuși, oamenii muncii de pe ogoare, folo
sind cunoștințele lor agrotehnice, au reu
șit în mare parte să stăvilească vitregia 
naturii.

„Am obținut, în anul trecut, o recoltă 
medie de griu de 1.680 kg. la hectar — a 
spus tovarășul Vasile Dumitru, brigadier 

cut șl cînd colo, iacă pricina ; cheile astea 
pe care vreunul de aici, unul mai adormit, 
le-a uitat în tractor.

Au fost rîsete — și cînd s-au terminat 
rîsetele a început autocritica celor din 
Orașul Stalin, a constructorilor de trac
toare. Neglijențe mai sînt — se fac și gre
șeli — dar pînă la urmă învinge dorința 
omului de a se realiza, de a face lucruri 
cum nu s-au mai văzut.

Uzina trăiește intens, în fierbere, ca 
stupul de albine. De curînd brigada nr. 
60 de pe linia de cuzineți a sectorului uzi- 
naj motoare a împlinit un an de activi
tate. O scurtă întrunire —- cîntece. 
flori. Dar pînă și această întru
nire s-a terminat cu o surpriză — dacă 
vreți, cu o izbîndă. că de fapt așa e. Tine
rii din brigadă au fost invitați în curtea 
uzinei. Credeau că o să le mai înmîneze 
careva flori. Nu. era vorba despre altceva. 
In curtea uzinei a apărut primul K.D.P.-35 
— al cincilea tip de tractor lucrat în uzi
nă. Și cînd s-a terminat de făcut proba 
tractorului prășitor s-a anunțat că se lu
crează la proiectul celui de al șaselea tip... 
M.T.Z-ul...

Așa-i viața aici. O brigadă își sărbăto
rește un an de activitate ; apare un nou 
tip de tractor — și dacă mai vreți și al
tele. Păun Busuioc, turnătorul, a mai 
scris o poezie — la redacția ziarului 
„Tractorul" au mai sosit zece corespon
dențe și Stanciu Petrică a hotărît să se 
însoare.

Știu că mai cu seamă Stanciu Petrică 
o să se supere pentru că dau pe față taina 
aceasta, dar nu-i nimica. Și așa, prea 
multe lucruri nu știu. Cum o cheamă, cine 
e — habar n-am, că flăcăul știe el cum 
sînt gazetarii — și tace.

— Cum de te-ai hotărît s-o faci și 
p-asta ?

— Așa... m-am săturat de burlăcie.
— Stai, stai...
— Ce să stau! îi rău dacă n-ai nevas

tă. Eu nu-s gospodar Dimineața, cînd 
plec la uzină, ce să măninc ? Marmeladă 
cu piine ! La dracu, m-am săturat. Cu 
nevestică, îi altfel.

Și uite așa Stanciu Petrică se zbate să 
te convingă in fel și chip că de fapt el 
nu-i în stare să iubească — fetele nici nu 
merită să fie iubite — și dacă se însoară, 
apoi o face pentru că s-a săturat de mar
meladă cu pîine, Dacă îl crezi, într-ade- 
văr — atunci roșește un pic și-ți suflă 
la ureche :

— Te-am dus! Ce, crezi că am butuc 
ici-șa ? și arată în dreptul inimii.

Stanciu Petrică s-a hotărît să rămîie 
pină la bătrînețe în uzină, că-i bine aici 
și tare-i frumos Și fiindcă' a venit vre 
mea — îl bate gîndul să-și ia o tovarășă 
de viață.

Stanciu Petrică e fecior de oameni să
raci din Rimnicul-Vllcea A slugărit pînă 
prin 44. Atunci se afla pe cîmp. Au tre
cut niște fasciști — se retrăgeau turbați — 
și-n turbarea lor au aruncat o grenadă 
lîngă flăcău. Stanciu Petrică s-a ales cu 
spatele zdrelit, cu mina și piciorul drept 
ciopîrțite A zăcut acasă cîteva luni, că 
bani de spital n-avea. A plecat apoi să 
învețe meserie. S-a oprit aici la 
Orașul Stalin și vrea să îmbătrî- 
nească în uzina asta. Adică — nu prea 
își dorește el să imbătr.înească — și tot 
mereu se interesează ce se mai aude cu 
leacurile acelea pentru prelungirea vieții.

Stanciu Petrică a lucrat la primele 
K.D -35, de curînd, sub ochit lui s-a născut 
noul tip de tractor K.D.P.-35 — tractorul 
prășitor, iar acum flăcăul întreabă mereu 
cînd vor trece să construiască M.T.Z.-uri. 
Să fie tractoare multe — pentru cei de pe 
ogoare, pentru petroliști și forestieri. 
Munca să devie mai ușoară, foloasele mai 
mari.

Stanciu Petrică a avut bucuria să ajute, 
prin strădaniile lui la îndeplinirea sarci
nilor primului cincinal. S-a angajat și el 
— ca și oțelarii Ilie Micu și Balog Fran- 
cinsc. ca și inginerul Vasile Dicu — și 
atiția alții — să sporească numărul trac
toarelor. Zice și el că altă meserie ca 
aceea de constructor de tractoare nu se 
mai află. Iar dacă zîmbești ironic, se în
moaie șl o lasă mai așa.

își revine însă brusc și încruntînd 
sprîncenele zice, răspicat, să se știe odată 
pentru totdeauna : meseria asta este prin
tre cele mai importante. Nu, nu — cea 
mai importantă. Avem nevoie de trac
toare, asta-i 1

NICOLAE ȚIC

la gospodăria agricolă de stat din Ciocîr
lia de Jos.

Munca noastră pe lotul însămînțat cu 
griu n-a încetat îndată ce am pus sămîn- 
ța în pămînt, ci a continuat și primăvara. 
Pentru că pămîntul prinsese scoarță, am 
grăpat culturile cu o grapă ușoară. Scoar
ța a fost distrusă, afînînd în felul acesta 
pămîntul Și păstrînd umezeala. Apoi, nu 
toate plantele ieșiseră la fel de dezvoltate 
din iarnă, unele erau mai slabe. De aceea am 
împrăștiat pe ogor îngrășăminte chimice. 
Dar nici cu acestea n-am sfîrșit munca- 
Creștea griul — creșteau însă și buruienile. 
Am plivit de două ori buruienile din grîne.

La recoltat am ținut de asemenea sea
mă de îndrumările agrominimului. Am 
început seceratul la timpul potrivit, cînd 
griul era în pîrgă. în medie, am cules 1-680 
kg. griu la hectar, cum am spus. Au fost 
însă unele parcele de pe care am scos chiar 
mai mult de 2.000 kg. grîu la hectar".

Și în multe locuri — în gospodării de 
stat, gospodării colective, întovărășiri 
agricole sau în sate — agrominimul începe 
să fie, pentru tot mai mulți, îndrumarul 
prețios în lupta pentru obținerea unor re
colte îmbelșugate

SA APLICAM AGROTEHNICA 
IN MOD CREATOR

In consfătuire s-a mai ridicat însă o 
problemă deosebit de importantă : aceea 
a aplicării întregului complex de lucrări 
agrotehnice și a aplicării agrotehnicii în 
mod creator.

„Fără îndoială — a spus utemistul Cons
tantin Haras, inginer agronom la gospodă
ria agricolă colectivă „Brazdă Nouă" din 
comuna Castelu — însămînțarea porum
bului în cuiburi așezate în pătrat este o 
metodă avansată . care duce la obținerea 
unor recolte sporite. Dar numai însămîn- 
țatul în cuiburi așezate in pătrat — la po
rumb — sau în rînduri încrucișate — la 
griu — fără a executa la timp și lucrările 
de întreținere nu va duce singur la spo
rirea recoltei Degeaba însămînțăm în cui
buri așezate în pătrat dacă însămînțăm 
tîrziu Am să dau un exemplu din gospo
dăria noastră. Am însămînțat, în anul tre
cut. pe-o parcelă, pdrumb în cuiburi așe
zate în pătrat, la un anumit timp Pe o 
altă parcelă am însămînțat porumbul tot 
în cuiburi așezate în pătrat, dar mai tîr
ziu cu o săptămînă. Am făcut această ex
periență pentru a stabili timpul optim de

Din relatările unui responsabil 
cu munca științifică studențească

Despre activitatea științifică desfășu
rată de studenții Institutului forestier din 
Orașul Stalin ne-a vorbit tovarășul Pope
scu Gheorghe, responsabil cu munca știin
țifică în comitetul U.T.M.

— în cursul anului universitar 1953 — 
54, în Institutul nostru își duceau activi
tatea doar 9 cercuri științifice. Cîteva 
dintre acestea funcționau uneori pe hîrtie, 
faptul datorîndu-se fie numărului restrîns 
de participanți, fie planurilor neînche
gate, rupte de sarcinile practice ale con
strucției socialismului, rupte de înclina
țiile studenților.

La începutul noului an universitar, co
mitetul U.T.M. și-a propus reorganizarea 
muncii științifice a studenților prin acti
vizarea cercurilor științifice vechi și în
ființarea de altele noi. In această direcție, 
după consultări avute cu cadrele didac
tice s-a hotărît înființarea a încă patru 
cercuri științifice la facultățile de silvi
cultură și exploatare. Măsurile nu s-au 
oprit însă aici. Pe lîngă comitetul U.T.M. 
a luat ființă un colectiv alcătuit din stu- 
denți care au primit sarcina de a răs
punde de activitatea unuia sau mai mul
tor cercuri științifice. Acest colectiv ține 
regulat ședințe în care se discută obser
vațiile lor asupra muncii științifice desfă
șurate de studenți, se iau măsuri opera
tive de lichidare a lipsurilor acolo unde 
ele s-au sezisat.

Printre primele sarcini pe care și le-a 
propus comitetul U.T.M. a fost și aceea 
a. reînscrierii studenților în cercuri. în 
această privință noi ne-am călăuzit după 
indicațiile Ministerului învățămîntului. 
Am veghiat ca în aceste cercuri să fie 
atrași studenți merituoși la învățătură, 
pasionați după munca științifică. Firește, 
această acțiune n-a fost lipsită de greșeli. 
Reînscriind studenții în cercuri noi n-am 
sezisat de la început tendința unora de 
a se înscrie în cercurile științifice doar 
pentru a se remarca în fața cadrelor di
dactice. Mai tîrziu, cînd cercurile științi
fice au început să-și desfășoare activita
tea, acești studenți — atunci cînd parti
cipau la ședințe — afișau plictiseala, de
zinteresul față de problemele discutate, 
înțelegînd că aceștia nu constituie decît 
un balast pentru studenții sincer pasio
nați pentru munca științifică, noi am 
reorganizat cercurile științifice, asigurînd 
astfel un climat prielnic cercetărilor. Un 
asemenea caz s-a întîmplat la cercul de 
silvicultură unde din 40 de membri cîți 
s-au înscris inițial au rămas doar 28, care 
însă se preocupă cu seriozitate de munca 
lor.

Spectacole pentru elevi in orașul lași
în ultima perioadă, comitetul orășenesc 

Iași al U.T.M. a început să se preocupe 
îndeaproape de organizarea timpului li
ber al tineretului.

Printre alte acțiuni, s-a organizat și vi
zionarea în colectiv de către elevi a pie
sei „Harap Alb“ — dramatizare de Geor
ge Vasilescu după basmul cu același nume 
al scriitorului nostru clasic Ion Creangă

Sînt mulți tineri pe ogoarele raio
nului Medgidia, regiunea Constanța, 
care pun toată rîvna și toată price
perea lor în lupta pentru a zmulge 
pămîntulul roade cît mai bogate.

Utemistul GHEORGHE FIERBIN
TEA NU, inginer agronom la gospo
dăria colectivă „Hristo Botev“ din 
satul Ciocîrlia de Sus îndrumă pe 
colectiviști cum să muncească, ce 
metode avansate să folosească pen
tru ca ogoarele gospodăriei să pro
ducă mai mult. Și multe lucruri noi 
au învățat colectiviștii de la agrono
mul utemist. Ei știu despre însămîn
țarea griului în cruce, pe diagonală 
(metoda aceasta a învățat-o agro
nomul »lin vizita făcu:ă la Expoziția 
Agricolă Unională de la Moscova și

însămînțare a porumbului în gospodăria 
noastră. Pe amîndouă parcelele am execu
tat apoi aceleași lucrări de întreținere: 
prășitul, răritul etc. La cules, recoltele 
au fost diferite. De pe parcela însămînțată 
mai înainte am cules cu peste 400 kg. la 
hectar mai mult decît de pe parcela în- 
sămîntată mai tîrziu. înseamnă că însă- 
mînțarea tirzie a porumbului nu e bună.

Vom obține o recoltă mult sporită la hec. 
tar numai folosind toate lucrările agro
tehnice împreună și executîndu-le în 
timpul prielnic".

In multe locuri experiența bună a oa
menilor, verificată în practică, s-a dovedit 
a fi cel mai bun sfătuitor. Un asemenea 
caz s-a petrecut la gospodăria agricolă de 
stat din Peștera și despre el a vorbit la 
consfătuire subinginerul agronom I. Gîlcă, 
șeful unei secții a gospodăriei

„Noi am făcut următoarea experiență — 
a spus el. In vara anului 1953 am luat 
două parcele de cite 50 hectare. Una am 
lucrat-o în mod obișnuit — adică am exe
cutat dezmiriștitul, arătura pentru însă- 
mințări, însămînțatul etc Pe cealaltă par
celă n-am făcut dezmiriștitul, ci o arătură 
de 18—20 cm. adincime. Deși dezmiriști
tul este o principală lucrare agrotehnică 
necesară reținerii apei în pămînt și care 
asigură și alte avantaje, totuși din unele 
observații, a reieșit că arătura adîncă este 
mai indicată decît dezmiriștitul pe tere
nurile gospodăriei noastre In toamnă, îna
inte de însămînțări, am arat din nou, dar 
de data aceasta cu plugul fără cormană 
Am grăpat apoi terenul, am însămînțat 
amîndouă parcelele cu grîu, apoi am exe
cutat aceleași lucrări pe fiecare parcelă. 
Am obținut recolte diferite De pe cea de 
a doua parcelă — pe care am făcut ară
tura adîncă în locul dezmiriștitului — am 
recoltat cu aproape 800 kg. la hectar mai 
mult decît de pe parcela pe care am făcut

Cercul de exploatare și transporturi 
care a luat ființă la 1 noiembrie anul 
trecut este unul din cele mai tinere 
cercuri științifice din Institut. Membrii 
acestui cerc și-au propus două teme, din
tre care una se referă la organizarea ex
ploatării unui parchet (loc de muncă) din 
ocolul silvic întorsura Buzăului.

Pentru realizarea acestei teme, mem
brii cercului au făcut o serie de deplasări 
pe teren. Ei au luat legătura cu munci
torii și inginerii de la parchetele înveci
nate, au făcut calcule privind valorifica
rea bogăției forestiere din această parte 
a țării prin crearea drumurilor de acces 
etc. Proiectul definitiv se lucrează acum, 
urmînd ca la data de 1 aprilie să fie îna
intat întreprinderii respective spre apro
bare.

în cursul anului universitar trecut 
cercul științific de tehnice împăduririlor 
nu ducea aproape nici o activitate. Reor
ganizat anul acesta, membrii cercului au 
reușit să definitiveze printre altele tema : 
soluții tehnice pentru lucrările de împă
durire a Tîmpei. Această lucrare a fost 
întreprinsă în colaborare cu cîțiva cerce
tători de la Ocolul Silvic — Orașul Stalin, 
în numeroase deplasări pe teren, mem
brii cercului au făcut măsurători și cal
cule iar astăzi ei se pregătesc ca încă în 
primăvara acestui an să treacă practic la 
realizarea proiectului lor.

Cercul de științe sociale cuprinde cel 
mai mare număr de membri. In cadrul 
acestui cerc se lucrează unele referate in
teresante care vor fi prezentate și în se
siunea științifică pe institut. Unul din 
aceste referate se ocupă de valorificarea 
moștenirii progresiste a silvicultorilor din 
Romînia. Studentul Papavă Alex., res
ponsabilul colectivului care redactează 
această lucrare a studiat periodicele tim
pului, urmărind activitatea unuia dintre 
pionierii silviculturii din țara noastră, 
Stătescu Gh. Materialul documentar a 
fost strîns de-acum și referatul se află 
în faza de finisare.

în curînd, va avea loc sesiunea științi
fică a tuturor cercurilor din Institutul no
stru. Această sesiune va constitui un im
portant mijloc de analiză a activității 
științifice a studenților, a felului cum a 
îndrumat și controlat organizația U.T.M. 
munca cercurilor științifice. Sesiunea va 
stabili printre altele și sarcinile noastre 
de viitor, pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității științifice a stu
denților, în lumina sarcinilor care ne re
vin din recentele hotărîri ale plenarei a 
Il-a a C.C. al U.T.M.

— spectacol realizat de colectivul Teatru
lui Național din Iași.

Acest spectacol a fost vizionat cu mult 
interes de peste 1000 elevj cărora li s-a 
creat astfel încă o posibilitate de a-și pe
trece în mod plăcut și instructiv timpul 
lor liber.

Corespondent 
LUMINIȚA AMBROZIE

a aplicat-o în toamna anului .trecut 
în gospodărie) despre producerea se
minței hibride de porumb, despre în
sămînțarea porumbului în cuiburi 
așezate în pătrat, despre polenizarea 
suplimentară artificială și multe 
altele. Pe pieptul harnicului Inginer 
agronom strălucește insigna de frun
taș al recoltelor bogate.

Printre mecanizatorii fruntași 
de la stațiunea de mașini și 
tractoare din comuna Remus 
Opreanu, este și tînărul tracto
rist IOAN GOMOIESCU. Colecti
viștii din Remus Opreanu, de pildă, 
au cules peste 2.400 kg. de porumb 
boabe la hectar de pe tarlalele lu
crate de el. Ioan Gomoiescu a reu
șit să folosească la prășit, în anul

trecut, întreaga capacitate de lucru a 
tractorului „V.T.Z.-U 3“ prășind cîte 
26-28 hectar** intr-o singură zi, în 
țoc de 9 hectare cît avei norma.

Tractoristul loan Gomoiescu a fost 
distins cu insigna de fruntaș al re
coltelor bogate.

VASILE DUMITRU se numără 
Krintre brigadierii de cîmp, cei mai 
arnlci de la gospodăria agricolă de 

stat din comuna Ciocîrlia de Jos. 
Pentru recoltele bogate obținute de 
brigada condusă de el. a primit in
signa de fruntaș al recoltelor bo
gate.

Deși în anul trecut n-au fost con
diții prea prielnice unor recolte mari 
prin părțile acelea, totuși, lucrînd 
pămîntul așa cum cere agrotehnica,

dezmiriștitul. Bazați pe roadele acestei ex
periențe, în vara anului trecut noi n-am 
mai făcut dezmiriștitul ci am executat di
rect arătura adîncă pe întreaga supra
față. Agrominimul ne învață lucruri bune, 
pe care însă trebuie să le aplicăm în mod 
diferit, potrivit condițiilor locale".

MECANIZATORII AU CUVINTUL
Multe au avut să-șl împărtășească par- 

ticipanții la consfătuire — dar mai ales 
mecanizatorii — și în ce privește lărgirea 
mecanizării lucrărilor agricole. Dacă în- 
sămînțările sau lucrările de întreținere a 
culturilor trebuiesc executate într-un timp 
scurt, mecanizatorii sînt cei care au cu- 
vîniul.

„Pentru gospodăria noastră colectivă — 
a spus utemistul Gheorghe Fierbințeanu, 
inginer agronom la gospodăria colectivă 
„Hristo Botev" din satul Ciocîrlia de Sus 
— mecanizarea lucrărilor agricole a adus 
sporuri de recoltă și economii însemnate. 
Iată cîteva exemple: în anul trecut am în
sămînțat grîu pe două parcele. Pe una din
tre ele am executat toate lucrările cu 
tractorul de la arat și pînă la reeditat, iar 
pe alta, cu mijloacele gospodăriei noastre. 
Am făcut aceleași lucrări la amîndouă 
parcelele. De pe parcela lucrată cu mijloace 
mecanizate am recoltat în medie cîte 1 611 
kg. la hectar, în vreme ce de pe parcela 
lucrată cu mijloacele gospodăriei am ob
ținut doar 750 kg. la hectar.

în afară de fantul că mecanizarea lu
crărilor agricole permite executarea lucră
rilor în timp scurt, ea dă totodată posi
bilitatea ca lucrările să fie mai puțin cos
tisitoare în primăvara anului trecut de 
pildă, brigada a III-a din gospodărie n-a 
vrut să facă cultivația pe terenul ce tre
buia însămînțat cu porumb. Spuneau că 
este prea costisitor. Au făcut arătură su
perficială cu plugurile gospodăriei. Pentru

IN CINSTEA ZILEI 
DE 1 MAI

In consfătuirile de producție ce s-au 
ținut de curînd în majoritatea întreprin
derilor din orașul și regiunea Timișoara, 
muncitorii și tehnicienii și-au luat însu
flețite angajamente pentru a cinsti ziua. . ■ 
de 1 Mai cu noi succese. p

Colectivul uzinelor „Oțelul Roșu” ș-a 
angajat să dea pînă la 1 Mai peste plan 
sute de tone de laminate, să depășească 
cu 1 la sută valoarea producției globale 
planificate, să reducă rebuturile cu 5 la 
sută față de procentajul admis și să ela
boreze 105 șarje rapide după metoda so- i.,.„ 
vietică Matulineț.

Angajamente sporite și-au luat și mun- 
citorii și tehnicienii din secțiile Combi
natului metalurgic din Reșița. Colectivul 
care lucrează la Hala Nouă de la fabrica 
veche de mașini s-a angajat ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să depășească planul cu 
15 la sută și să execute înainte de ter
men piesele necesare pentru locomotive. 
Ei și-au propus de asemenea să realizeze 
economi; de materii prime și auxiliare în 
valoare de 65.000 lei.

(Agerpres).

PE ȘANTIERUL FABRICII 
DE PENICILINA

Pe șantierul fabricii de penicilină din 
Moldova munca se desfășoară cu spor. 
Muncitorii au înălțat clădirile principale J-'1* 
ale fabricii și execută acum lucrările de 
finisaj și de instalație. Ei se întrec în 
muncă pentru a traduce în viață angaja- 
mentul de a da în funcțiune în vara c; 
acestui an mai multe obiective, printre 
care pavilionul principal de producție, 
atelierul mecanic, stația frigorifică, hala 
de compresoare și altele.

în atelierul mecanic s-a terminat 
tarea strungurilor, rabotezelor și mașini
lor de găurit venite din U.R.S.S. In na- , 
vilionul de producție, montatorii verifică 
modul cum au montat fermentatoarele 
aduse din Uniunea Sovietică, instalatorii ‘ ’ - 
lucrează la executarea ultimelor instalații, ■’ 
iar mozaicarii și faianțarii fixează pe du
șumea plăcile de mozaic și montează plăci 
de faianță pe pereți. în hala de compre
soare se instalează-ultimele compresoare 
și alte mașini de mare precizie primite de 
asemenea din U.R.S.S.

Paralel cu aceste lucrări, pe șantierul . ; 
fabricii de penicilină se lucrează din plin 
la înălțarea altor clădiri ca pavilionul 
administrativ al fabricii, laboratorul și 
vivariul (pavilionul destinat experienței cu 
diverse animale). Totodată, se iau de pe;i-19f> 
acum toate măsurile tehnico-organizatori^ 
ce pentru ca în trimestrul 2 al acestui 
an să se poată începe înălțarea pavilionu--16tt 
lui unde se va produce streptomicină.

Numeroși muncitori, maiștri și tehnicie
ni aduc o contribuție prețioasă la succe- r.-- 
sele dobîndite zi de zi pe șantierul fabri
cii. Dulgherul Sandu Mihalache conduce ■■+ 
o echipă care depășește cu regularitate 
norma cu 60 la sută, iar brigadierul zi- 
dar Enea Dumitru întrece norma cu 100 
la sută.

(Agerpres).

brigada pe care o conduce a recoltat 
în medie 1680 kg. grîu și 2650 kg. 
porumb boabe Ia nectar.

TEODOR BUCUR este brigadier în AX 
gospodăria colectivă din satul Valea 
Seacă. Brigada pe care o conduce el,. 
a însămînțat cu porumb în cuiburi < 
așezate în patrat suprafața de 52 
hectare. Lucrările de întreținere a cui- „ 
turilor le-a făcut la timp și de ca- 
litate, așa cum cere agrominimul. 
Recolta realizată de pe suprafața In- 
sămînțată în cuiburi așezate în pă- -pă
trat a fost de 3.200 kg. porumb 
boabe la hectar, ceeace a întrecut cu 
peste 700 kg. la hectar pe cea ob- 
ținută de pe suprafața tnsămînțată '■ 
în mod obișnuit.

★

un hectar cultivat cu tractoarele, am plă
tit doar 8,5 kg. produse în vreme ce pen» 3ț 
tru un hectar arat cu plugurile gospodăriei 
am plătit 77 kg. produse. Sau un alt , . 
exemplu; Pentru ca să prășim un 
hectar de cultură de trei ori, cu mîna, 
ne trebuiesc în condițiile noastre, 30 zile-t 
muncă. Pentru prășitul aceluiași hectar cu 
prășitorile trase de animale, sînt necesare ' 
16,20 zile-muncă, in vreme ce pentru exe
cutarea prășitului cu mijloacele S.M T,- ,oc. 
ului trebuiesc doar 8,40 zile-muncă. Meca
nizarea lucrărilor agricole dă însă și posi, 
bilitatea economisirii brațelor de muncă. 
Dacă am aduna toate aceste econo- , 
mii la un loc și am mai adăuga și sporu
rile de recoltă obținute, ne-am da și mai W’2P. 
bine seama cît cîștigă o gospodărie agri- T 
colă colectivă, o gospodărie agricolă de 
stat sau o întovărășire agricolă, prin lăr- wiî 
girea mecanizării lucrărilor agricole hr oi,. 7“ 
învățînd djn experiența anului trecut, sin- 
tem hotărîți să folosim cît maj mult mij- '• *»* 
loacele S.M.T.-ului, pentru a obține re
colte mari, pentru a întări gospodăria 
noastră”.

*
Multe învățăminte de folos și-au însu

șit participanții la consfătuire, învățăminte 
care le vor prinde bine acum, în desfășu
rarea muncilor agricole de primăvară Ei .... 
sînt hotărîți să aplice larg tot ce au în
vățat acolo pentru a obține recolte îm
belșugate de cel puțin 2200 kg porumb" 
boabe la hectar pe raion pentru a contri- 
bui la realizarea unei recolte globale de . 
10 milioane tone grîu și porumb boabe.

_________ ________________ M. N. CIRSTEA
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Cu privire la încheierea unui tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuala între cele opt țări 

— participante la conferința de la Moscova
MOSCOVA ' 22 Agerpres”. — TASS transmite:
In ultimul timp, între guverne le Uniunii Sovietice, Republicii Popu

lare Polone, Republicii Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Ungare, Republicii Populare Romîne, Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Populare Albania — în conformitate cu hotărîrile 
conferinței de la Moscova a țărilor europene pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa — au avut loc consultări cu privire la încheierea unui 
tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între cele opt țări — 
participante la conferința de la Moscova.

In cadrul acestor consultări s-a manifestat deplina unitate de ve
deri a guvernelor țărilor menționate în ce privește principiile unui aseme
nea tratat și organizarea unui comandament unic al statelor — semnatare 
ale tratatului, comandament care, în cazul ratificării acordurilor de la Pa
ris, va fi creat în scopul asigurării securității acestor state și în interesul 
menținerii păcii în Europa.

La consultările guvernelor celor opt țări a fost reprezentat de ase
menea și guvernul Republicii Populare Chineze, care s-a declarat intru to
tul de acord cu măsurile prevăzute.

Consiliul Republicii din Franța 
în fața unor dezbateri hotărîtoare

PARIS 22 (Agerpres). — TASS trans- 
mite:

La 23 martie în Consiliul Republicii al 
Franței încep dezbaterile asupra proiectu
lui de lege cu privire la ratificarea acor
durilor de la Paris.

Numeroase comentarii ale ziarelor și de. 
clarații ale oamenilor politici dovedesc că 
în rîndurile francezilor domnește o pro
fundă neliniște în legătură cu perspectiva 
înarmării revanșarzilor vest-germani.

După cum relatează săptămînalul „Tri
bune des Nations”, unul din senatorii de 
dreapta al Consiliului Republicii, fostul 
gaulist Jacques Debu-Bridel a declarat că 
nu numai adversarii, ci și adepții acordu
rilor de la Paris sînt neliniștiți la gândul 
că Franța ar contribui la politica de înar
mare a Germaniei occidentale. Debu-Brl- 
del a declarat că nu va vota pentru rati
ficarea acordurilor de la Paris.

In fața serioaselor oscilații și îndoieli 
care pot fi înregistrate chiar în rîndurile 
membrilor Consiliului Republicii care 
sprijină orientarea proamericană a poli’ 
.ticii externe franceze, guvernul recurge la 
diferite manevre pentru a strecura proiec
tul de lege cu privire la ratificarea fără 
nici un fel de corecturi sau amendamente.

Șeful guvernului, Faure, exercită per
sonal presiuni asupra membrilor Consi
liului Republicii. Astfel, el a avut o con
vorbire îndelungată cu „republicanul in
dependent”. Armangaud, care a prezentat 
un amendament prin care propune amî- 
narea ratificării definitive a acordurilor 
de la Paris pină după încheierea unui 
acord între puterile occidentale asupra 
creării unei „agenții europene a armamen
telor”. Planul de creare a acestei „agen
ții” a fost prezentat de guvernul Mendes- 
France. Scopul lui a fost, pe de o parte, 
de a asigura interesele monopolurilor 
franceze la împărțirea comenzilor mili

Sesiunea Adunării Naționale a R. Cehoslovace
PRAGA 22 (Agerpres). — CETEKA 

transmite:
Luînd cuvîntul la 21 martie, în cadrul 

sesiunii Adunării Naționale a Republicii 
Cehoslovace. Zdenek Fierlinger, președin
tele Adunării Naționale, a rostit o cuvîn- 
tare în care a spus:

Prezidiul Adunării Naționale consideră 
necesar să-și concentreze atenția asupra 
situației internaționale, asupra luptei 
noastre pentru pace și mai ales asupra de
clarației Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
din 9 februarie care este adresată tuturor 
popoarelor și parlamentelor tuturor țări
lor și în care se subliniază răspunderea

In primele rinduri ale luptei pentru pace, 
împotriva primejdiei războiului atomic

în ultimul timp, s-au produs o serie de 
tevenimente care au dus la încordarea si
tuației internaționale și care atrag în mod 
deosebit atenția opiniei publice mondiale. 
Dintre acestea, se pot . aminti hotărîrile 
Consiliului blocului agresiv al Atlanticului 
de Nord (N.A.T.O.) în legătură cu folosi
rea armelor termo-nucleare în caz de 
război, uneltirile puterilor occidentale 
privind accelerarea militarizării Germa
niei occidentale prin ratificarea acorduri
lor de la Paris, urzelile S.U.A. de submi
nare a cauzei păcii In sud-estul Asiei, mai 
ales prin intervenția brutală a armatei 
americane în treburile interne ale Chinei, 
intervenție concretizată prin cotropirea 
Taivanului.

Drept răspuns uneltirilor ațâțătorilor la 
tăzboi de a învenina atmosfera internațio
nală, de a pregăti și de a dezlănțui războ
iul atomic, de a face să renască militaris
mul german, sesiunea de la Viena a Biro
ului Consiliului Mondial al Păcii, expri- 
mînd dorința și năzuințele milioanelor de 
oameni simpli, a adoptat hotărîri de im
portanță istorică. Aceste hotărîri au adus 
© mare contribuție la dezvoltarea luptei 
popoarelor pentru pace și colaborare.

Tineretul lumii alături de întreaga ome
nire iubitoare de pace, înfierează cu in
dignare planurile războinice ale forțelor 
agresive din occident. Tînăra genera
ție este dornică să trăiască, să lucreze în 
mod cinstit, să se bucure de noile perspec
tive pe care 1 le deschide în față folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice. Pen
tru toate aceste năzuințe firești, tinere
tul cinstit din întreaga lume nu-și cruță 
forțele, manifestîndu-și din ce în ce mai 
activ hotărîrea sa de a contribui la suc
cesul campaniei dusă împotriva războiului 
atomic, pentru victoria cauzei păcii. Este 
cunoscută amploarea luptei tineretului 
francez pentru reducerea duratei serviciu
lui militar, împotriva acordurilor de la 
Paris, împotriva primejdiei atomice. Este 
cunoscută lupta crescîndă a tineretului 
vest-german împotriva înrolării și reîn
vierii wehrmachtului. Ne sînt cunoscute 
de asemenea recentele manifestații ale 
tineretului englez pentru pace, împotriva
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tare, pe de altă parte, de a crea impresia 
că înarmarea Germaniei occidentale poate 
fi „controlată”. Acest plan a căzut întru- 
cît a fost respins de Germania occidentală 
care a avut sprijinul Angliei și S.U.A._. 
Amendamentul lui Armangaud urma să 
fie discutat în cadrul ședinței din 22 mar
tie a comisiei financiare.

Dezbaterile din Consiliul Republicii vor 
arăta dacă membrii acestei camere sînt 
dispuși să asculte glasul poporului fran
cez care cere în unanimitate respingerea 
acordurilor de la Paris sau dacă vor ceda 
dictatului american.

PARIS 22 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Ziarele pariziene de seară din 21 mar
tie au publicat scrisorile pe care le-au 
schimbat în ianuarie a. c. fostul șef al gu
vernului francez Mendes-France și primul 
ministru englez Churchill.

Churchill adresează Franței amenințări 
fără precedent în uzanțele diplomatice, 
intimidînd-o prin „izolarea internațională”, 
dacă nu se va supune dictatului america- 
no-englez și nu va ratifica imediat acor
durile militariste de la Paris.
Cercurile ziaristice din Paris consideră că 

prin publicarea corespondenței dintre 
Mendăs-France și Churchill se urmărește 
un dublu scop: în primul rînd. în ajunul 
dezbaterilor din Consiliul Republicii, 
cercurile guvernante franceze caută să 
creeze impresia falsă că ar fi adepți ac
tivi ai unor tratative internaționale. In 
al doilea rînd, se intensifică presiunile 
asupra membrilor Consiliului Republicii, 
folosind în acest scop amenințările groso
lane ale lui Churchill. Observatorii poli
tici din Paris își exprimă totuși părerea 
că asemenea amenințări pot avea mai cu- 
rînd o acțiune contrară, ele dovedind exis
tența unor presiuni străine fără prece
dent asupra Franței.

lor deosebită pentru menținerea și întă
rirea păcii. Prezidiul Adunării Naționale, 
acordînd o înaltă prețuire inițiativei no
bile a Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, s-a alăturat 
pe deplin și necondiționat acestei decla
rații.

La 21 martie. Adunarea Națională a as
cultat de asemenea rapoartele comisiilor 
respective asupra proiectelor de legi cu 
privire la planul de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a Republicii Ceho
slovace pe 1955 și la bugetul de stat pe 
1955.

Adunarea Națională își continuă lucră
rile.

Bruno Bernini 
președintele Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat

remilitarizării Germaniei occidentale, pre
cum și contribuția activă a tineretului 
italiah la strîngerea de semnături pe Ape
lul de la Viena.

Cauzei nobile a păcii 1 se alătură tinerii 
de diferite convingeri politice și credințe 
religioase, de diferite profesii, cele mai 
diverse organizații naționale și internațio
nale. Iată cîteva exemple numai: Tînăra 
Gardă Belgiană se pronunță împotriva po
liticii lui Spaak (adept înfocat al politicii 
agresive americane în Europa occiden
tală); Conferința reprezentanților celor 
70.000 ucenici britanici s-a pronunțat îm
potriva reînarmării Germaniei occidentale 
și pentru interzicerea armelor atomice ; 
Uniunea Studenților Socialiști se declară 
împotriva acordurilor de la Paris, orga
nizația tineretului social-democrat din 
Germania occidentală a lansat un apel 
către toți tinerii din Europa, pentru a spri. 
jini lupta împotriva acordurilor de la 
Paris ; .în Japonia se poate spune că a- 
proape întregul tineret precum și orga
nizațiile sale participă la campania împo
triva primejdiei unui război atomic; la fel 
și în India, mișcarea împotriva interven
ției agresive americane din Taivan a că
pătat adeziunea unor forțe atît de mari, 
cum n-au mai existat încă pînă acum în 
această țară.

în Europa tinerii patrioți, organizațiile 
acestora, leagă lupta împotriva primejdiei 
războiului atomic de lupta împotriva rati
ficării și aplicării acordurilor nefaste de 
la Londra și Paris. Hotărîrile N.A.T.O. 
scot la iveală planurile odioase ale unor 
puteri occidentale de reînviere a wehr
machtului. Reacțiunea din occident își 
pune mari speranțe în reînvierea milita
rismului german căruia îi rezervă un rol 
de primă însemnătate în planurile 
ei de dezlănțuire a războiului atomic. 
Dat fiind acest lucru campania de sem
nare a Apelului de la Viena deschide noi 
perspective luptei tineretului împotriva 
reînvierii militarismului german, pentru 
unificarea Germaniei pe baze pașnice și 
pentru securitatea colectivă în Europa. Ti. 
neretul, alături de toate forțele patriotice, 
nu demobilizează în fața actelor de tră

Sărbătorirea Săptămînii Mondiale 
a Tineretului

U.R.S.S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 21 martie a început Săptămîna Mon

dială a Tineretului. La Moscova și în alte 
orașe, în întreprinderile, instituțiile, in
stituțiile de învățămînt din Moscova și 
din alte orașe au loc reuniuni, se țin re
ferate și convorbiri.

Comitetul Antifascist al Tineretului So
vietic a trimis Federației Mondiale a Ti
neretului- Democrat o telegramă în care 
salută cu căldură Federația și prin ea — 
milioanele de tineri și tinere din lumea 
întreagă care luptă împotriva amenințării 
războiului atomic și reînvierii militaris
mului german, pentru pace, democrație, 
independență națională și pentru un vii
tor mai bun.

La 21 martie, sute de tineri și tinere — 
muncitori, artiști, studenți — au partici
pat la reuniunea organizată la Casa Cen
trală a oamenilor de artă din Moscova, 
consacrată săptămînii mondiale a tinere
tului. Printre cei prezenți se aflau nume
roși studenți din Republica Populară Chi
neză, Cehoslovacia, Polonia, Romînia, și 
din alte țări de democrație populară care 
studiază în instituțiile de învățămînt su
perior din Moscova.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite:
Cu prilejul deschiderii Săptămînii Mon

diale a Tineretului, la Minsk Mazowiecki 
(voievodatul Varșovia) a avut loc un mi
ting.

Participanții la miting au salutat cor
dial pe Prabir Mitra din India, repre
zentant al Federației Mondiale a Tine
retului Democrat; pe Gerhard Struchlik 
din R.D. Germană, reprezentant al pu
blicației „Tineretul lumii”, organ al 
F.M.T.D. și o delegație a Komsomolului 
de la șantierul de construcție a Palatu
lui de cultură și știință din Varșovia.

La miting s-a adoptat în unanimitate 
o scrisoare adresată secretariatului 
F.M.T.D.

R. Cehoslovacă
PRAGA 22 (Agerpres). — Ceteka trans

mite :
In R. Cehoslovacă se sărbătorește cu 

entuziasm Săptămîna Mondială a Tinere
tului. In întreprinderile industriale, în 
cooperativele egricole unice, la stațiunile 
de mașini și tractoare, la Instituțiile de 
învățămînt superior și în școlile medii au 
loc adunări și reuniuni. Tinerii munci
tori, țărani și studenți din Borno, Iglava, 
Liberec și din alte regiuni ale țării, au 
manifestat în cinstea Săptămînii Mon. 
diale a Tineretului.

în prezent organizațiile Uniunii Tinere
tului Cehoslovac participă activ la cam
pania pentru strîngerea de semnături pe 
Apelul Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii.

în zilele Săptămînii Mondiale a Tinere
tului Comitetul Central el Uniunii Tine
retului Cehoslovac va organiza în colabo
rare cu organizațiile regionale întîlniri 
internaționale de solidaritate între tinerii 
luptători pentru pace.

Scurte știri
• Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 

numit Pe V. V. Kuznețov prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. Consiliul de miniștri al U.R.S.S. 
a numit pe S. Semionov și N. T. Fedo
renko locțiitori ai ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

© La 22 martie, în preziua începerii 
dezbaterilor din Consiliul Republicii cu 
privire la ratificarea acordurilor de la 
Paris, primul ministru francez, Edgar 
Faure, și ministrul de externe Antoine 
Pinay, au avut întrevederi cu reprezen
tanții diplomatici ai S.U.A. și Angliei la 
Paris în legătură cu aceste dezbateri în 
Consiliul Republicii.

dare națională a unor deputați și senatori 
din Franța, Germania occidentală sau Ita
lia, care au votat pentru ratificarea acor
durilor de la Paris. în fiecare zi sosesc 
noi vești despre acțiunile hotărâte de luptă 
ale tinerilor din Germania occidentală, 
R. D. Germană, Franța. Italia etc. împo
triva acordurilor de la Paris, a reînvierii 
militarismului german.

în Asia, concomitent cu campania îm
potriva primejdiei războiului atomic, tine
retul își intensifică lupta împotriva pro
vocărilor S.U.A. în regiunea insulei Tai
van, împotriva pactului agresiv din Asia 
de sud-est — S.E.A.T.O. și a pactului mili
tar între Pakistan și S.U.A., pentru men
ținerea păcii în Coreea și respectarea a- 
cordurilor de la Geneva în Indochina, pre
cum și împotriva oricărei intervenții stră
ine în treburile interne ale țărilor din 
această parte a lumii. împlinirea a 10 ani 
— în acest an — de la aruncarea bombei 
atomice asupra orașului Hiroșima va con
stitui pentru tineretul lumii un prilej de 
a condamna planurile demente ale ma
niacilor atomici. Trebuiesc dezvoltate ini
țiativele pentru întărirea prieteniei între 
tineret și popoarele Asiei prin sărbători
rea evenimentelor din lupta anticolonia
listă, prin sprijinul tineretului la confe
rința țărilor Asiei și la conferința afri- 
cano-asiatică care se va deschide în apri
lie la Bandung.

Tineretul din Statele Unite sprijină cu 
multă însuflețire campania împotriva fo
losirii armei atomice și luptă tot mai mult 
împotriva recrutării forțate. împotriva tu
turor uneltirilor imperialiste care țintesc 
agravarea situației internaționale, împo
triva războiului atomic.

în interesul cauzei păcii și prieteniei 
între popoare sărbătorirea episoadelor și 
a eroilor luptei de partizani, a datelor și 
evenimentelor comemorative din timpul 
războiului antifascist, trebuie să capete 
anu.1 acesta, cînd se împlinesc 10 ani de la 
sfirșitu; războiului, un caracter deosebit. 
Organizarea de pelerinaje la mormintele 
eroilor, organizarea manifestațiilor patrio
tice, schimb de mesaje între tineretul di
feritelor țări, organizarea întîlnirilor la 
frontieră etc., vor contribui la dezvoltarea 
luptei tineretului. S-a propus ca ziua de 
8 mai ziua sfîrșitului războiului, să se 
pregătească și să se serbeze în toate ță
rile Europei, prin manifestații de tineret, 
în uzine, .în școli, la sate, ca o zi de pro

Funeraliile lui L. A. Govorov
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 22 martie au avut loc în Piața Roșie 

din Moscova funeraliile lui L. A. Govorov, 
mareșal al Uniunii Sovietice.

In sala Coloanelor a Casei Sindicatelor, 
unde se găsea urna cu cenușa lui Govorov, 
au venit ca și în ajun zeci de mii de lo
cuitori ai Moscovei pentru a aduce ulti
mul omagiu eminentului conducător de 
oști și gloriosului erou al Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. Garda de onoare 
se schimba în tăcere. Mareșalul Uniunii 
Sovietice G. K. Jukov, ministrul apărării 
al U.R.S.S. și locțiitorul ministrului apără
rii, i-au înlocuit în garda de onoare pe 
membrii comisiei guvernamentale pentru 
organizarea funeraliilor.

Ultimele clipe de rămas bun. Mareșali 
ai Uniunii Sovietice au ridicat cu grijă 
urna de Pe postament și s-au îndreptat 
spre ieșire. Cortegiul funebru însoțit de 
o escortă militară de onoare s-a îndreptat 
spre Piața Roșie unde erau aliniate uni
tăți ale garnizoanei Moscova. Tot aici se 
aflau mii de reprezentanți al oamenilor 
muncii din Moscova.

La ora 16, în Piața Roșie a început 
mitingul de doliu. în tribuna mausoleului

La catafalcul lui L. A. Govorov
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite:
A încetat din viață unul din eminenții 

comandanți de oști, mareșalul Uniunii So
vietice, Leonid Aleksandrovici Govorov. 
Mîhnirea ostașilor Armatei Sovietice și 
Flotei Maritime Militare, este mare, po
porul sovietic este adînc îndurerat de 
această moarte prematură.

La 21 martie, oamenii muncii din Mos
cova și-au luat rămas bun de la defunct.

Accesul în Sala Coloanelor a început la 
ora 11. Oamenii muncii din capitală au 
parcurs străzile înzăpezite pentru a da 
ultimul onor comandantului de oști.

în fața sicriului, primii fac gardă de 
onoare G. K. Jukov, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., membrii Comisiei guverna
mentale, mareșalii și amiralii Uniunii So
vietice : A. M. Vasilevski, I. S. Konev, 
V. D. Sokolovski, N. G. Kuznețov, P. F. 
Jigariov, S. K. Timoșenko, K. A. Mereț- 
kov, S. M. Budionnîi, S. S. Biriuzov, I. H. 
Bagramian, K. S. Moskalenko, A. I. Ere
menko. V. I. Ciuikov, M. I. Nedelin. For

Pentru eternizarea memoriei lui L. A. Govorov
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: Consiliul de Miniștri al Uniu
nii Sovietice a hotărât:

1. Să se eternizeze memoria lui L. A. 
Govorov, mareșal al Uniunii Sovietice 
prin construirea unui monument în orașul 
Moscova.

2. Să se dea numele lui L. A. Govorov,

Presiunile monopolurilor americano-engleze asupra Finlandei
HELSINKI 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: în ultimele zile, ziarele finlan
deze subliniază presiunile exercitate de 
societățile petrolifere americane ș; en
gleze asupra guvernului Finlandei. Filia
lele finlandeze aie acestor societăți cer 
guvernului să mărească importul de pro
duse petrolifere din occident. Bistroem, 
directorul filialei finlandeze a societății 
americane „Standard Oil Company”, a 
lăsat să Se înțeleagă direct că Finlanda ar 
trebui să reducă importul de produse pe
trolifere din Uniunea Sovietică și alte 
țări din Europa răsăriteană.

Aceste presiuni au fost determinate de 
faptul că din proprie inițiativă, adică fără 
permisiunea monopolurilor petrolifere oc
cidentale, autoritățile finlandeze au înche
iat cu Romînia un acord care permite Fin. 
lande; să acopere 40 la sută din necesită
țile sale de produse petrolifere cu petrol 
romînesc.

Pronunțîndu-se împotriva amestecului 
monopolurilor occidentale în treburile 
Finlandei, ziarul „Vapaa Sana” arată că 

test împotriva reînvierii militarismului 
german și a pregătirii războiului atomic.

Tineretul lumii, ale cărui năzuințe de 
pace și colaborare se manifestă tot mal 
puternic, va participa în mod activ la 
pregătirile în vederea Adunării Mondiale 
a forțelor iubitoare de pace care va avea 
loc la Helsinki în luna mal.

★
Pentru dezvoltarea luptei tineretului din 

întreaga lume, sarcini concrete de muncă 
revin organizațiilor noastre. Care sînt 
ele ? Este limpede că condițiile ca și for
mele de muncă și de luptă diferă de la o 
țară la alta. Totuși lupta are un caracter 
Internațional. Prima sarcină care revine 
tuturor tinerilor cinstiți din întreaga lume 
în urma Apelului Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii este aceea a strîngerii 
de cît mai multe semnături pe Apel împo
triva pregătirii războiului atomic. Tine
retul lumii a dobîndit o vastă experiență 
în acest domeniu în timpul strîngerii de 
semnături pe Apelul de la Stockholm. Se 
pot aminti Inițiative ca aceea a organi
zării la orașe a unor grupuri de cicliști 
și excursioniști care să meargă la sate 
pentru a citi Apelul și a strînge semnă
turi, sau a creării unor grupuri care să 
strîngă semnături pe străzi etc. Pe lîngă 
aceste inițiative tineretul trebuie să gă
sească altele noi și să generalizeze pe cele 
care au dat deja rezultate pozitive în di
ferite țări, cum ar fl de pildă : trimiterea 
unor delegații unitare la conducătorii tu
turor organizațiilor pentru a le cere să-și 
dea adeziunea la campania de luptă pen
tru pace, organizarea ștafetelor, strînge
rea semnăturilor pe Apel în cadrul mani
festațiilor culturale și sportive etc. Desi
gur, se pot cita nenumărate forme. Este 
vorba de dezvoltarea unei mișcări de 
masă a tinerilor în timpul campaniei de 
strîngere a semnăturilor pe Apelul de la 
Viena al Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii.

în toate țările se alcătuiesc comitete 
pentru stringerea de semnături pe acest 
Apel. Tinerii trebuie să participe și să 
fie cei mai activi, ei trebuie să dea su
gestii și să realizeze Inițiative care să 
poată dezvolta mișcarea de strîngere a 
semnăturilor și să întărească tot mai mult 
acțiunea acestor comitete.

Să explicăm fiecărui tînăr în parte, fie
cărui bărbat și fiecărei femei, primejdia 
războiului atomic și să-i chemăm la ac
țiune. Trebuie demas^tg propaganda care 
caută să introducă spiritul de resemnare 
și de demoralizare între popoare și tre
buie insuflată fiecăruia încrederea că este 
posibil de a împiedica războiul atomic și 
că aceasta este posibil dacă fiecare va ști 
să-și aducă contribuția ?la acțiuhea gene

Iul Lenin și Stalin au luat loc conducă
tori ai partidului și guvernului, mareșali 
ai Uniunii Sovietice. Mitingul a fost des
chis de V. D. Sokolovski, mareșal al Uni
unii Sovietice, președintele comisiei gu
vernamentale pentru organizarea funera
liilor. în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al 
Ministerului Apărării al U.R.S.S., a luat 
cuvîntul G. K. Jukov, mareșal al Uniunii 
Sovietice.

Apoi, în numele oamenilor muncii din 
Moscova și regiunea Moscova, a luat cu
vîntul I. V. Kapitonov, secretar al Comi
tetului regional Moscova al P.C.U.S. în 
numele ' oamenilor muncii din Leningrad 
a luat cuvîntul I. A. Grismanov, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al Sovie
tului orășenesc Leningrad.

Mitingul de doliu a luat sfîrșit. în su
netele marșului funebru urna cu cenușa 
lui L. A. Govorov, mareșal al Uniunii So
vietice a fost zidită în zidul Kremlinului. 
Salvele de artilerie sînt ultimul omagiu 
ostășesc adus lui L. A- Govorov eminent 
conducător de oști, remarcabil activist și 
organizator al forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice.

țele armate ale Uniunii Sovietice au pier
dut un minunat comandant de oști, un fiu 
credincios al patriei.

într-un șuvoi neîntrerupt au defilat lo
cuitorii Moscovei pentru a-și lua rămas 
bun de la mareșalul Govorov.

La ora 17,40, în garda de onoare iau loc 
conducătorii partidului comunist și statu
lui sovietic N. A. Bulganin, K. E. Voro- 
șilov, L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
V. M. Molotov, A. I. Mikoian, M. G. Per- 
vuhin, M. Z. Saburov, N. S. Hrușciov, P. 
N. Pospelov, M. A. Suslov, G. K. Jukov, 
ministrul Apărării al U.R.S.S.

Defilarea oamenilor muncii din capitală 
prin fața sicriului mareșalului Govorov a 
durat cîteva ore. La ora 22, accesul în 
Sala Coloanelor a fost oprit. Membrii Co
misiei guvernamentale pentru organizarea 
funeraliilor, prietenii și tovarășii de luptă 
ai mareșalului Govorov, rudele și persoa
nele apropiate au înconjurat postamentul 
pentru a-și lua rămas bun de la defunct.

mareșal al Uniunii Sovietice — Academiei 
de radio tehnică a artileriei Armatei So
vietice.

3. Să se fixeze plăci comemorative :
Pe clădirea Academiei Militare „M. V. 

Frunze” și pe clădirea Academiei Militare 
Superioare „K. E. Voroșilov”, unde L. A. 
Govorov și-a căpătat educația militară.

în ultimii ani numai Uniunea Sovietică și 
Romînia s-au dovedit a fi în stare să satis
facă cerințele Finlandei în ceea ce pri
vește toate felurile de combustibil lichid. 
Cît privește însă afirmațiile cercurilor 
reacționare ale Finlandei, că Uniunea So
vietică și Romînia ar impune producția 
lor Finlandei și ar obliga-o să importe 
mal muit petrol decît are nevoie, ele sînt 
lipsite de orice temei.

Ziarul subliniază îndeosebi că Finlanda 
poate să importe produse ale industriei 
petrolifere din Uniunea Sovietică și Ro- 
mîr.la în schimbul mărfurilor finlandeze 
exportate. De ace?a, importînd produse 
petrolifere din U.R.S.S. și Romînia, Fin
landa nu întîmpină nici un fel de greu
tăți valutare. Calitatea produselor petro
lifere corespunde de asemenea în între
gime cerințelor. Nu se pot formula nici 
un fel de obiecții față de Uniunea Sovie
tică și Romînia în ceea ce privește ter
menul de livrare a benzinei și altor com
bustibile lichide.

rală. Popoarele au puterea de a-și impune 
dorința lor de pace.

Concomitent cu demascarea consecințe
lor războiului atomic prin presă, expo
ziții, conferințe etc. trebuie să arătăm și 
posibilitățile nemărginite pe care le des
chide tineretului și omenirii folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

După cum se știe nu este destul să 
strîngl semnături și să duci acțiuni de 
propagandă, deși acestea sînt și ele de o 
mare importanță. Trebuie ca strîngerea 
de semnături să fie întovărășită de ac
țiuni de masă diferite care să dea rezul
tate. în Franța, de pildă, Germania oc
cidentală, Danemarca și alte țări lupta 
pentru pace, îmbracă forme dintre cele 
mai variate și interesante. Astfel, sînt or
ganizate adunări în cadrul cărora se trimit 
scrisori colective la personalități de seamă 
ale vieții publice, scrisori în care sînt che
mați să se alăture campaniei, sînt orga
nizate săptămâni și zile de luptă în toate 
uzinele, școlile, satele etc. și se inițiază 
trimiterea unor delegații numeroase la de- 
putați pentru satisfacerea unor cereri ur
gente. Pe scară internațională se folosește 
schimbuj de scrisori și de mesaje în care 
se iau angajamente de luptă și muncă, or
ganizarea întîlnirilor de frontieră între 
tineri din două sau mai multe țări (ca 
acelea care au avut loc, de curînd, între 
tinerii din Franța și Germania, tinerii din 
Austria, Ungaria și Cehoslovacia) etc.

Asemenea forme trebuiesc să fie mal 
răspîndite și îmbogățite cu altele noi, vii 
și mai operative, legate de desfășurarea 
evenimentelor și de viața tineretului.

Din desfășurarea evenimentelor inter
naționale reiese limpede că toate pregăti
rile în vederea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților, tre
buie să fie legate de campania de luptă 
împotriva primejdiei războiului atomic.

★
în prezent, în toate țările lumii, au loc 

în întîmpinarea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului de la Varșovia, 
festivaluri naționale, regionale și locale, 
adunări și manifestări culturale și spor
tive diferite. Munca de pregătire a Festi
valului contribuie la mobilizarea și unirea 
forțelor tineretului lumii în lupta pentru 
pace, împotriva pregătirii unui război 
atomic.

Festivalul de la Varșovia va constitui 
o încununare măreață a luptei și voinței 
de pace a milioanelor de tineri de pretu
tindeni. Festivalul va da o perspectivă 
luminoasă activității tinerei generații pen
tru triumful păcii și al înțelegerii între 
popoare.

N. S. Hrușciov 
a primit pe ambasadorul 

Indoneziei în U.R.S.S
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS

transmite : La 22 martie, N. S. Hrușciov 
l-a primit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Indoneziene
în U.R.S.S. dl. Subandrio.

Delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a părăsit R.P. Polonă

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 22 martie a părăsit Varșovia plecînd 
spre Uniunea Sovietică delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. compusă din 
A. P. Volkov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
(conducătorul delegației), V. S. Balakina, 
P. B. Bîkov, M. S. Greciuha, M. P. Kau- 
naite, V. F. Kuprevici, A. M. Safronov — 
deputați ai Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Pe aeroport conducătorul delegației, 
A. P. Volkov, a rostit o cuvîntare.

Părăsind Varșovia, a spus A. P. Vol
kov, delegația noastră urează din tot su
fletul, din toată inima, noi succese po
porului polonez în întărirea puterii sta
tului său, în dezvoltarea economiei și cul
turii socialiste în lupta nobilă pentru cau^ 
za păcii în lumea întreagă.

TELEGRAMA
După cum s-a anunțat, la 19 martie s-a 

deschis în orașul San-Marino cel de al 
V-lea Congres al Partidului Comunist din 
Republica San-Marino.

Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn a adresat cu prilejul Con* 
greșului următoarea telegramă : l

Către Comitetul Central 
al Partidului Comunist 
din San-Marino

Republica San-Marino
Comitetul Central al Partidului Munci

toresc Romîn trimite un cald salut frățese 
celui de al V-lea Congres al Partidului 
Comunist din San-Marino șl 11 urează de
plin succes în desfășurarea lucrărilor Con. 
greșului șl în lupta pentru pace.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMÎN

ȘTIRI SPORTIVE
Astăzi se desfășoară jocurile celei de a 

IV-a etape a campionatului categoriei A 
la fotbal. La București, Lupeni, Arad, Tg. 
Mureș, Constanța și Orașul Stalin au loc 
jocuri foarte importante pentru configu
rația clasamentului.

Unul din cele mai interesante meciuri 
ale etapej se desfășoară în Capitală pe 
Stadionul Republicii, unde se întilnesc 
echipele bucureștene C.C.A. și Progresul, 
neînvinse de la începutul campionatului. 
Jocul va începe la ora 16 și va avea în 
deschidere întîlnirea echipelor de tineret 
ale celor două colective.

în țară au loc următoarele meciuri: 
Lupeni; Minerul Petroșani — Flacăra 
Ploești ; Arad : Știința Timișoara — Di
namo București ; Orașul Stalin: Dinamo 
— Avîntul Reghin ; Constanța : Locomo
tiva — Flamura Roșie Arad; Tg. Mureș: 
Locomotiva — Locomotiva Timișoara. 
Știința Cluj nu este programată în această 
etapă.

★
Repriza a doua a întîlnirii dintre echi

pele C.C.A. și Progresul București va fi 
transmisă pe posturile noastre de radio 
în jurul orei 16,55. Transmisia se va faco 
Pe programul I.

★
Mîine începe în sala sporturilor de la 

Floreasca concursul internațional triun
ghiular de tenis de masă la care vor par
ticipa cei mai buni jucători din R.P. Un
gară, R.F.P. Iugoslavia și R.P.R. Acest 
concurs este așteptat cu un mare interes, 
el constituind o ultimă verificare a pre
gătirii jucătorilor din cele trei țări în ve
derea campionatelor mondiale.

Competiția va .începe cu jocurile din ca_ 
drul probei pe echipe. Primele partide 
vor avea loc joj cu începere de la ora 16 
cînd se va deschide concursul. Se vor 
desfășura meciurile: R.P.R.—Iugoslavia 
(feminin) și R.P.R.—R. P. Ungară (mas
culin). Jocurile pe echipe vor continua vi
neri după amiază cu întâlnirile: R.P.R.— 
Iugoslavia (masculin) și R P.R.—R. P. Un, 
gară (feminin). Sîmbătă dimineața încep 
probele de simplu care se vor încheia du
minică seara odată cu desfășurarea fina
lelor.

★
Marți la amiază a sosit în Capitală lotul 

jucătorilor maghiari care va participa la 
concursul internațional triunghiular. Echi
pa R. P. Ungară este alcătuită din Ferenc 
Sido, Ioszef Koczian, Kalman Szepesi, Ios- 
zef Somogy, Eva Koczian, Ilona Kerekes 
și Agnes Simon. Antrenorul echipei este
L. Vakonl. Fosta campioană mondială 
Gizi Farkas nu va juca în cadrul acestui 
concurs, fiind bolnavă. Astăzi dimineață 
urmează să sosească în Capitală jucătorii 
din R.F.P. Iugoslavia.

(Agerpres)---O---  
Spectacolele de azi

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. : 
Bărbierul din Sevilla; Teatrul de Stat de Operetă: 
Lăsați-mă să cînt; Național „I. L. Caragia!e“ (Co
media): Doamna nevăzută; Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (Studio): Platon Crecet; Tineretului: Libelula; 
Armatei (sala din B-dul G-ral Magheru): De par
tea cealaltă; Armatei (sala din str. 13 Septembrie): 
Jucătorii de cărți și Căsătoria; Municipal: Visul 
unei nopți de vară; Muncitoresc C.F.R. (Giulești): 
Intrigă și iubire; Studioul actorului de film „C. 
Nottara": Steaua Sevilliei; Turneul Teatrului ma
ghiar de stat din Cluj (sala C.C.S. din str. Lipscani 
nr. 53)' Mielul turbat.

CINEMATOGRAFE : Patria, București, Al. Po
pov, Volga, 8 Martie: Atențiune I bandiți ! ; Re
publica, I. C. Frimu, Tineretului, Vasile Roaită, AI. 
Sabla: Poteci primejdioase; Înfrățirea între po
poare, Elena Pavel. Gh. Doja, Victoria: Chemarea 
destinului; Maxim Gorki: Crăiasa-broscuță; Timpuri 
Noi: Animalele în torent, Balatonul este al nostru, 
Grîu nou. Paharul revărsat. Jurnal de actualități; 
Lumina: Căderea Berlinului (seria I-a); Unirea: 
Amiralul Nahimov; Cultural, Rahova: Desfășu:area, 
și Ilie face sport; C. David: Scanderbeg; T. Vladl- 
mirescu: Fără acoperiș, Umor pe sfori: Aurel
Vlaicu: Mikluho Maklai; Munca: Comedianțil; Arta: 
Copiii partizanului: Flacăra: Expresul de Nurn'oerg, 
Gelozia bat-o vina; Popular: Ne-am întîinit undeva;
M. Eminescu: Primăvara pe gheață; Miorița, 1 Mai: 
Roma, orele 11; Moșilor: Marile soeranțe; 23 Au
gust,' Donca Simo: Dama cu camelii; Iile Plntilie: 
Nicholas Nickleby; 8 Mai: Examen de maturitate; 
Libertății: Un vals vienez; N. Bălcescu: Stiletul; 
Gh. Coșbuc: Aventurile vasului Bogattr; Olga Ban
ele: Septembriștii; Boleslaw Bierut: Circul Slavia%
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