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Prețuîți cuvîntul profesorului vostru
PROFESORULUI și învățătorului 

vostru, statul i-a încredințat o grea 
dar frumoasă misiune; aceea de 

(educator și îndrumător al tinerei genera
ții din patria noastră. Și asemenea gră
dinarului care-și sădește plantele și ve
ghează cu grijă cum se dezvoltă fiecare 
mlădiță, profesorul cultivă în sufletul vos
tru înalte calități morale, cinstea, voința, 
perseverența, curajul, el vă conduce pe 
căile încă necunoscute vouă ale științei 
și vă dezvoltă setea de cunoștințe.

In fiecare an de școală, pașii v-au fost 
călăuziți de învățătorul și profesorul vos
tru. învățătorul și profesorul v-au ajutat 
să ajungeți de la prima literă a alfabe
tului pînă la noțiunile grele de matema
tică și fizică, la probleme de literatură. 
Poate vi se par simple aceste lucruri și 
credeți că nimic nu este mai ușor decît 
să te așezi la catedră, să asculți pe elevi, 
să pui note și să explici o lecție mai de
parte. Vă închipuiți că munca învățăto
rului sau a profesorului se limitează doar 
la aceasta 1

V-ați gindit însă vreodată cît a mun
cit învățătorul sau profesorul vostru pen
tru ca astăzi să vă poată împărtăși și 
vouă din cunoștințele lui ? El și acum 
învață, în fiecare zi ÎȘi pregătește lecția 
pentru ca să vină în fața voastră și să 
vi-o explice cît mai atrăgător, să vă facă 
înțelese cele mai grele noțiuni, cu toate 
că poate el a explicat acea lecție de ne
numărate ori. In fiecare zi profesorul vos
tru își reîmprospătează cunoștințele, se 
pune la curent cu noutățile științifice, stu
diază reviste, manuale, pentru a vă putea 
conduce cu pași siguri pe drumurile difi
cile pentru voi — ale științei. El vă ajută 
să cunoașteți și trecutul îndepărtat și vă 
arată și perspectivele viitorului.

Profesorul vostru este mîhnit ori de cîte 
ori un elev nu știe lecția, se frămîntă și i 
se pare că vinovat pentru nota proastă 
este și el, care n-a reușit să se facă înțe
les de toți elevii atunci cînd a explicat 
lecția. Precum îi este de mare mîhnirea 
cînd un elev ia notă proastă, pe atît este 
de mare bucuria lui cînd elevul ascultat 
știe lecția puțind căpăta o notă bună.

învățătorul și profesorul vostru vă este 
și părinte și frate mai mare și prieten. 
El trăiește alături de voi toate bucuriile 
și necazurile voastre. Credeți că-i vine 
ușor să vă facă observație cînd n-ați în
vățat, ați fost indisciplinați sau nu v-ați 
făcut lecția ? Din dorința sinceră de a vă 
ajuta, el vine însă la părinții voștri ca 
să le ceară ajutorul în educarea voastră, 
în formarea caracterului vostru ferm, ho- 
tărît. Pentru aceasta el organizează și în- 
tîlnirile cu părinții.

Nu odată s-a întîmplat ca profesorul să 
ceară ca în școală să se amenajeze o sală 
de meditații pentru acei care nu pot învăța 
acasă și nu odată el a fost acela care, 
în timpul său liber, a venit să vă ajute 
să vă faceți lecțiile, să vă lămurească 
cînd întîmpinați greutăți.

In ciuda acestor Sentimente de căldură 
sufletească și dragoste părintească pe care 
o manifestă față de voi profesorii, î'n ciuda 
strădaniei pe care o depun aceștia pen
tru ca în fiecare zi să vă ridice mai sus 
spre culmile științei, mai sînt elevi care 
consideră că a respecta pe profesor este 
un lucru mărunt, care nu merită atenție. 
Influențați de unele manifestări burgheze 
care mai dăinuie în școli, acești elevi 
se dedau la acte cu totul necorespunză
toare față de profesori. Pentru ei a nu sa
luta pe profesor înseamnă „o bravură” cu 
care se mîndresc. Mai mult, sînt elevi 
care își poreclesc jignitor profesorii și vor
besc pe seama lor lucruri cu totul neper - 
rnise. Ce altceva decît lipsă de cel mai 
elementar bun simț față de un om mai 
în vîrstă decît ei, față de profesorul lor, 
este atitudinea elevilor Mustață, Brînzoi 
Gh. și Ispas Ilie de la Școala medie de 
10 ani serală — Ploești, care, pentru a 
produce haz în clasă și a face pe „mte-

resanții" au pus profesoarei un scaun 
lupt ?

Acești elevi care produc în clasă dezor- 
line își închipuie că fac aceasta în ciuda 
profesorilor. Ei nu-și dau seama că fap
tele lor se resfrîng asupra pregătirii lor. 
.Ocupațiile" străine de studiu ale unor 
asemenea colegi’ ai voștri vă fac să pier
deți explicațiile profesorilor, să nu fiți 
tîenți la ce se discută în clasă și implicit 
ă împiedică să vă îmbogățiți cunoștin
țe. Iată de ce asemenea fapte nu tre
ble acoperite de voi; trebuie creat un 
pternic curent de opinie împotriva celor 
cestînjenesc munca profesorilor. Nu pu
ți: sînt acei care în anii de școală au 
ne>cotit sfaturile profesorilor, au avut 
faț-de aceștia o atitudine lipsită de po
lițe; de dragoste și acum regretă. Abia I 
la J‘ul de muncă, în activitatea prac
tică -,i-au dat seama de lacunele din 
preglrea lor. Mulți dintre aceștia ar dori 
să sentoarcă din nou la școală, să cîș- 
tige ca ce au pierdut. Aceste lucruri pot 
fi evite însă acum de cei ce învață în 
școală ț datoria voastră, a utemiștilor, 
este aca de a contribui la evitarea lor.

Nu otă organizația U.T.M. v-a ară
tat — tmulți dintre voi ați înțeles lu
crul ace, — că cea mat bună dovadă 
de recuntință față de profesorii voștri, 
de respetșj dragoste, este atitudinea 
voastră c^tiincioasă pentru învățătură, 
însușirea tainică a cunoștințelor pe care 
ei vi le pjau. Aceasta înseamnă res
pect pentrujunca lor, față de eforturile 
pe care ei au depus pentru a-și însuși 
cu temeinxicunoștințele pe care acum 
Vi le predau vouă. Sînt mulți printre voi 
care știu să,rețujascg cum se cuvine 
munca acelor»are vă călăuzesc pe dru
mul viitorului acelora care fac din voi 
viitori construrj ai societății socialiste, 
a aceiora cartă canalizează pasiunea 
spre țelul piincț • pregătirea temeinică 
pentru a fi f°l<ori patriei. Elevele cla
sei a X-a E de l’entrul școlar mediu de 
10 ani, 2, 10, bucurești, își stimează 
profesoara de ^grafie, tov. Zotescu 
Elena, care este îrelași timp și diriginta 
clasei, dovedind iipfe acest lucru. Pen
tru grija părinteasoe Care tovarășa Zo
tescu Elena o manig față de ele, ca di
rigintă, pentru străqța a face orețe 
degeografie cît ma^cut€, elevele o răs
plătesc, însușmdu-șinejnjc materia pe 
care o predă; în claior nu există nici 
o corigentă la geogri

Sînt mulți colegi <,• voștri'care au 
absolvit de mult Șco dar care vin 
adeseori în vizită la Psorjj lor, le cer 
sfaturi și smt ajutați ^vjngă greută
țile. Anul trecut, la Școbedagogică nr. 
2 de fete-București, s-a îtl[zat 0 fntîl- 
nire între profesoare.e absolventele 
școlii dm ultimii 6 am._j absolven
tele smt acum invațato profesoare, 
sau educatoare, au venit cig ța această 
întilnire, să discute cu Poarele lor, 
să le povestească din mi lor> dii1 
greutățile începutului, să sfaturi 
pentru viitor. Ele au b°tărît?semenea 

-întîlniri să se organizeze î>care an_ 
să intre în tradiția școlii. Lur a<,es_’ 
tea nu sînt fapte extraordinar obj 
ite. Ele sînt însă dovada grăit a fe<u. 
Hui în care știu elevii să-și pre„- pf0_ 
fesorii.

Voi, tineri utemiști care nutientru 
profesorii voștri sentimente den 
tință, dragoste și respect, trebuit 
tați pe toți colegii voștri să înțe Jcă 
profesorul merită un loc_ deosebi^j, 
ma voastră, alături de părinți și 
Cu aceasta veți putea aduce o con U 
serioasă în ridicarea pe o treaptî. 
înaltă a procesului de învățămînt. r, 
utemist din școală trebuie să lupte p 
a sădi în sufletul tovarășilor săi astfi 
sentimente înalte față de profesori și 
vățători.

ÎN CINSTEA ZILEI DE
*

însămînțările se desfășoară 
cu succes în raionul Salonta

* *
1 MAI

ORADEA (de la corespondentul nostru), 
în raionul Salonta, regiunea Oradea 

campania de însămînțări se desfășoară cu 
succes. Pînă mai acum cîteva zile se în- 
sămînțase o suprafață de 421 hectare cu 
orz, ovăz, grîu de primăvară și alte cul
turi. Fruntașe sînt gospodăriile agricole 
colective care au însămînțat o suprafață de 
224 hectare. Colectiviștii din Mădăraș, de 
exemplu, au însămînțat 49 hectare, cei din 
Talpoș 38 hectare, iar gospodăria agricolă 
colectivă din Ghiorac a însămînțat 29 hec
tare cu diferite culturi. Cele 2 întovără
șiri din Salonta au însămînțat și ele o su
prafață de 55 hectare.

Ne ajutăm unii pe alții
Comuna noastră Gorneni, din raionul 

Mihăilești a fost printre fruntașele pe 
raion în toate campaniile agricole. Anul 
acesta am căutat să ne organizăm mai 
bine munca pentru a obține rezultate și 
mai bune. Pentru aceasta, președintele 
sfatului popular, tovarășul Gulan Ion și 
secretarul organizației de partid, tovară
șul Dorobanțu Nlcolae, au stat de vorbă 
cu mai mulți dintre noi în privința îmbu
nătățirii muncii și ne-am înțeles să for
măm grupe de ajutor reciproc. Pînă acum 
în satul nostru au fost formate 9 grupe 
de acest fel.

Poate multi vor fi curioși să afle în 
ce constau aceste grupe și cum ne des
fășurăm munca în cadrul lor. Eu, ca res
ponsabil al grupei nr. 4 am să vorbesc din 
propria mea experiență. Încă de la înce
put am înțeles că formarea acestor grupe 
ne-ar ajuta mult in efectuarea lucrărilor 
de primăvară. Am spus acest gînd al meu 
si vecinilor, apoi am hotărît să formăm 
împreună o grupă. Grupa noastră cuprin
de 4 familii, dintre care 2 au și atelaje.

Responsabilul grupei răspunde față de 
membrii acesteia și față de sfatul popu
lar în privința efectuării la timp a lu
crărilor. Pentru aceasta, eu. ca respon
sabil, trebuie să cunosc planul de culturi 
al fiecărui membru.

Iată cum ne desfășurăm munca. încă 
din timp am căutat să ne gunoim ogoa- < 
rele. Constantin M. Rada și Ilinca C. j 
Oprea n-au atelaje. Asta nu însemna ca ; 
ogoarele lor să rămînă negunoite. De i 
aceea, am căutat să le. dăm ajutor. La 
tovarășa Constantin U. Rada am cărat j 
pe ogor 17 care gunoi de grajd. Pentru f 
această muncă nu am primit nici un leu. g 
Ea îmi va ajuta la celelalte munci ca: 8 
prășitul porumbului, secerișul griului etc. 8 

Cînd terenul s-a zvîntat, am ieșit la | 
arat. Locul meu fiind mai umed, n-am g 
putut trece la arat. Am căutat atunci să ? 
văd la cine din grupă se poate ara. Te- g 
renul era mai zvîntat la Constantin M. 
Rada, de aceea, prima arătură a fost pe 
ogorul ei. Cînd am trecut la însămînțat, 
eu nu am avut în plan culturi din urgența 
I-a și i-am ajutat lui Dumitru C. Oprea, 
care avea de semănat măzăre. Astfel ne 
vom ajuta la toate muncile agricole din 
toate campaniile anului. Acest lucru are 
o importanță deosebită în efectuarea lu
crărilor de primăvară, vară și toamnă.

Iată un exemplu: terenurile noastre 
nu-s toate la fel. Unele sînt mai joase, 
altele mai ridicate. Din această cauză nici 
griul, să zicem, nu se va coace la aceeași 
dată. Cel de pe terenurile mai joase se va 
coace mai încet, iar cel de pe terenurile 
mai ridicate, mai repede. In acest caz, noi 
cînd vom vedea că pe unele din ogoarele 
noastre griul e gata de cules, mergem cu 
toții aici. Apoi trecem și pe celelalte te
renuri. Organizați în felul acesta, mun
cile le vom face la timp și în bune con- 
dițiuni, fapt care va contribui la obține
rea unor recolte sporite.

ION C. OPREA 
țăran muncitor din comuna Gorneni 

raionul Mihăilești, 
regiunea București

DIN FIER VECHI — 
OȚEL NOU Șl PUTERNIC

O faptă
CLUJ (de la corespondentul nostru). 

Acțiunea patriotică pentru colectarea 
fierului vechi este cunoscută pionieri
lor și școlarilor din raionul Turda. 
Instructorii de pionieri și utemiștii, dar 
îndeosebi învățătorii și profesorii, au 
organizat cu ei discuții despre valoa
rea ce o are fierul vechi în fabricarea 
oțelului, materia cea mai importantă 
pentru construcția de mașini, unelte și 
mașini agricole. Ca rod al acestor con
vorbiri, în peste 22 de comune din ra
ionul Turda pionierii și școlarii au 
strîns în curtea școlilor lor Însemnate 
cantități de fier vechi. In Cîmpia 
Turzii, unde pionierii și școlarii au fost

pionierească
îndrumați de Instructorul de pionieri, 
Victor Emilian, ei au colectat din 
curțile lor și de pe la vecini, într-o pe
rioadă scurtă, 1.500 kg. fier vechi ; în 
comuna Viișoara, datorită muncii ins
tructoarei de pionieri Aurora Moldo
van, au fost colectate 700 kg. fier ve
chi, iar în comuna Luna 500 kg; Pînă 
.în prezent, în comunele din raionul 
Turda, cantitatea de fier vechi colectat 
este de 5854 kg. Sub conducerea ins
tructorilor de pionieri Ana Oniș, Ana 
Nagy, Minerva Negruțiu, și a altora, 
pionierii și școlarii din orașul Turda 
au colectat și ei circa 3500 kg. fier 
vechi.

Darul tinerilor din Ploești
PLOEȘTI (de la corespondentul 

nostru).
239.000 kg. de fler vechi colectat, 

adică un tren cu 24 vagoane pline, — 
iată primele rezultate obținute de ti
nerii și pionierii din orașul Ploești in 
cadrul acțiunii patriotice organizate 
pentru strîngerea fierului vechi. Cum 
s-a ajuns la un asemenea rezultat ?

------- Ir • « ••

strîngă 100.000 kg. fler vechi, Iar tov. 
Cîrllg Ion, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Uzina de reparații me
canice s-a angajat să antreneze tine
retul întreprinderii să strîngă 80.000 
kg. fier vechi.

Rezultatele nu au întîrziat să apară. 
In cinstea Săptămânii Mondiale a Ti
neretului și a zilei de 1 Mal, tinerii și -1!- ---- 1________ - .. nereiuiui șl a zilei de 1 Mai, tinerii șlComitetul orășenesc U.T.M. a orga- pionierii din orașul Ploești au strins

nlzat nu de mult o consfătuire cu se- 239.000 kg. fier vechi.
cretarii comitetelor U.T.M. din în- Un exemplu în această acțiune sînt
treprinderi șl cu instructorii superiori utemiștii din secția cazangerie și repa-
de pionieri. i ’

Cu această ocazie s-au analizat po
sibilitățile existente pentru strîngerea 
flerului vechi în cadrul orașului.

Tov. Popa Vasile, secretarul comi
tetului U.T.M. de la uzinele „1 Mai” 
— de pildă — s-a angajat eă va mobi
liza pe utemiștii și tinerii din uzină să

Fruntași pe regiune
In urma acțiunii întreprinse pentru 

strîngerea fierului vechi, în numeroase 
organizații de bază U.T.M. din raioa
nele regiunii Pitești, s-au format echipe 
din utemlști, tineri și pionieri, care au 
trecut chiar din primele zile la tra
ducerea în fapte a angajamentelor lua
te. Astfel, de la lansarea chemării au 
fost strînse peste 11.000 kg. fier vechi.

Fruntași In această acțiune s-au si
tuat pionierii din raioanele Topolovenl

Dlntr-o tenă de fier vechi, împreună cu alte 
reu — se obțin două tone de oțel

•” ‘a OQO «»-- ------ • • ■ '

rații mecanice ale uzinei „1 Mai“ care 
au strîns 123.000 kg. de fier vechi. 
Singur utemistul Ilie Ion de la această 
uzină a strîns peste 8.000 kg. fier 
vechi. Urmînd exemplul tinerilor de la 
uzinele „1 Mai“ utemiștii de la între
prinderea „Flacăra" au strîns peste 
11.000 kg. fier vechi.

șl Găeștl, care au string șl predat peste 
40.000 kg. fier vechi. Numai în cîteva 
zile unitatea de pionieri din Piatra Olt 
sat, raionul Slatina, a colectat o can
titate de 1.500 kg. fier vechi care ză
cea aruncat prin curți, pe marginea 
șoselei sau prin magazii. Printre orga
nizațiile fruntașe din aceste raioane 
sînt de asemenea organizațiile U.T.M. 
din comunele Călinești și Bogați, care 
au predat la centrul de colectare a fie
rului vechi peste 2.500 kg. fier vechi.

materiale — două tone cocs și trei t>ne de mine-
tone ofd, caT?',/‘^fabrica?"" °ra’U' P,oe’tl C0"‘ribuie -«•> ’« e.aborarea

8
8

z
8
8

*
Colectiviștii din raionul 

Negru Vodă sînt fruntași 
la însămînțări

NEGRU VODĂ (de la trimisul nostru). 
Gospodăriile agricole colective din sa- 

8 tele și comunele raionului Negru Vodă, 
g regiunea Constanța, sînt fruntașe în mun- 
8 cile agricole de primăvară.
? Cînd au început muncile de primăvară, 
g colectiviștii gospodăriei colective „23 Au- 
8 gust” din comuna Cumpăna au avut totul 
8 pregătit: sămînță curățată și tratată, unel- 
g tele reparate, pămîntul bine îngrijit, In- 
8 tr-un cuvînt. totul pus la punct.
8 Îndată ce timpul a permis ieșirea în 
g cîmp, colectiviștii din Cumpăna au început 
? însămînțările. In mai puțin de o săptămî- 
| nă, ei au reușit să termine însămînțatul 
ț culturilor din urgența întîia. Astfel, ei au 
! însămînțat peste 160 hectare cu orz, ovăz, 
J mazăre, in, ulei și altele. In prezent co- 
j lectiviștii din Cumpăna pregătesc terenul 
i pentru însămînțatul culturilor din urgen-
■ ța a doua,
■ Fruntași în muncile agricole de primă- 
: vară sînt și colectiviștii din comuna Bără

gan. Odată cu însămînțările din urgența 
I-a. ei fac și întreținerea culturilor de 
toamnă.

Pînă acum au grăpat 300 hectare cu 
grîu de toamnă și 100 hectare arături de 
toamnă.

Cuvinte de laudă se pot spune și des
pre colectiviștii din comuna Tuzla. Ei au 
terminat de însămințat cele peste 200 hec
tare cu culturi din urgența I-a.

Gospodăria agricolă colectivă șt gospo
dăria de stat din comuna Amzacea a ter
minat de asemenea însămînțatul culturi
lor din prima urgență.

Urmînd exemplul colectiviștilor, țăranii 
muncitori cu gospodării individuale din 
comuna Cumpăna muncesc cu mult avint 
pentru grăbirea însămînțărilor. Pînă în 
prezent au fost însămînțate cu orz, ma
zăre, floarea-soarelui și alte culturi peste 
180 de hectare, iar pentru ingrășarea pă
mântului au fost cărate la cîmp 210 tone 
gunoi de grajd.

Printre fruntașii comunei la însămînțări 
sînt țăranii muncitori Petre Trahie, Leo- 
dor Tihenie și alții. Și țăranii muncitori 
Vitalia Constantin din comuna Tuzla, Iona 
Radiana din Techirghiol, Amet Chengeli 
și Ilie loan din Bărăgan sînt fruntași, ter- 
minînd însămînțatul din urgența I-a,

Mineri harnici
Realizările ce le obțin muncitorii și teh

nicienii de la minele Ghelar, raionul Hu
nedoara arată hotărîrea lor de a respecta 
angajamentele luate în cinstea zilei de 1 
Mai. La 29 martie ei și-au îndeplinit pla
nul pe primul trimestru al acestui an ex- 
trăgînd în contul trimestrului II sute de 
tone de minereu. Pe întreaga întreprin
dere, productivitatea muncii a crescut în 
trimestrul I cu peste 7 la 
plan. Minerii din orizontul 
la mina de vest au extras 
cele mai mari cantități de 
plan. In fruntea întrecerii
minerii din brigada condusă de Dumitru 
Preda și minerii din brigada condusă de 
Petru Gostian care au dat în contul tri
mestrului II sute de .. tone de minereu 
peste plan.

sută față de 
nr. 2 și cei de 
în acest timp 

minereu peste 
socialiste sînt

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI
ÎN R. P. CHINEZĂ”„ARTA APLICATĂ

Pentru folosirea chibzuită a capacității deoju a tractorului

Si

In toată tara, pe ogoare, se desfășoară cu însuflețire bătălia 
rrăturilor șl însămînțărilor de primăvară șl a îngrijirii semă
năturilor de toamnă.

Un sprijin prețios în executarea la timp șl în bune condițiunl 
a lucrărilor îl dau stațiunile de mașini agricole si tractoare. Bri
găzile de tractoare execută acum zi de zi mai mulți hantri la 
arat șl semanat. Tractoriștii depun tot Interesul pentru a folosi 
Întreaga capacitate de lucru a tractoarelor.

In clișet'l nostru, tractoristul
S.M.T. Cogaalae, regiunea Constflu Gheorghe de Ia 
tori urmate de grape la un tractoi cuplat două semănă- 
fo'osest? rațional capacitatea d? In felul acesta el 
lucrării? într-un timp mal scurt Afactorului șl execută 
lui Muntranu să-și depășească cu 4ru Ia ajutat Unăru- 
campanie Încă din primele 7 zile de planul pe întreaga

'o: AGERPRES

Marți la amiază a avut loc în sala Dalles deschiderea expo
ziției „Arta aplicată în R. P. Chineză”, organizată de Institu
tul Romîn pentru Relațiile Culturale ou Străinătatea.
La festivitatea deschideri! expoziției au luat parte tovarășii: 

Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. Apostol, I. Chișinev- 
schi, Chivu Stoica, P. Borilă, C. Pîrvulescu, D. Coliu, N. Ceau- 
șescu, general locotenent Al. Drăghici, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon. acad. prof. Traian Săvulescu, I. Fazekaș, S. Bughici, 
Constanța Crăciun, L. Răutu, Sorin Toma, M. Roșlanu, A. Bu- 
naciu, M. Popescu. Stela Enescu, M. Macavei, V. Dumitrescu, 
T. Rudenco, P. Țugui, oameni de artă și cultură, corespondenți 
ai presei romine și străine.

Au fost de față Ke Bo-nian, ambasadorul R. P. Chineze la 
București, șefi ai misiunilor diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Cuvîncul de deschidere a fost rostit de tov. M. Roșianu, pre
ședintele Institutului Romîn pentru relațiile Culturale cu Străi
nătatea.

Expoziția pe care o inaugurăm astăzi — a spus yorbitorul — 
constituie un nou prilej de întărire a relațiilor de prietenie 
dintre poporul romîn și marele popor chinez.

Poporul chinez a creat de-a lungul existenței sale .milenare, o 
bogată și originală civilizație, minunare lucrări științifice de 
artă și literatură. Arta poporului chinez ocupă un loc de cinste 
în istoria culturii și artei omenirii. Numeroasele monumente 
create în cursul a 5.000 de ani, dovedesc înaltul talent creator 
al poporului chinez.

Continuînd și îmbogățind tradiția realistă, artiștii progresiști 
chinezi au intrat, după Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie, în rindurile luptătorilor pentru eliberarea patriei lor de 
sub robia străină și de forțele reacțiunii interne, punîndu-și 
arta în slujba mobilizării poporului la lupta de eliberr-e.

în prezent, arta poporului chinez se orie»vtează după princi
piile enunțate de tovarășul Mao Țze-dun la cuvîntarea ținută 
în anul 1942 cu prilejul consfătuirii oamenilor de artă și lite
ratură de la Yenan. Tema centrală a operelor de artă patrio
tice a devenit poporul chinez, care și-a luat soarta în propriile 
mîini și luptă pentru construirea socialismului, pentru pace.

Datorită muncii eroice, entuziastă și pricepută, a poporului 
chinez condus de Partidul Comunist Chinez, precum și dato
rită ajutorului frățesc al Uniunii Sovietice, economia națională 
a Chinei adusă la ruină de către imperialiști și gomindaniștii 
reacționari a fost refăcută într-un termen foarte scurt și a în
ceput să se dezvolte pe calea socialismului. In operele ue artă 
contemporană m oglindesc realizările în industrializarea socia*

listă a țării, înfăptuirea treptată a transformării socialiste a 
agriculturii, realizările în industria meșteșugărească.

Oamenii de artă ai Chinei reușesc să prezinte în operele lor, 
chipul muncitorului înaintat, al țăranului sau ostașului chinez, 
noile lor însușiri morale. Ei reprezintă cu multă veridicitate 
evenimente și oameni din perioada războiului civil — revolu
ționar sau din războiul împotriva cotropitorilor japonezi; ei 
înfățișează de asemenea momente din luptele împotriva agre
siunii americane și pentru ajutorarea poporului coreean. Arta 
în R. P. Chineză a devenit acum pentru prima dată un bun al 
întregului popor.

Produsele de artă aplicată executate de talentatul popor chi
nez au fost prezentate la numeroase expoziții industriale și da 
artă ale Chinei, organizate peste hotare, unde s-au bucurat de 
un mare succes.

Poporul romîn — a arătat în încheiere vorbitorul — prețuieș
te și admiră arta poporului chinez și se bucură de succesele 
sale epocale, dobîndite sub conducerea Partidului Comunist 
Chinez. Forțele constructive și energia descătușată a maselor 
eliberate de sub jugul colonial și exploatarea feudală, consti
tuie pe plan internațional o forță uriașă de neînvins.

întărirea solidarității și a relațiilor de prietenie dintre țările 
noastre, izvorîte din aceleași năzuinți și avînd la bază priete
nia cu marea Uniune Sovietică, constituie o contribuție însem
nată la întărirea lagărului păcii, democrației și socialismului.

Asistența a vizitat apoi expoziția.
Sînt prezentate peste 1.000 de obiecte create de talentații meș. 

ieșugari chinezi, impresionante prin varietatea de genuri, neîn
trecuta măiestrie artistică, finețea și armonia, caracteristica 
artei populare chineze. în vitrine se află expuse porțelanuri 
chinezești a căror faimă a făcut de mult înconjurul lumii, olărie 
pictată și ornamentată cu bogate elemente decorative, țesături 
de mină lucrate cu fir de mătase naturală de diferite culori, 
broderii, împletituri din palmier, bambus, iarbă, pai.

Vizitatorii se opresc în fața vitrinelor în care sint expuse 
obiecte din lac pe care poporul chinez le lucrează de mai bine 
de doua milenii, gravuri în lemn, bambus și coaja nucii de 
cocos, executate cu o deosebită precizie de detaliu, obiecte din 
jad, sculpturi în fildeș și os de o neîntrecută finețe, figurine 
din lut și aluat, obiecte emailate încrustate în aur și argint, 
tipărituri colorate pe blocuri de lemn, mobile din lemn de tran
dafir, sânt al roșu, mahon.

Expoziția „Arta aplicată în R. P. Chineză" este deschisă zil
nic in sala Dalles.

(Agerpres)



Munca politică de masă 
în sprijinul campaniei de primăvară

in „Scinteia tineretului" Nr. 1827 am 
citit cu mult interes știrea că ziarul 
nostru a hotărît să deschidă in paginile 
sale „Tribuna secretarului organizației 
de bază U.T.M.”. Cred că această ini
țiativă e bine venită, deoarece ea con- 
stitue un schimb de experiență impor
tant in munca secretarilor comitetelor 
organizațiilor de bază, U.T.M., care va

duce la îmbunătățirea activității orga
nizațiilor U.T.M.

M-am gindit să folosesc și eu această 
tribună și să arăt printr-o scrisoare, 
cum ințeleg utemiștii și tinerii din sa
tul nostru — cu toți membri ai înto
vărășirii agricole — să desfășoare mun
ca politică in sprijinul pregătirilor pen
tru campania de primăvară;

In întovărășirea noastră mulți țărani : 
muncitori spun .adeseori că nu este un bun 
gospodar acela care în zilele de iarnă se 
aciuiește mai mult în casă, lîngă cuptor, 
fără să se pregătească-pentru campania 
agricolă de primăvară. Cu atît mai mult 
acum, cînd partidul și guvernul au pus în 
fața oamenilor munc-îi din agricultură sar
cina realizării în acest an a unei producții 
de 10 milioane tone de grîu și porumb. 
Pregătirile pentru campania muncilor din 
primăvara aceasta trebuie să se desfășoare 
mult mai bine decît în anii trecuți.

Este lesne de înțeles pentru fiecare că 
o recoltă sporită la hectar, nu va veni de 
la sine. Ea poate fi obținută numai prin
tr-o muncă -perseverentă și hotărâtă.

La recenta adunare de alegeri a noului 
organ de conducere U.T.M.. a fost discu
tată -pe larg problema participării tinere
tului din satul nostru la pregătjrea și des
fășurarea campaniei din primăvara aces
tui an. Noi am înțeles că trebuie să desfă
șurăm o muncă politică susținută pehțru 
a ajuta organizația de partid în mobili
zarea țăranilor muncitori la îngrijirea, se
mănăturilor de toamnă, pentru pregătirea 
bălegarului de grajd și transportarea lui 
la cîmp, pentru pregătirea inventarului 
agricol și a semințelor, pentru buna în
grijire a vitelor cu care se va ieși la mun
cile cimpului etc.

Aș vrea să povestesc pe scurt cum am 
organizat noi munca politică de masă 
acum, în perioada pregătirii muncilor a- 
gricole de primăvară. Intr-o ședință de 
comitet am alcătuit planul de muncă după 
care-și va desfășura activitatea organiza
ția noastră de bază U.T.M. timp de 3 luni. 
Probleme ca: formarea de echipe din cei 
mai buni utemiști care să meargă pe te
ren împreună cu agitatorii de partid și cu 
deputății, organizarea unei adunări ge
nerale lărgite cu .tema: „Cum înțeleg tine
rii din întovărășirea noastră să contribuie 
la. lupta pentru realizarea a 10 milioane, 
tone de grîu și porumb în acest an”, ini
țierea unor acțiuni de muncă obșteasca 
pentru căratul gunoiului de grajd la plax- 
formă, scoaterea unei gazete satirice ful- 
ger, organizarea unor consfătuiri cu frun
tașii recoltelor bogate și al ți țărani mun
citori etc., iată numai cîte ceva din 
conținutul planului nostru de munca. Co
mitetul U.T.M. a atras în munca de agita
ție pe cei mai buni utemiști, cum sînt 
Aramă Ion, Tarciniu Ion, Grapă Emilia, 
Mustață Gheorghe și alții- Noi am antre
nat în munca aceasta și pe tinerii Popa 
Cornel, Tarciniu Ecaterina și Vizinteanu 
Petre care nu sânt încă membri ai orga
nizației U.T.M., dar pe care-i pregătim sa 
devină cît de curînd. împreună cu agita
torii vîrstnici, îndrumați îndeaproape de 
organizația de partid, tinerii noștri au dus 
muncă de lămurire pe la casele țăranilor 
muncitori, pe circumscripții. In circum
scripția Nr. 2 unde și-a desfășurat munca 
agitatorul Aramă Ion și alți utemiști spre 
exemplu — mai toți țăranii' muncitori 
și-au reparat uneltele agricole. Mulți 
dintre ei au făcut proba de germinație 
a semințelor, iar . unii ca Vasile Țeletin, 
Botezata Ion și Chirilă Ion au și ieșit la 
însămînțat grîu și orz. _ ..

Comitetul nostru U.T.M. s-a îngrijit ca 
pe lingă centrele de reparat unelte și de 
tratare a semințelor să fie repartizați unul 
sau doi agitatori utemiști. Agitatorul Ma
tei Vasile activează pe lîngă unul din- 
aceste centre. El organizează discuții cu 
țăranii muncitori în legătură cu muncile 
de primăvară, le citește articole din ziare 
și alte broșuri.

'In această perioadă am folosit mai mult 
gazeta de perete cetățenească. Noi am re
comandat agitatorilor să antreneze la 
scrierea unor articole pe fruntașii recolte
lor bogate ale căror cuvinte sînt mult pre
țuite de noi toți. De curînd la gazeta de 
perete a apărut articolul: „Cum mă Pregă
tesc pentru campania de primăvară” 
semnat de tovarășul Haraga Vasile, cu
noscut de noi ca meșter al recoltelor bo
gate. El a explicat în acest articol cum 
pregătirea din timp a lucrărilor agricole și 
folosirea unor reguli ale științei agrotehni
ce ca: arătura adîncă de toarpnă sub pare 
a îngropat gunoiul de grajd bine putrezit, 
tratarea și selecționarea semințelor, semă- 
narea în cuiburi așezate în pătrat etc., 
l-au ajutat să obțină anul trecut peste 
2200 kg. porumb și 1700 kg. grîu la hec
tar. „Eu sirit hotărît să nu mă opresc aici. 
Voi căuta să muncesc și măi bine pămîn- 
tul, pentru ca la toamnă să obțin cel pu
țin 2700 kg. porumb și 2000 kg. grîu la 
hectar” — se arată în încheierea acestui 
articol.

Pentru a împărtăși mai pe larg expe
riența unor fruntași ai recoltelor bogate ca 
tovarășii Costică Matei, Radu Tică și al
ții, la propunerea organizației de partid 
au fost inițiate convorbiri pe aceeași temă 
cu mai mulți țărani muncitori din înto
vărășirea noastră. Cuvintele rostite de

fruntașii recoltelor bogate au avut un pu
ternic ecou în rîndurile țăranilor munci
tori din sală. In drum spre casele lor. ei ; 
se sfătuiau împreună ce anume să facă, 
pentru ca. în enui -acesta — folosind meto
dele înaintate agrotehnice ■— să ajungă 
și ei să dobândească roade .îmbelșugate ca 
Radu Tică, Costică Matei și alții.

Pentru popularizarea permanentă a pro
iectului de Directive ale celui de al II-lea 
Congres al partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2—3 ani, 
a hotărîrilor partidului și guvernului pri
vind muncile agricole de primăvară, în sat 
funcționează 5 cercuri de citit. Pînă acum 
s-au citit și s-au discutat broșurile: „Pre
gătirea terenului pentru o recoltă bogată”, 
„Reținerea zăpezii pe cîmp” și altele. In 
cercul condus de tovarășul Petcu Aristide 
s-au citit printre altele mai multe frag
mente din romanul „Secerișul” de Galina 
Nicolaeva. Sub ochii celor prezenți la acest 
cerc chipul lui Vasili Bortnicov, președin
tele colhozului „Pervomaisc” prindea via
ță. Mulți dintre ei îl înțelegeau pe acest 
om drept și cinstit, cu multă duioșie în 
suflet; îl îndrăgeau și doreau să mun
cească ca el. Din această carte ei au vă
zut plini de încredere și nădejde chiar 
viitorul întovărășirii noastre agricole.

La căminul cultural din sat se țin ade
seori conferințe în care se vorbește ță
ranilor muncitori despre importanța apli
cării metodelor științifice de lucrare a pă- 
mîntului. Comitetul U.T.M. a dat sarcină 
utemiștilor Staicu Geta, Petcu Maria și 
alții să țină astfel de conferințe. In afară 
de aceasta noi ajutăm la mobilizarea ță
ranilor muncitori atunci cînd se țin con
ferințele. Tinerii artiști amatori din sat 
— printre care se numără și membrii co
mitetului U.T.M. — activează cu mult 
drag în cadrul echipei noastre artistice 
știind că prin aceasta ei pot aduce un se
rios aport bunei desfășurări a muncilor 
agricole. De obicei după conferințe pre- | 
zentăm programe artistice cît mai legate 
de temele dezvoltate de conferențiari. Așa 
de exemplu după conferința ținută de to
varășul Dumitrașcu Ion despre muncile 
agricole în perioada însămînțărilor de pri
măvară, corul căminului nostru cultural a 
executat cîntecele: „Noi semănăm” de Ilie 
Mincu și altele. Apoi s-a interpretat cu 
mult haz un dialog care satirizează pe cei 
ce se codesc să muncească după metodele 
agrotehnice înaintate, sau sînt în urmă cu 
pregătirile pentru însămînțărl. Noi căutăm 
să .îmbogățim cit mai mult conținutul pro
gramelor artistice pe care le prezentăm și 
în- care mai există însă unele rămineri în 
urmă. Ajutați de tovarășul învățător Petcu 
Aristide și Sidecaru Toma, directorul că
minului cultural, noi pregătim acum un 
radio magazin în care vor fi lăudați ță
ranii muncitori care muncesc cu tragere 
de inimă și vor fi dați exemplu rău co
dașii, bineînțeles' dacă ej vor mai fi. Vrem 
de asemenea să reîncepem organizarea de 
vizite cu echipa- artistică acasă la frun
tașii recoltelor bogate. Așa am procedat 
anul trecut ș; tare mult s-au bucurat alde 
Gheorghe Lazăr, Radu Tică și Matei Con
stantin cînd s-au pomenit pe neașteptate 
cu grupul de tineri veniți să le cînte 2-3 

i cîntece.
In această perioadă noi am îndrumat 

agitatorii utemiști să confecționeze și să 
afișeze unele lozinci mobilizatoare legate 
de muncile din campania agricolă de pri
măvară. Astfel au fost afișate în cele mai 
frecventate locuri ale satului lozincile: 
„Utemiști și tineri, voi cu ce contribuiți la 
realizarea, a 10 milioane tone gr.îu și po
rumb în acest an ?” In apropierea cămi
nului cultural am pus lozinca: „Țărani 
muncitori, pregătiți-vă uneltele și selecțio
nați semințele din timp pentru campania 
de primăvară !”. Acum ne pregătim să 
confecționăm un panou în care să punem 
fotografiile fruntașilor din Campania de 
primăvară. " -

Rezultatele muncii noastre desfășurate 
sub îndrumarea permanentă a organiza
ției de partid, a țăranilor muncitori vîrst- 
nici, au început să se vadă. încă din ulti
mele zile ale lunii februarie au fost re
parate toate plugurile, grapele precum și 
prășitoarele existente în satul nostru. La 
cîmp s-a cărat pînă acum peste 75 de care 
bălegar. De asemenea a fost făcută o plat
formă de gunoi pentru întreg satul.

. Noi sîntem hotărîți să desfășurăm și de 
acum încolo sub conducerea organizației 
de partid o susținută muncă politică de 
masă, convinși fiind că harnicii și price- 
puții țărani muncitori -din întovărășirea 
noastră vor contribui la creșterea belșu
gului holdelor, la sporirea veniturilor 
membrilor întovărășirii, la ridicarea nive
lului de trai al poporului muncitor.

CALIN TINCA 
secretara organizației U.T.M.

din întovărășirea agricolă „30 Decem
brie” din satul Dragalina, comuna 

Crivești, raionul Bîrlad
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partid din Regiunea Autonomă Maghiară 
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L/mtăți cinematografice 
premiate

ARAD (de la corespondentul nostru).
La Arad a avut loc împărțirea premii

lor unităților cinematografice ciștigătoare 
ale concursuluț „Pentru cea mai bună 
agitație în jurul filmelor”. Au participat 
reprezentanți ai întreprinderilor cinema
tografice din țară și reprezentanți ai Mi- ' 
nisterului Culturii.

Premiul I a fost acordat întreprinderi
lor cinematografioe din regiunile Arad și 
Crâiova, și unităților cinematografice 
„Maxim Gorki” din Mediaș și „Victo
ria” din Lugoj, iar premiul II a fost acor
dat unităților cinematografice „Steagul 
Roșu”- din Mediaș și „7 Noiembrie'1 din 
Botoșani.

Au mai fost de asemenea evidențiate 
întreprinderile cinematografice dih regiu
nile Stalin, Timișoara, Tîrgu Mureș, Su
ceava, București, Oradea.

Noi premiere cinematografice 
în luna aprilie

în Capitală luna aprilie va fi bogată în 
premiere cinematografice.

Dintre noile producții ale studiourilor 
sovietice vor putea fi vizionate două va
loroase realizări: „încercarea fidelității” și 
„Libelula”, ultima după piesa cu acelaș 
nume ă scriitoarei georgiene M. Barataș. 
vili.

Cinematografia maghiară va fi repre
zentată pe ecranele bucureștene cu fil
mele: „Un om teribil”, „Eu și bunicul”, 
„Doi ori doi fac cîteodată cinci", „14 vieți”, 
„Fădurea șoimilor albaștri”, „Scaunul ma
gic” și „Maeștrii sportului sub apă”.

De asemenea, vor mai fi prezentate în 
premieră în luna aprilie filmul cehoslovac 
„Portul de nord”, filmele germane „Cazul 
dr. Wagner” și „Cine-și iubește soția”, pre
cum și filmul „Lumina farului”, o produc
ție germano-suedeză.

Printre celelalte premiere cinematogra
fice din luna aprilie sînt: „Doi acri de pă
mînt”, o producție a studiourilor indiene și 
filmul documentar „Cîntecul fluviilor”» o 
producție internațională realizată în re
gia lui Juris Ivens.

(Agerpres)
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DIRECTORUL NOSTRU"
Fără îndoială că o explicație a succe- ’. 

sului înregistrat din prima zi de fii- 1 
mul „Directorul nostru” (scenariu: Gh. < 
Dorin — regia : Jean Georgescu) o consti- i 
tuie popularitatea cu totul aparte de care < 
se bucură în deobște comediile cinemato
grafice, iar în particular filmele satirice 
reușite create în ultima vreme de cineaștii 
noștri. Dar această explicație nu se referă ■ 
propriu-zis la „Directorul nostru”. Noul 
film produs de Studioul „București” este 
apreciat nu „în general”, numai pentrucă 
e o comedie, ci în primul rînd pentru vi
goarea și ascuțimea satirei pe care o în
dreaptă împotriva birocratismului.

Capacitatea creatorilor filmului de a 
dezvălui esența retrogradă a birocratismu
lui care se camuflează sub o aparență se
rioasă, „principială”, se vădește de la pri
mele imagini. Odată cu aparatul de fil
mat pătrundem în clădirea unei instituții 
liniștite, unde viața se desfășoară domol, 
fără zguduiri, unde totul este pus la punct 
— după cum ne explică comentatorul. 
D.R.G.B.P. scrie pe firma de la intrare. 
Iar înăuntru, în birouri, funcționarii acti
vează „febril”: „La registratură sosește 
zilnic corespondența în teancuri; secreta
riatul o repartizează celor în drept; cei în 
drept studiază problemele, alcătuiesc refe
rate sau .întocmesc situații... La sfîrșitul 
trimestrului se țin cu regularitate ședințe 
de analiza muncii în sala de consiliu a di
recțiunii”. Ascultînd comentariul domoL, 
ușor ironic, urmărim nemijlocit pe ecran 
ilustrarea plastică a „activității” institu
ției, desfășurată între coordonatele inva
riabile ale „intrării” și „ieșirii” hîrtiilor. 
Și ni se impune contrastul comic izbitor 
dintre goliciunea de fapt a presupusei in
stituții D.R.G.B.P. și organizarea de formă 
a activității eî.

în expresiva luminare a acestui contrast 
între esență și aparență stă izvorul forței 
satirice a întregului film.

Reușita demascare a conținutului retro
grad, care încearcă să se strecoare în hai
nele noastre pentru a se ascunde mai bine, 
condamnarea anchilozării obtuze și biciu
irea practicilor dăunătoare străine apara
tului de stat democrat-popular — consti
tuie un merit important al filmului. „Di
rectorul nostru” nu militează împotriva 
ședințelor în sine, ci împotriva ședințelor 
fără conținut, împotriva înlocuirii muncii 
vii, pe teren, cu oamenii—prin ședințe fără 
sf.irșit. „Directorul nostru” nu combate în 
sine evidența strictă, urmărirea rezulta
telor muncii pe bază de documente, ci își 
îndreaptă săgețile satirei necruțătoare îm
potriva închistării în hârtii și dosare, îm
potriva limitării orizontului muncii la în
registrări, situații, referate, tabele, liste 
șa.m.d.

Asemenea instituții ca D.R.G.B.P. nu 
există la noi. Autorii au creat anume o 
imagine hiperbolică, exagerată, concen- 
trînd intr-un focar racilele generate de 

, îndepărtarea de viață a unor cadre din 
. aparatul de stat, pentru a releva astfel mai 
i puternic caracterul ridicol și periculos tot- 
1 odată al birocratismului, pentru a ne atrage 

atenția eu ascuțimea proprie genului sa
tiric, că pretutindeni trebuiesc stîrpite 
manifestările oricît de mici ale birocrației, 
care altfel pot lua proporții. Fiecare spec
tator simte că filmul se adresează parcă 
lui direct, cer.indu-i să fie intransigent față 
de practicile birocratice, față de acei indi
vizi înapoiați de teapa „directorului nos
tru” sau a măruntului funcționar de tip 
vechi Gheorghe Ciubuc.

Crearea la un înalt nivel a acestor două 
personaje centrale ale filmului — meritul 
aparține deopotrivă scenariului, regiei și 
artiștilor emeriți Alexandru Giugaru (di
rectorul) și Grigore Vasiliu-Birlic (Ciubuc) 
— constituie o prețioasă izbîndă a cinema, 
tografiei noastre. „Directorul” și Ciubuc

Colțul științei și tehnicii

Inginerul Aurelia Nuțu, laureat al premiului de stat pe anul 1953, este apreciat 
In fabrica „Viscofil” din Capitală, pentru priceperea cu care vine în ajutorul mun
citorilor.

în fotografia noastră: inginerul Aurelia Nuțu controlînd mersul unui război de 
țesut.

Sub denumirea generică de mase plas
tice său sintetice se cuprind o serie în
treagă de produse, foarte variate în ce 
privește aspectul, compoziția și proprietă
țile lor, dar avînd o serie de proprietăți 
comune remarcabile, deosebit de valo
roase, pentru a fl transformate în pro
duse cu utilizări industriale sau de larg 
consum.

Unele mase plastice se caracterizează 
între altele, prin aceea că sînt solide la 
temperatura obișnuită, se înmoaie la o 
temperatură mai înaltă, putînd fi astfel 
ușor prelucrate și se întăresc apoi din 
nou prin răcire. Acestea au căpătat nu
mele'de mase termoplasțice. Alte mase 
plastice numite termoreactive, se întăresc 
la căldură și nu-și mai modifică starea 
prin schimbarea ulterioară a temperaturii.

Materialele numite plastice, de la cu- 
vîntul grecesc „plastihos” (modelare) au 
fost cunoscute încă din antichitate cu 
multe secole înainte de apariția maselor 
plastice artificiale folosite astăzi. Dintre 
materialele plastice cunoscute în vechime 
se cuvine să menționăm argila, bitumul, 
chihlimbarul și rășinele culese de pe multe 
plante, deoarece sub acțiunea căldurii 
aceste produse pot fi ușor modelate.

Materialele plastice naturale se găsesc 
însă în cantități foarte limitate și pînă 
la sfîrșitul secolului trecut industria nu 
dispunea de alte produse, cu proprietăți 
similare, care să poată înlocui produsele 
naturale.

Marile descoperiri făcute în secolul al 
XIX au determinat însă o puternică dez
voltare industrială în toate domeniile. In
ventarea motoarelor electrice, a radioului 
și dezvoltarea rapidă a electrotehnicei au 
creat o nevoie acută de mase plastice.

Lipsa maselor plastice naturale, necesi
tatea de a avea la dispoziție un material 
care să se poată turna cu ușurință în 
forme, la temperatură joasă, care să se 
întărească repede, să fie rezistent la căl
dură, să aibă bune proprietăți izolante, 
să fie trainic și cit mai ieftin, a determi
nat efectuarea unor cercetări asidue și 
îndelungate pentru găsirea unor astfel de 
materiale.

In 1859, A. M. Butlerov, a descoperit 
o substanță chimică numită formaldehtdă. 
Această substanță cunoscută și sub nu
mele de formol, este un compus organic 
folosit mai tîrziu pe scară largă la fabri
carea diferitelor mase plastice. Cercetă
rile Iui A. M. Butlerov au fost conti
nuate de o serie de chimiști ruși dintre 
care amintim pe A. M Zaițev, I. Z. Con- 
dacov, A. E. Favorski, S. V. Lebedev, des
coperitorul cauciucului sintetic.

prestanță șl o anume sobrietate satirică
— dacă se poate spune așa — de Al. Giu
garu), Gheorghe Ciubuc in interpretarea 
excepțională a lui Vasiliu-Birlic se înscrie 
în galeria reușitelor figuri negative sati
rizate cu forță artistică biciuitoare în crea
țiile oamenilor noștri de artă.

Deficiența serioasă a filmului constă 
în aceea că forța satirei este tocită de in
consistența în acțiune a elementelor pozi
tive, înaintate, care, deși iau atitudine con
tra aristocratizării directorului, contra pă
trunderii grave a birocratismului, rutinei 

  _ și automulțumirii în instituție, nu acțio- 
pîător’cei doferoj coexistă, se înțeleg d« nează înaintea noastră. Noi luăm notă de

—*- * - proțestui sincer și spontan al bătrânului
muncitor Tănase Florescu (C. Ramadan), 

muu», ----r • ascultăm cu satisfacție rechizitoriul ferm
criticii’si autocriticii, parpliz-area gîndirn a pg care Maria Popescii (Angela Chiuaru —
. X--X- -»-» „i- o aparjți€ plăcută) i-1 face directo

rului, dar acestea nu ne pot mul
țumi. Raportul real dintre forțele 
sănătoase devotate construcției socialiste
— care muncesc cu eroism și înfrîng cu
rajos piedicile și elementele înapoiate care 
pun bețe în roate — este altul decît apare 
pe ecran. Și nu măsuri „din afară” —■ 
cum din păcate se întîmplă în finalul 
filmului — pot indica grăitor, artisticește, 
victoria inevitabilă a noului, ci ofensiva 
de nestăvilit, verva satirică usturătoare a 
acelor personaje concrete care întruchi
pează noul în acțiune și care copleșese 
și nimicesc ceea ce e vechi, putred și sor
tit pieirii. Rămâne ca un obiectiv de atins 
în viitor, făurirea în filmele noastre a 
unor viguroase personaje pozitive — pe 
drumul lui Spiridon Biserică din „Mielul 
turbat” — în stare să dea o replică spiri
tuală și energică elementelor retrograde, 
în stare să reflecte la un nivel artistic 
înalt chipurile oamenilor muncii, ale ce
lor ce .înlătură cioturile din cale cu efor
turi serioase care cer nu numai încorda
rea minții și brațelor, dar și prospețimea 
înviorătoare a rîsului.

înainte de a încheia — un cuvînt des
pre măiestria regizorului Jean Georgescu. 
De la „O noapte furtunoasă” pînă la „Di
rectorul nostru”, cinematografia noastră 
(și implicit creatorul celor- două filme — 
Jean Georgescu) a parcurs un drum în
semnat. A evoluat folosirea procedeelor 
și mijloacelor, s-a maturizat profilul crea
tor al regizorului. Oricum, în „Directorul 
nostru”, în forța cu care regia, mur. rîd 
migălos cu interpreții principali, ac - 
centrat satira asupra principalelor două 
personaje ; în ingenioasa folosire a comen
tariului pentru o serie de episoade — în
ceputul filmului și finalul mal ales ; în 
reușita înlocuire a monologurilor, prin 
„filmarea gândurilor” (actorul joacă scena 
mut, bizuindu-se exclusiv pe mimică și 
atitudine, în timp ce se aude glasul lui în
registrat separat, de parcă ni s-ar dezvă
lui gîndurile sale) — așa dar în îndrăz
neață tratare a scenariului, cu scopul va
lorificării a tot ceea ce este esențial, în 
toate acestea se regăsesc trăsături dis
tincte ale creatorului care ne-a dăruit 
adaptarea pentru ecran a piesei „O noapt® 
furtunoasă” și izbutitele schițe cinemato
grafice „în vizită...”, „Lanțul slăbiciunilor” 
și „Arendașul romîn” toate după I. L. Ca- 
ragiale. I se pot imputa totuși regizorului
— o excesivă tratare „sută în sută” cine
matografică a unor momente precum și 
numeroase „gaguri” ieftine neîndepărtate 
de pe parcursul filmului. în reușita sa, 
regizorul a fost ajutat de scenariu, de ma
joritatea interpreților, de operatorii Ion 
Cosma și Andrei Feher și — într-o mă
sură considerabilă — de muzica lui Ion 
Vasilescu — savuroasă, subtilă, subliniind 
permanent acțiunea.

Tuturor se cuvine să le urăm noi suc
cese în viitor, spre înflorirea cinematogra
fiei din Republica noastră Populară.

MIHAIL LUPU

întruchipează veridic două tipuri funda
mentale ale faunei brocratismului în ca
drul concret al zilelor noastre. C£1 dintîi 
cristalizează prin toate manifestările sale 
esența acelor oameni care uită că s-au 
ridicat din rindurile celor ce muncesc care 
ie-au dat o muncă de răspundere, se aristo- 
cratizează, rupîndu-se de mase. Cel de »1 
doilea, este tipul funcționărașului. slugar
nic, rutinat și timorat, pierdut printre hâr
țoage de tot soiul, al cărui unic ideal este 
să-și găseacă un colțișor liniștit, ferit de 
viitoarea muncii și să avanseze lin, fără 
merite, pe treptele de salarizare. Nu întîm- 
1----------- - -------- J'
minune și se sprijină reciproc. Atmosfer? ' 
stătută, de inactivitate, formalismul îi 
muncă, tămîierea neprincipială în locu

inițiativei — toate sînt prielnice unor as- 
fel de elemente.

în film nu avem de a face cu o prezen
tare expozitivă a acestor racile care nu 
putea permite făurirea unor caractere vii 
tipice, care ar fi tocit tăișul satirei. Demas
carea celor două tipuri de birocrat 
se face în acțiune, în confruntarea 
lor reciprocă, .în punerea lor față în fați 
cu alte personaje, în proiectarea lor p» 
fundalul realității noastre. De aci se naște 
și seva comică a nenumărate momente din 
film. Cît de ridicole ne apar „hotărîrile” 
directorului de a „reface legăturile cu oa
menii”, de a „respira Suflul maselor”, de a 
„face o cotitură” în raport cu acțiunile sale 
caracterizate printr-o jalnică încercare d 
a împăca și capra și varza: comoditatea c 
munca activă, energică, operativă; cond; 
cerea din birou cu apropierea de oamei 
etc. Artistul Al. Giugaru a pătruns atft 
resort lăuntric al tuturor intențiilor „f*“ 
moașe” ale directorului care de fapt hi 
se dezbară de apucăturile birocratice,'®- 
probabile. Episodul cînd directorul ise 
în lume”, o pornește prin birouri s'ă.tea 
de vorbă cu oamenii, are un haz irez^bil 
în primul rînd pentru că interpretul Știut 
să transmită spectatorilor cu finețefără 
nimic țipător, nepotrivirea dintre ca ce 
spune și ceea ce face directorul, Intre 
ceea ce se pretinde și ceea ce este - ca
litate.

Scena discuției între director șiiubuc 
este poate cel mai savuros mome comic 
al filmului. Ciubuc își face fel iei de 
gînduri pentru ce o fi fost chert la di
rector și — după multe frămî^ri Și o 
îndelungată așteptare — apare'1 biroul 
„șefului ăl mare”, tremurînd rvar8a și 
înspăimîntat de triste presupui- Cînd 
se lămurește însă că a fost chAt pentru 
o întrevedere amicală, Ciubuc- ma* vine 
în fire, spre satisfacția direct.^11!’ care-1 
apreciază ca pe un om cinsti1 serios — 
„îmi place că spui lucrurilor nume” — 
și spre hazul spectatorilor, r*d cu la
crimi de Întâlnirea celor do‘rocrati, îm- 

i păunați cu aerul unora ca*'01’ îndrepta 
- mersul muncii.
s în reliefarea trăsăturilctlpice de ca- 
i racter ale lui Ciubuc, au'1 filmului fo

losesc același procedeu1 S1 ln cazul 
„directorului nostru”, dînd relațiile 
dintre micul funcționar carieră, anchi
lozat și refractar la tot e nou 91 lumea 
înconjurătoare. Grigor^as^bu Birlic a 
scos la iveală meschin; co,niică a perso
najului fie în episodiernarcahil al îm
părțirii primelor, cî^1 face socoteala 
pînă la ultima cenți cum va cheltui 
banii pe care preșul ca 1_a primit, fie 
în „șuetele” confid3^ cu îonescu de 
la registratură (H. Jlaide) căruia îi îm
părtășește atît ofu bucuriile, nă
dejdile, fie în see de acasă cu nevas
ta, cînd îngrijeșteaduri^e de varză. Co
micul izbucnește 0® din întreaga fiin
ță a artistului, rlecare mișcare a feții 
de o expresivi'' cinematografică ului
toare, din fiecaepbc® rostită. Alături 
de portretul ectorului' (conturat eu

MASEPLASTICE
i„an=t^ectr<)tehnlc®> deoarece avea bune pro^1 izolante se Putea u?°r 

PrCevaa^rz^u’ prin tratarea celulozei, 
se *te în bum,:)ac sau în lemn, 

cu €aif<^ubstante chimice s-a desco- 
.. pfdul din care se puteau obține 

îȚ- . (me flexibile, frumos colorate 
sau tr^1110 ca sticla- •

Ast1Sa se urmărește înlocuirea ce- 
luloiccu a^e mase Plastice mai pu
țin jlab*ie cum ®înt de exemplu: 
’ ,mza, etilceluloza și benzilcelu- 

cetilceluloza se mai folosește pe 
g zare la fabricarea fibrelor artlfi- 

I i care se fabrică țesăturile cunos- 
numele de mătase acetat, așe

zare cu țesăturile de mătase natu- 
"Yecum și în industria lacurilor, de- 
■,'nu este inflamabilă.
Sasă plastică mult folosită din cauza 
ietăților sale deosebite, este rășina, 
,cută sub numele de bachelită. 
chelita este o masă plastică termo- 

uruocunc <.xvv - —...... —- civă (se întărește la căldură); ea se
mai grele (1 kg. de oțel este aproape de3eșțe ayț ;n mdustria lacurilor cît mai 
opt ori mai greu decît 1 kg. de apa). ja confecționarea pieselor nemetalice 

Prin anumite procedee, masele plastice,site în mdustria automobilelor, a apa- 
pot fi fabricate cu o structură poroaselor de radio, telefoanelor, a unor piese 
sub forma unei spume întărite, de citev;ctrotehnlce etc. 
ori mal ușoară ca apa, astfel îneît o_ b'Confecționarea acestor piese s 
cată de mărimea unei cărămizi nu cm^estec;nd prafui de bachelită cu . .........
rește decît vreo 80 grame. erial de umplutură (rumeguș sau făină

2. Masele plastice sînt foarte rezistele lemn, cîlți, pînză tocată, azbest, nisip, 
putînd depăși în această privință ccoloranți etc.) și presând 
oțelul.

3. Spre deosebire de metale, stic
porțelan, masele plastice pot fj prelt 
cu mare ușurință fie prin mijloac 
canice (strunjire, frezare sau găuri 
mai ales prin turnare, presare saUj 
țâre, în care caz pot fi obținute, e 
timp extrem de scurt piese coț_ 
care nu mal necesită nici un fel 
sare ulterioară. ,g|.

4. în sfîrșii, mai amintim aici fmt 
și alte proprietăți. Masele ptapU. 
rele conducătoare de curent ejase 
țînd fi folosite ca Izolatori ; jacu. 
plastice pot fi folosite la fabrUtăți 
rilor și a emailurilor utilizate aVja- 
mari în industria autornobilel^aseie 
ție, iar prin anumite proceg tex_ 
plastice pot fi transformate acetat 
tile (mătasea viscoza sau n. 
fibrele kapron și nylon etcobținută

Cea mai veche masă p^^ yul_ ( 
industrial acum vreo sută ,u gulf a 
canizarea cauciucului n,ară jarg5 
fost ebonită care s-a folo

Datorită calităților lor, masele plastice 
fabricate astăzi, cu toate că nu au împli
nit nici măcar o jumătate de veac de 
existență, se folosesc la confecționarea 
celor maț variate obiecte : roți dințate și 
lagăre pentru motoare, bărci și fuselaje 
de avion, conducte, rezervoare și aparate 
pentru industria chimică rezistente la 
agenți chimici, geamuri incasabile pentru 
automobile și avioane, piese pentru apa
rate de radio, telefoane și aparate elec
trice, mobile, veselă ușoară, incasabilă și 
frumos colorată, mantale impermeabile, 
țesături și ciorapi kapron și tot felul de 
alte produse de larg consum putînd înlo
cui cu desăvîrșire metalele, lemnul, sticla, 
cauciucul natural, fibrele naturale etc.

Dintre proprietățile mat importante ale 
maselor plastice trebuie să fie amintite 
în special următoarele :

1. Masele plastice sînt materiale foarte 
ușoare, 1 kg. de masă plastică avînd cam 
aceeași greutate ca și un kg. apă, spre 
deosebire de alte materiale care sînt mult

se face 
i un ma

înlocuind țesătura de pînză cu tocătură 
de pînză, se obține un material din care 
se pot confecționa lagăre pentru vagoa
nele de cale ferată și pentru uriașele la
minoare utilizate în metalurgie, Iar dacă 
se înlocuiește țesătura de pînză cu furnir 
de lemn, se obține un lemn stratificat 
mult mai rezistent decît lemnul obișnuit 
și care se folosește la fabricarea elicelor 
de avion, a caroseriilor de automobile etc.

Una dintre cele mai noi și poate dintre 
cele mal interesante cuceriri ale chimiști- 
lor prin care eî au reușit să „depășească” 
natura, este fără îndoială, fabricarea ma
selor plastice din care se prepară fibrele 
sintetice cunoscute sub numele de kapron, 
perlon și nylon, fibre avînd o serie de 
proprietăți remarcabile pe care nu le au 
nici măcar fibrele de mătase naturală, con
siderate pînă nu de mult ca cele mai va
loroase fibre textile pe care le avea omul 
la dispoziția lui.

Pentru obținerea acestor fibre se uti
lizează ca materii prime fenolul din căr
bunele de pămînt, azotul din aerul atmos
feric și hidrogenul din apă.

Din cauza marii lor rezistențe, aceste 
fibre se folosesc astăzi din ce în ce mai 
mult la fabricarea anvelopelor de auto
mobile și avioane în locul fibrelor de 
bumbac, care erau singurele ce puteau fi 
folosite în acest scop. Din aceste fibre, se 
fabrică ciorapi și țesături pentru îmbră
căminte și pentru parașute, mantale de • 
ploaie, plase de pescuit care nu putrezesc, 
perii de dinți etc.

Din fibrele de nylon și de kapron se fa
brică pe scară mare piei sintetice frumos 
colorate, superioare din punct de vedere 
calitativ și tnai rezistente decît pielea na
turală. * -

. , . . „J amestecul în 
forme încălzite. Prin aceasta rășina se 

. întărește, nu mai necesită nici un fe! de 
prelucrare și piesa este gata de a fi între
buințată după scoaterea din formă.

Dar masele plastice se mai folosesc și
în alte scopuri.

Consumul mereu crescînd al metalelor 
neferoase au impus efectuarea unor vaste 
cercetări pentru înlocuirea lor cu mate
riale nemetalice fabricate artificial care 
pot fi produse mai ușor, și în cantități 
mari în uzinele chimice.

Problema a fost strălucit rezolvată prin 
folosirea unor mase plastice cu care se 
îmbibă țesături de pînză. Țesăturile se 
suprapun apoi în grosimea necesară, se 
usucă și materialul obținut se presează 
la cald pînă ce se întărește, căpătînd ast
fel o duritate remarcabilă.

Din acest material numit textolit se 
confecționează în Uniunea Sovietică roți 
dințate care dau rezultate tot atît de bune gina. 
ca și cele confecționate din metale, avînd T . ------ ------- —
și avantajul că nu produc zgomot la în- va extinde în nebănuite,
trebulnțare. Ing, L. BED1GHIAN

★
Masele plastice amintite mai sus nu 

sînt decît o parte din nenumăratele sub
stanțe pe care industria chimică le pro
duce astăzi.

Ca urmare a muncii perseverente și 
cercetărilor continuie pe care le fac cbt- 
miștif din laboratoare și din uzine pentru 
a stăpîni tainele naturii și pentru a 
pune la dispoziția oamenilor noi substanțe 
care să înlocuiască produsele' naturale, in
dustria chimică fabrică astăzi din mate
rii prime care se găsesc din abundență 
în natură (cărbune, țiței, gaze naturale, 
aer și apă) produse pe care străbunicii 
noștri nici măcar nu și le puteau ima-

Utilizarea maselor plastice în viitor se



Mărirea productivității muncii — 
îndatorire mereu actuală

•Partidul și guvernul nostru consideră 
creșterea permanentă a productivității 
muncii drept factorul hotăritor al creșterii 
neîncetate a producției socialiste, care asi
gură sporirea rapidă a producției, reduce
rea cheltuielilor de producție și creșterea 
consumului popular.

Conștient de importanța îndeplinirii 
acestei sarcini, Comitetul organizației de 
bază U.T.M. de la uzina „Carbochim" — 
Cluj își orientează în mod corespunzător 
activitatea pe linie de producție.

Dat fiind că perfecționarea permanentă 
a proceselor tehnologice prin realizarea 
de inpvațil sau raționalizări, precum și 
aplicarea metodelor înaintate de lucru 
constituie unul din principalele mijloace 
de sporire a productivității muncii, spi
ritul de inițiativă al tinerilor muncitori, 
tehnicieni și ingineri din uzină este în
curajat tot mai mult. După ce anul tre
cut un număr de 15 inovații ale tinerilor, 
prezentate și puse în practică, au avut 
un cuvînt greu în lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor globale de plan ale uzi
nei în proporție de 102,5 la sută, în pri
mele două luni ale acestui an cabinetul 
tehnic a înregistrat și aprobat noi ino
vații importante ale tinerilor.

Datorit^ muncii politice dusă de or
ganizația U.T.M, a crescut de asemenea 
numărul utemiștilor fruntași ca Ion Pro
dan. Augustin Stanciu, Magda Dejmeri 
care, datorită aplicării metodelor înain
tate de muncă, obțin zilnic depășiri de 
normă în proporție de 30—50 la sută.

Organizarea producției și a muncii este 
de asemenea un factor do seamă al creș
terii productivității muncii.

Pentru a ilustra aportul pe care-1 aduc 
în uzină formele specifice de organizare 
a tineretului, e suficient. să fie amintit 
faptul că în cadrul întrecerilor socialiste 
organizate de comitetul de întreprindere 
între brigăzile de producție, steagul bri
găzii fruntașe a fost obținut de două 
brigăzi de tineret. Un succes crescînd ob
ține brigada complexă de economii con
dusă de utemistul Constantin Nicolae. Pe 
cînd în întreg anul trecut această bri
gadă, a adus uzihei economii în valoare 
de 36.000 lei, numai în primele 10 zile 
ale lunii, martie a acestui an, ea a izbu
tit să. economisească peste 2.600 lei.

Posturile utemiste de control din uzină 
— 6 altă formă de organizare a tinere
tului în sprijinul producției — desfășoară 
și ele o susținută activitate. La gazetele 
posturilor utemiste de control se critică 
abaterile de.la disciplină ca și atitudinile 
de nepăsare fată de îmbunătățirea cali
tății produselor. De asemenea la vitrina 
cu rebuturi au fost expuse în văzul tutu
ror produsele lucrate fără atenție.

O mare importanță în creșterea pro
ductivității muncii are ridicarea neconte
nită a nivelului calificării muncitorilor 
și tehnicienilor. Pentru ca tineretul să-și 
ridice necontenit cunoștințele profesio
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„Povestea pădurii” de Konstantin Paustovski
Lăsîndu-se purtat de un avînt tineresc, 

profesorul de botanică Piotr Maximovici 
Bagalei a predat o adevărată lecție tine
rilor arfiști'fal unui tteatru :dîn Moscova. 
Dar ce poate fi comun între botanic^ și 
preocupările actorilor ? Explicația nu este 
chiar atît de greu de găsit dacă ne gîndim 
că acești artiști urmau să pună în scenă 
piesa „Unchiul Vănia" de Cehov. Or, ac
torii, doreau să cunoască cît mai multe 
despre viața pădurii, despre pădurea pe 
care o îndrăgise atâta doctorul Astrov, 
unul din personajele piesei. în definitiv, 
unchiul Vania, nepoata lui, Sonia — oa
meni buni dar nefericiți — nu aveau în 
condițiile țarismului aceeași soartă ca și 
pădurea a cărei frumusețe era pingărită 
de către capitaliștii nesățioși?

Și iată cum apare din nou pădurea ca 
simbol al vieții și creației oamenilor în 
cartea scriitorului- sovietic Konstantin 
Paustovski. El concretizează ideea despre 
pădure ca izvor de frumusețe și sănătate 
în minunatele pagini care ne povestesc 
despre pădurea ce-1 inspira pe Piotr Ilici 
Ceaikovski. Vremurile în care a trăit însă 
marele compozitor nu erau prielnice ac

nale, la uzina „Carbochim” din Cluj au 
fost înființate cursuri de calificare de 
gradul I și II la care au participat nu
meroși tineri, dintre care cei mai capa
bili au fost ajutați să urmeze mai departe 
diferite cursuri serale și fără frecvență.

Succesele pe care organizația U.T.M. le 
obține în muncă se datoresc în cea mai 
mare măsură faptului că membrii comi
tetului U.T.M. au primit sprijinul organi
zației de partid, comitetul U.T.M. colabo- 
rînd totodată permanent cu comitetul de 
întreprindere și cu direcțiunea uzinei.

Conducerea de către partid a organiza
ției U.T.M. de la uzina „Carbochim” se 
manifestă prin mai multe mijloace. In 
primul rînd. la fiecare adunare generală 
a organizației de bază U.T.M. ca și la șe
dințele de comitet participă cîte unul 
dintre membrii biroului organizației de 
partid. In felul acesta comitetul U.T.M. 
este ajutat în orientarea sa justă, în în
tocmirea planului de muncă și în luarea 
de hotărîri corespunzătoare pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de partid și 
guvern.

în unele cazuri, comitetul U.T.M., la 
cererea biroului de partid, a prezentat 
rapoarte de activitate. In ultimul timp, 
de exemplu, a fost prezentat un raport 
asupra muncii desfășurate în rîndurile ti
nerilor pentru . întărirea disciplinei în. 
producție. Ca urmare a ajutorului primit, 
comitetul U.T.M. a trecut la lichidarea 
lipsurilor constatate în această privință.

Nu numai de la biroul de partid, dar 
de la fiecare comunist în parte utemiștii 
de la „Carbochim” învață cum să mun
cească, atît pe linie de producție cit și în 
viața de organizație.

Tovarășii Mircea Pop, Iosif .Halca, Le- 
ontin Dejeu și alții, poartă o grijă deose
bită creșterii și educării tinerilor.

Sub conducerea organizației de partid, 
colaborarea comitetului organizației de 
bază U.T.M. cu comitetul de întreprin
dere și cu direcțiunea uzinei a dus la obți
nerea unor rezultate bune în organizarea 
timpului liber al tinerilor. Așa se explică 
faptul că în ultimul timp a luat ființă 
o echipă de dansuri populare, un cor și 
a fost organizat cercul sportiv. De ase
menea, la propunerea comitetului organi
zației de bază U.T.M., de curînd au fost 
radicficate dormitoarele tineretului și au 
fost puse la dispoziția locatarilor de aici 
dulapuri pentru haine.

Bucurîndu-se de condiții mereu mai 
bune de trai, fiind ajutați și îndrumați 
printr-o crescîndă muncă politică, tinere
tul uzinei „Carbochim" muncește cu drag 
în întrecerea în cinstea zilei de 1 Mai, pen
tru sporirea productivității muncii, pentru 
îndeplinirea planului întreprinderii pe 

■1955 — ultimul an al cincinalului.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteii tineretului” 

pentru regiunea Cluj

tivității creatorilor în slujba dezvoltării 
artei, tot astfel după cum erau potrivnice 
înfrumusețării vieții omului în general. 
Ceaikovski a fost nevoit să părăsească lo
cuința îneîntătoare din mijlocul pădurii 
care căzuse pradă topoarelor, lipsindu-și 
urmașii de o minunată simfonie.

Continuîndu-șl povestirea, K. Paustovski 
aduce în scenă alți eroi — de astădată oa
meni sovietici. Și prin lupta acestora se 
împlinește visul doctorului Astrov, se re
pară nedreptatea de pe urma căreia a su
ferit Ceaikovski. Destinele scriitorului 
Leontiev, al actriței Anfisa și al iubitului 
ei Nikolai Evseev, al profesorului Bagalei, 
ca și al Măriei Trofimovna sînt legate în- 
tr-un fel sau altul de soarta pădurii. Fă- 
cîndu-și eroii părtași la marea acțiune de 
regenerare a pădurilor și de creare a 
imenselor perdele forestiere inițiată de 
Partidul Comunist și de guvernul Uniunii 
Sovietice, autorul ne sugerează ideea des
pre întronarea cu drepturi depline a fru
mosului în viața oamenilor sovietici, ideea 
că în zilele noastre trecerea Țării Sovie
tice spre comunism dă putință împlinirii 
celor mai scumpe năzuințe ale poporului

I O deosebită atenție se acordă în fa- !

(brica de tîmplărie „Bistrița" din orașul 1 
j Piatra Neamț muncii de calificare a j
j femeilor.
f In fotografia noastră: tinerele Iulia-
[ na Trofin și Marla Dumiîriu, care au j 
[ terminat de curînd școala de califi- j 
1 care de 6 luni, lucrează la o mașină 
f de frezat. Ele depășesc in medie nor- 
f ma cu 20 la sută. J

PE URMELE MATERIALELOR

PUBLICATE

S au luat măsurhe cuvenita
în articolul „Cîte ceva despre brutăriile 

din Alexandria” apărut în ziarul „Scânteia 
tineretului” nr. 1824 se critica secția Nr. 
2 de panificație din Alexandria pentru 
proasta calitate a fabricării plinii. Scris 
după corespondența tovarășului Marin 
Pietreanu, articolul arată. printre altele, că 
locuitorii orașului nu sint mulțumiți de fe
lul în care este fabricată pîinea la secția 
nr. 2.

Deși trustul de panificație din Roșiori 
de Vede cunoștea cauza fabricației pîinii 
de calitate necorespunzătoare, riu a luat 
nici o măsură de îndreptare. Se știa — 
după cum arată și artieolul — că în postul 
de șef de secție este Martin Dumitru, fos
tul patron al brutăriei.

în urma apariției în ziar a acestui ma
terial, unul dintre forurile criticate — 
trustul de panificație Roșiori de Vede — în 
răspunsul său, menționează că într-adevăr, 
secția nr. 2 Alexandria a fabricat pâine de 
proastă calitate. Pe coaja de jos a pîinii 
a fost găsit praf de cărămidă, iar pîinea 
a avut urme de funingine. Aceste impu
rități au fost găsite și în conținutul pîinii 
din cauza cuptorului cere nu era îngrijit 
suficient și curățat la timp. în răspunsul 
trustului de panificație se mai arată, că 
pentru’ remedierea neglijențelor s-au luat 
următoarele măsuri : secția nr. 2 a fost 
mutată într-un local corespunzător fabri
cării pîinii de bună calitate. S-a trasat 
sarcina ca vatra cuptorului să fie în per
manență curățată. Responsabilul de secție 
Martin Dumitru, fostul proprietar al bru
tăriei, urmează a fl scos din muncă iar 
tovarășul Ion Văduvă, responsabilul gru
pării Alexandria, a fost sancționat cu mus
trare, pentru neglijență în serviciu. De 
asemenea au fost luate măsuri — prin ser
viciul de investiții — pentru repararea ve- 
trelor la toate cuptoarele secțiilor de fa
bricație din Alexandria.

în încheierea răspunsului, trustul de pa
nificație mulțumește redacției pentru cri
tica adusă în articol.
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Cum am organizat întrecerea socialistă 
în brigada noastră de tractoare

în lupta pentru ob. 
ținerea a 10 milioane 
tone grîu și porumb 
boabe, de mare în
semnătate sînt lucrările de primăvară A- 
ceste lucrări trebuiesc făcute în scurt 
timp și la un nivel superior. Pentru exe
cutarea lor în bune condițiuni, întrecerea 
socialistă în cadrul brigăzilor de tractoare 
are un rol însemnat. Eu voi arăta cîte 
ceva din experiența dobândită de brigada 
noastră în toamna trecută, socotind că. din 
ea se pot învăța unele lucruri folositoare 
pentru lucrările din primăvara aceasta.

în raport cu contractările făcute, ți- 
nîndu-se seamă de cerințele gospodăriilor 
colective și ale întovărășirilor agricole 
deservite, conducerea S.M.T.-ulul Sînico- 
laul Mare-Arad a defalcat planul de pro
ducție în campania din toamna trecută, 
pe fiecare brigadă și pe fiecare tractor.

Brigăzii noastre i-a revenit ca sarcină 
de plan în campania din toamna anului 
trecut, 1930 hantri. Noi am realizat 
3703 hantri.

După ce am primit sarcina de plan de
falcată pe brigadă și om, am, organizat 
în cadrul brigăzii o consfătuire de pro
ducție unde s-a analizat sarcina de plan 
a brigăzii și s-au stabilit măsurile nece
sare pentru îndeplinirea ei.

Cunoscînd sarcinile de plan ce ne reve
neau, am trecut la organizarea în cadrul 
brigăzii a întrecerii socialiste, stabilind 
obiectivele respective. Tovarășul Gh. 
Bogdan, de exemplu, a chemat la între
cere pe tovarășul Slaveo Disici pentru de
pășirea planului de producție prin întă
rirea disciplinei în muncă, respectarea 
normativului de îngrijire a tractoarelor și 
a mașinilor agricole, prin realizarea de 
economij de 15 la sută la carburanți și 
de 50 la sută la piese, precum și prin 
efectuarea de bună calitate a tuturor lu
crărilor. ,«

Tovarășul Slaveo Disici a primit cu 
dragă inimă chemarea tovarășului Bog
dan. Asemenea lor, au fost antrenați în 
întrecere toți tractoriștii din brigadă. Pen
tru buna desfășurare a întrecerii a fost 
necesar să luăm în cadrul brigăzii unele 
măsuri. Astfel, pentru a nu stânjeni buna 
desfășurare a muncii, am asigurat trac
toriștilor condiții bune de cazare și de 
hrană. La sediul gospodăriei colective pe 
car© am deservit-o, a funcționat o can
tină volantă; aci s-a pregătit pentru me
canizatori de 3 ori pe zi mîncare caldă, 
care era transportată la locul de muncă 
cu căruța gospodăriei; dimineața între 
orele 6—7 mecanizatorii au primit cafea 
sau lapte (cîte o jumătate litru de per
soană), la prînz și seara servindu-se mîn
care caldă, consistentă.

La brigada noastră, care lucra departe 
de sat, cazarea mecanizatorilor s-a fă
cut în vagonul-dormitor, dotat cu 12 pa
turi suprapuse care au pături și cearcea
furi bipe întreținute și curate. Brigada 
are și un aparat de radio cumpărat de 
noi și o bibliotecă cu multe cărți și bro
șuri pe care le citim în timpul liber.

Brigada noastră a lucrat la gospodăria 
colectivă „Ștefan Plavăț” din Cenad. Zil
nic, fiecare tractorist avea asigurat teren 
ca să-și poată realiza norma pînă la 150— 
200 la sută. Pentrh o bună aprovizionare cu 
combustibil și alimente, noi, cu 24 de ore 
înainte de a se termina rezervele anun
țam conducerea stațiunii pentru a tri
mite carburanții și alimentele necesare, 
în această privință brigada noastră nu a 
întâmpinat greutăți.

Fruntașii în întrecere erau stabiliți în 
cadrul ședinței de grupă sindicală și erau 
popularizați prin foaia volantă a stațiu
nii căre apărea din 10 în 10 zile, prin ga
zeta de perete, panoul de onoare, la presa 
locală, centrală, precum și la radio. S-a 
dat o mare atenție stimulării fruntașilor. 
Tovarășul Gheorghe Bogdan â primit in
signa de fruntaș al recoltelor bogate.

întrucît brigada noastră lucrează în 
două schimburi, .între schimburi se dis
cutau, în cadrul, brigăzii, rezultatele ob
ținute în ziua respectivă. De asemenea a 
fost ținut la zi graficul întrecerii în bri
gadă, în care erau oglindite realizările 
fiecărui tractorist.

Vasile Voichițâ
Erou al Muncii Socialiste

în cadrul consfă
tuirilor era analizată 
munca fiecărui .tova
răș în parte, arătîn- 

du-se cît a muncit în ziuă respectivă, 
cum a îngrijit tractorul și mașinile agri
cole remorcate, iar acolo unde erau con
statate unele lipsuri, se luau măsuri ime
diate de remediere.

Predarea și preluarea mașinilor între 
schimburi s-a făcut în prezența mea. Eu 
afn urmărit ca fiecare tractorist să facă 
verificarea tractorului și a plugului, să 
facă întreținerea și alimentarea tractoare
lor, ceea ce a contribuit în mare măsură 
la rezultatele pe care le-a obținut brigada 
noastră, evitîndu-se defecțiunile în brazdă.

Ca metode avansate în cadrul brigăzii, 
pe schimburi am aplicat mai ales cupla
jele a 2 semănători IAR-511 și a 3 semă
nători sovietice la un tractor KD-35. Me
toda graficului orar s-a aplicat însă în 
foarte mică măsură în campania de toam
nă. Deși tractoriștii erau dornici să a- 
piice această metodă, am avut unele greu
tăți pe care nu am reușit să le înlăturăm. 
Totuși, considerăm că aici am avut o lipsă 
mare, pentru că n-am dat toată impor
tanța aplicării acestei metode.
La sfîrșitul campaniei de toamnă, s-a or

ganizat o ședință, unde s-a analizat cum 
s-a îndeplinit planul brigăzii arătîndu-se 
rezultatele obținute în întrecerea socia
listă, precum și lipsurile manifestat© în 
timpul campaniei.

Buna organizare a întrecerii socialiste 
și mai ales urmărirea ei și popularizarea 
rezultatelor fruntașilor în campania agri
colă de toamnă, a contribuit la depășirea 
planului, la obținerea unei mari econo
mii de carburanți și piese de schimb. 
Astfel, la motorină am realizat în campa
nia de toamnă o economie de 16.551 kg., 
iar pe întreg anul 1954, 36.105 kg. La 
piese d© schimb am realizat de aseme
nea o economie de piese necesare la 7 re
parații curente și la 7 îngrijiri numărul 6.

Datorită bunei organizări a întrecerii 
socialiste, fiecare tractorist din brigada 
noastră și-a depășit planul, cîștigînd un 
salariu mediu lunar între 1200—1500 lei. 
Salariul mediu al tractoristului Gheor
ghe Bogdan a fost de 1511 lei, iar al 
schimbului său de 1210 lei.

în organizarea întrecerii socialiste am 
fost ajutați de către conducerea stațiu
nii și în special de către tovarășul ingi
ner M. Nedelcovici. Un deosebit ajutor 
am primit din partea organizației de bază 
P.M.R., a comitetului sindical și organi
zației U.T.M.

Acum, în cadrul schimbului de experien
ță, lucrăm pe ogoarele gospodăriei colec
tive din comuna Cogealac,. regiunea Con
stanta. Munca brigăzii este organizată tot 
în două schimburi. Din zece în zece ore, 
tractoarele sînt alimentate cu combustibil, 
li se fac îngrijirile, după care pornesc ia
răși pe brazdă.

Obiceiul de a discuta în fiecare seară 
rezultatele muncii din ziua respectivă l-am 
păstrat și aici și se dovedește a fi foarte 
folositor.

în brigada noastră întrecerea socialistă 
se desfășoară cu avînt. Pînă acum tot 
Gheorghe Bogdan este fruntaș în între
cere, urmat de tîana Libor.

Tractoriștii brigăzii noastre au arat nu
mai într-o zi și jumătate peste 50 hectare, 
executând lucrările la un înalt nivel 
agrotehnic.

Noi sîntem hotăriți ca învățînd din ex
periența dobîndită în campaniile agricole 
ale anului trecut, să organizăm și mai 
bine întrecerea socialistă în brigadă, pen
tru ca aportul nostru la obținerea unei 
recolte de 10.000.000 tone grîu și porumb 
boabe în anul 1955, să fie și mai mare.

Ciment rezistent la ape marine
Colectivul fabricii de ciment „Ideal” dîfl 

Cernavodă a realizat un nou sortiment, 
obținut pentru prima oară în țara noa
stră: cimentul rezistent la a.pe marine. 
Noul sortiment are calități care-1 fac util 
construcțiilor maritime (diguri, baraje 
etc.). Prin compoziția sa chimică, acest 
ciment este rezistent la elementele coro- 
zive din apele marine.

La realizarea cimentului rezistent la 
ape marine, la stabilirea dozajului, și pro
ducerea pe scară industrială au contribuit 
cu toată priceperea lor tehnică și profe
sională inginerul șef Victor Bogdan, ing. 
Gheorghe Panescu, șeful serviciului teh
nic, Marin Rădulescu, șeful laboratorului, 
laboranta Elena Tiripan, maistrul de fa
bricație Vlntilă Mircescu, cocătorul Nico
lae Datcu, șeful de schimb loan Buruiană 
și alții.

Iși ridică măestria profesională
La fabrica textilă „Vasia Vasilescu" 

din Mediaș lucrează un mare număr da 
tinere. El© mânuîesc cu pricepere războa
iele automate de țesut și alte mașini pen
tru a da cît mai multe țesături de bună 
calitate. Tinerele textiliste își întrec cu 
mult normele de producție și dau produse 
de calitate superioară.

Pe lingă fabrica „Vasia Vasilescu” func
ționează o școală profesională care a pre
gătit pentru întreprinderile textile sute de 
țesători și filatori. în prezent în școala 
profesională textilă de ucenici învață 215 
eleve.

în timpul practicii elevele conduc, sub 
supravegherea maiștrilor, mașinile și răz
boaiele.

Elevele Ana Hîncu, Ana Canahai, Ma
rla Mihai, Aurica Săndoi, Elisabeta Mar
ta și altele care lucrează la cîte 3 războaie 
își întrec norma cu 5-15 la sută. Ajutate 
și îndrumate practic de muncitoare cu 
ma; multă experiență și de tehnicieni, o 
mare parte din tinere și-au însușit cunoș
tințele necesare pentru a deveni munci
toare de nădejde. Din numărul muncito
rilor care lucrează la filatură, 75 la sută 
sînt absolvente ale școlii. Dorința tine
rilor muncitori de a-și însuși mai multe 
cunoștințe se vede din faptul că 30 la sută 
din absolvente urmează cursurile serale 
ale școlilor medii.

Din rîndul tinerilor s-au ridicat și ca
dre de conducere. Așa de exemplu, sînt 
Regina Sutoris, Maria Pepelea, Regina 
Deubelle, Maria Iuga care au absolvit 
școala de maiștri, iar Gh. Feketi absolvent 
al acestei școli, urmează cursurile poli
tehnicii.

(Agerpres)

Noi sortiment©
CONSTANȚA (de la corespondentul 

nostru). Produsele fabricate în coopera
tivele meșteșugărești din orașul Constan
ța au depășit de mult granițele dobro
gene. Ele se desfac pe piețele orașelor 
Ploești, Stalin, Bacău ețc.

înainte de plenara din august 1953 a 
Comitetului Central al Partidului, coo
perativele meșteșugărești din Constanța 
produceau 13 sortimente. La sfîrșitul 
anului 1954 numărul sortimentelor a cres
cut le 78.

Studiind cerințele consumatorilor, în 
anul acesta vor intra în fabricație 13 noi 
sortimente.

★
Colectivul de muncă de la cooperativa 

„7 Noiembrie" se preocupă îndeosebi de 
valorificarea resurselor locale.

în trecut scoicile de Dunăre nu consti
tuiau materiale utile. Cooperatorii le fo
losesc acum pentru fabricarea nasturilor, 
în luna ianuarie s-au livrat astfel 136.800 
nasturi pentru cămăși. Tot aci se lu
crează creta școlară. Primul stoc, cuprin- 
zînd 60.000 crete, urmează să plece către 
librării.

Pentru a spori numărul sortimentelor 
au fost create trei secții: secția împleti
turi din papură, secția .împletituri din po
rumb, secția de artă populară.

Oamenii muncii, care-și vor petrece 
concediul la mare vor admira frumuse
țea artei dobrogene.

De strajă țărmurilor patriei
Marea e liniștită. Valuri mici se fugă

resc agale împroșcînd pe țărmul nisipos 
mărgele de spumă. Scoici de toate formele, 
în care se scaldă culorile curcubeului, 
seînteiază sub razele fierbinți ale soarelui

La marginea portului, ferită de vălmă
șagul de catarge și coșuri fumegînde, nava 
grănicerească se leagănă ușor, ca o frunză 
mîngîiată de zefirul primăverii. Pe chei, 
macarale cu brațe de uriaș ridică balo
turile pe care le poartă ca pe niște fulgi 
prin aer.

De pe puntea navei, matrozul major 
Șindrilaru Eugen, se tot uită spre șuvoiul 
de oameni, ca și cînd ar vrea să știe ce 
gînd îl poartă pe fiecare. Panglicele verzi 
ale beretei sale, pe care-i scris cu litere 
albe „Marina grănicerească” flutură în 
bătaia vîntului_

— Stai la sf’aț cu peștii ? Ori asculți 
cîntecul valurilor ? Matrozul major nu în
toarse capul. își cunoștea tovarășii după 
voce. Glasul de bas al cartnicului Bindea 
nu-i greu de ghicit.

— Dacă peștii m-ar înțelege, apoi de 
bună seamă că le-aș spune și lor păsul, 
se grăbi să răspundă Șindrilaru. Simt că 
mucegăiesc aici în port — continuă el. 
Am început să cunosc fiecare colțișor, să 
știu ce face fiecare pescăruș.

Bindea zîmbi. îi știa destul de bine oful 
matrozului major. Nava lor nu mai ieșise 
cam de multă vreme în larg. Stăteau la 
chei, așteptînd de la o zi la alta ordinul de 
misiune. Ori marinarul învățat cu legăna
tul valurilor, cu vîntul sărat al mării, nu-i 
făcut să stea locului: ar fi ca pasărea ză
brelită în colivie.

Pe undeva o sirenă mugi prelung. Pe ca
targul navei, stegulețul alb-verde, cu 
stema patriei la mijloc, pare im fluture 
zglobiu gata să-și ia zborul.

Dinspre larg, briza mării aduce cu ea 
un miros de alge și de sare...

★

De la o vreme, pe piață apăruse unele 
mărfuri aduse prin contrabandă. Cur’nd, 
se află că ele erau puse în vînzare de 
către anumiți indivizi printre care era bă
nuit și Ion Chiriac.

Intrînd în biroul comandantului, cart- 
nicul șef ascultă cu atenție ordinul de mi
siune.

— Astă seară, veți pleca în larg Sînt 
Informații c< trebuie să sosească un caic, 
spuse ofițerul. Fiți atenți !... Contraban
diștii obișnuiesc să încalce apele noastre 

teritoriale, navigînd mai mult pe lingă 
țărm, mai cu seamă în nopțile cețoase. 
Veți face pîndă la cotul din vechea pes
cărie. Plecarea la ora 23. Dacă se Ivește 
ceva nou, raportați de urgență. S-a în
țeles ?

— Am înțeles, tovarășe locotenent 
major!

Și cartnicul șef Păun, comandantul na
vei de patrulare, părăsi în grabă biroul 
ofițerului. își dădea seama că misiunea 
pe care a primit-o nu este de loc ușoară. 
Avea însă multă încredere în echipajul pe 
care-1 comanda. Dîrz și disciplinat, călit 
în atîtea misiuni pe mare, putea fi sigur 
că ordinul comandantului va fi îndeplinit 
întocmai.

Urcă gînditor puntea care lega nava de 
țărm.

Norii cenușii se adunau grămadă pe al
bastrul verzui al cerului, iar vîntul prinse 
a sufla mai cu putere dinspre larg.

— Avem meteorul de astăzi ? întreabă 
comandantul pe cartnicul Bindea.

— Da... Presiunea atmosferică în crește
re. Vîntul suflă în rafale. Sînt semne de 
furtună. Marea nu este însă pînă acum 
prea agitată.

Pale de v’nt răbufneau în catarg și 
stropii de apă se prăvăleau pe punte udînd 
hainele marinarilor. Cerul începu să se 
întunece tot mai mult și noaptea căzu pe 
nesimțite.

— Totul e în ordine ?
— Da.
— Atențiune... „încet înainte" pînă la 

ieșirea din port... Timonier !
— Ordonați!
— Ține drumul trasat pe hartă.
O smucitură și nava se desprinse încet 

de lîngă țărm. Duduitul regulat al moto
rului nu izbutea să acopere zgomotul va
lurilor ; întunericul de nepătruns al nopții, 
mirosul sărat adus din larg de vînt, toate 
acestea păreau acum atît de minunate. 
Dîra de lumină țișnită din reflector se 
plimba ca o panglică peste valuri, învă- 
luindu-le ca o beteală. Tangajul navei era 
tot mai mare. Cu mîna încleștată pe ti
monă, cartnicul Artiam urmărește oscila
ția compasului. Cînd îl vezi pe marinarul 
acesta vînjos, stînd aplecat cu atîta pri
cepere la postul de timonier, post 
de mare răspundere, nici n-ai crede 
că miinile lui de pescar, conduc cu 
atîta îndemânare nava. Ochii săi cată pă
trunzător în negura nopții, în vreme ce pe 

punte veghea stă la pîndă asemenea unui 
vînător. Pe geamul dinainte, ștropii de 
apă asvîrliți de valuri se scurg neîncetat, 
deșirîndu-se ca niște mărgele. Jos, lîngă 
motor, matrozul major Fodor nu-și gă
sește locul. Ba e lîngă pompa de ulei, ba 
lîngă filtru, ba ascultă trepidațiile moto
rului.

Vocea puternică a cartnicului șef îi făcu 
pe marinari și mai atenți.

— „Toată viteza înainte",..
Peste crestele ascuțite ale valurilor, 

nava grănicerească își croiește neobosită 
drum. Pînă la locul de pîndă nu mai este 
mult.

★

— Allo „Rîndunica" ?
— Da. Aici „Rîndunica”.
— Vorbește „Cocorul"... Ascultați... Să 

fie întărită paza pe litoral între reperele 
14 și 19. Individul a căror semnalmente 
v-au fost transmise se va deplasa în noap. 
tea aceasta spre vechea pescărie. Lăsați-1 
să acționeze, fără să-l pierdeți insă din 
ochi, Repetă ordinul...

★

Intrînd în cămăruța scundă, în care 
trăia ca un pustnic într-o chilie, necu
noscutul închise cu mișcări repezi ușa și 
abia după ce o încercă de cîteva ori, se 
hotări să citească biletul pe care-1 primise 
de curînd : „Astă-seară pe țărm, dincolo 
de sat, lîngă pescărie. Vine „Malun" cu în. 
cărcătura. Semnalul rămîne tot cel dina
inte..." îmbrăcat în pelerina veche de 
ploaie, cu capișonul înalt, căptușit cu pînză 
fiartă în ulei de in, părea mai de grabă 
un flăcăiandru care mergea să-și întîl- 
nească iubita. Felinarul îl vîrî sub pele
rină, strîngîndu-1 lîngă corp, ca pe un lu
cru de mare preț.

După ce ieși din oraș, grăbi pasul pe 
drumul de țară, pe care băltoacele făceau 
ochiuri, ochiuri. Coti după clădirea pără- 
ginită a unei vechi ferme și ajung'nd 
aproape de malul mării, începu să alerge, 
îi era teamă să nu fie întîlnit de vreun 
element grăniceresc. Era pregătit însă și 
pentru aceasta. în satul de pescari are 
neamuri și va spune că unchiul său e grav 
bolnav... Totuși, pe alocuri se oprea și 
asculta. Picăturile de ploaie îi biciuiatț fața 
și pelerina umflată de vint, îi făcea cît 

o matahală. Urletul mării acoperea cu to
tul zgomotul pașilor săi. Din cînd în cînd, 
cîte un fulger brăzda cerul și la lumina-i 
orbitoare, valurile mării se vedeau fantas
tice, ca într-un basm cu smei și feți fru
moși. Mai merse puțin, apoi se abătu de la 
drumul ce mergea. chiar pe malul mării, 
îndreptîi>du-se spre șosea. Acolo se cre
dea mai în siguranță.

Călătorul nocturn pășea înainte. Picioa
rele, înfundate în. cizmele de cauciuc, căl
cau fără grijă prin băltoace.

— O veni oare „Malun" pe o vreme ca 
asta ? se gîndi Chiriac, ștergîndu-și gră
bit cu mîneca pelerinei fața leoarcă de 
apă. Și tot el își răspunse ca pentru a-și 
da curaj : „Vinee... cum să nu vină ?■ Că
pitanul îi bătrîn lup de mare...

Ion Chiriac începu să vorbească singur. 
I se întîmpla lucrul acesta ori de cîte ori 
era nervos. Și în noaptea asta nervii îi 
erau parcă mai încordați decît altădată.

Satul rămase în dreapta. Se zăreau doar 
cîteva luminițe de la casele pescarilor. 
Ocoli stînca răzleaț.ă de pe țărm, asemă
nătoare unei statui neisprăvite încă și cînd 
ajunse pe malul mării se ascunse într-o 
grotă. Aprinse felinarul pe care-1 acoperi 
apoi cu pelerina.

Vîntul sufla cu tărie, uroînd valurile 
pînă aproape de stîncă.

într-un tîrziu scoase felinarul și începu 
să-1 rotească deasupra capului,, așa cum 
fac ceferiștii. Era semnalul așteptat de cei 
de pe „Malun".

★

Ca un ceainic uriaș, marea părea că 
fierbe. Pornit din adîncuri, se ridica pînă 
deasupra un muget prelung, ce se ase
măna cu șuierul răgușit al unei sirene. 
Valurile nu mai vin rotunde și egale, ci se 
izbesc furioase aruneîndu-se unul asupra 
altuia cu putere de gigant. Nava grănice
rească surprinsă de furtună în larg pare 
o jucărie gata să fie sfărîmată în orice 
clipă. Marinarii nu se lasă înfrînți de fu
ria naturii. Misiunea trebuie îndeplinită 
cu orice preț.

La provă, veghea stă neclintită la post, 
cătînd în noapte pînza întunecată a apei. 
Matrozul major Șindrilaru s-a legat de 
balustrada punții și înfășurat în manta, 
ascultă și veghează de asemenea. Cîte un 
val îl izbește în față, împroșcîndu-1 cu 
apă sărată. O simte în ochi, în gură, în 
urechi. De la o vreme nu-și mai simte 

brațul, apoi picioarele încep să devină 
tot mai grele. Apa rece și vîntul tăios ce 
sufla din larg îi săgetează prin tot corpul 
cu mii de ace. O umbră se apropie.

— Te mai poți ține Șindrilarule ?
Marinarul care întrebase, răcnea ca să 

fie auzit. Era Bindea.
— E cam greu, dar merge... Ce-i pe jos?
— Totul e în ordine... va veni în curînd 

Suciu să te schimbe. Un val năvălește pe 
punte, învăluindu-i pe cei doi marinari în 
spumă. Dinspre pupă se auzi un scîr- 
țîit.

— Nu-i legată bine barca de salvare, to. 
varășe cartnic, raportă matrozul major 
Șindrilaru. O s-o ia valurile.

— Mă duc eu acum să văd ce-1 cu ea,,. 
Tu rămîi la post... Fii atent, se apropie 
ora...

Nava înaintează tot mal greu. Furtuna 
se întețește. Deodată, veghea, anunță co
mandantului :

— în dreptul satului de pescari, se văd 
semnale. Cartnicul șef Păun, ieși degrabă 
pe punte privind în direcția spre care 
arăta Suciu.

— Acesta e semnalul pe care-1 așteaptă 
cei de pe mare... Să ne adăpostim cît mai 
aproape de golf. Executînd un rondou, 
nava porni spre golful cufundat în beznă. 
Vîntul sufla cu și mai multă tărie; făcând 
să se clatine catargul. Nava rămase în 
pîndă. Dinspre țărm sclipirile luminiței 
continuau să se repete. Peste scurtă vreme 
din larg se zări o umbră care sălta pe va
luri. Nava grănicerească sta gata să in
tervină. Erau feriți de vederea celor de 
pe mare. .

— Reflectorul — ordonă comandantul... 
Atențiune !... Acum !...

Dîra de lumină sfîrtecă întunericul 
nopții. Pe marea înspumată se vedea cai
cul pe care valurile îl purtau ca pe o 
coajă de nucă.

— Semnalizează să se oprească, ordonă 
cartnicul șef...

— Măriți turația la motor.
Pe caic se zăreau mișeîndu-se oameni 

și cineva cu un felinar agățat de curea se 
plimba agitat de colo pînă colo, răcnind stîrnite de furtună 
ceva spre cei din jur. Apoi, caicul se aple-
că pe o parte, se întoarse și încercă să 
scape cu fuga.

— Trageți o rafală de avertisment !
Mitraliera împroșcă o ploaie de gloanțe 

pe deasupra catargului lui „Malun".
Distanța dintre nava grănicerească și 

caic se micșora văzînd cu ochii. Furtuna 

devenea și mai puternică. De astă dată, 
valurile măturau de-a dreptul puntea, 
udîndu-î pe oameni din cap pînă în pi
cioare. Din pricina tangajului în fiecare 
clipă grănicerii marinari erau în pericol 
să fie asvîrliți peste bord și înghițiți de 
valuri. Niciunul însă nu se clintea un pas 
de la postul de luptă.

— Timonier... Manevrează să-i ieșim în 
babord, strigă prin port-voce cartnicul 
șef Păun.

O scurtă manevră care pricinui un ade
vărat cutremur pe navă. Se aflau mult 
mai aproape de caic. Acum puteau fi vă- 
zuți bine cei de pe el. Stăteau înghesuiți 
la. pupă, în vreme ce căpitanul se stră
duia să zvîrle în'valuri niște baloturi.

★

Escortat de grăniceri caicul plutea spre 
port. Departe, spre soare răsare, cerul se 
limpezi și o geană de lumină se ridică 
deasupra mării, întinzindu-se peste valuri. 
Se lumina de ziuă.

Discul soarelui se înălța tot mai mult, 
înconjurat.de o aureolă de nori cu reflexe 
de aur. Pescărușii se roteau într-una dea
supra navei, bucurîndu-se parcă și ei de 
izbînda grănicerilor.

Pe catargul navei, steagul grăniceresc 
cu Stema patriei, flutură în bătaia vîntu- 
lul. Intrînd în port, grănicerii marinari 
aduseră cu ei caicul încărcat cu mărfuri 
pe care contrabandiștii vroiau să le des
carce pe țărm la omul cane le făcea sem
nale.

în ziua aceea, Ion Chiriac — zis Ian; și 
toată șleahta de contrabandiști au fost 
arestați. Cînd nava a acostat la vechiul 
ei loc din port, comandantul raportă cu 
mîndrie, că misiunea încredințată a fost 
dusă la bun sfîrșit.

...Pe punte, matrozul major Șindrilaru 
înconjurat de ceilalți marinari, începu să 
cînte. Nici vuietul furtunii, nici viclenia 
contrabandiștilor, nici valurile năpraznice 

n-au fost în stare să 
le pună stavilă. Serviseră cu cinste și de
votament patria...

ION MARG1NEANU
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Uriașul ecou internațional al răspunsului 
dat de N. A. Bulganin corespondentului agenției TASS

R. P. CHINEZA
PEKIN 29 (Agerpres). — China Nouă 

'transmite:
La 28 martie ziarele din Pekin eu pu

blicat în primele pagini textul răspunsu
lui dat de N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri el U.R.S.S. la în
trebarea corespondentului agenției TASS 
cu privire la atitudinea guvernului sovie
tic față de declarația președintelui S.U.A. 
în legătură cu convocarea conferinței șe
filor guvernelor celor patru puteri.

Textul răspunsului lui N. A. Bulgamn 
a fost transmis în repetate rîndurl de 
postul de radio Pekin.

ANGLIA
LONDRA 29 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția Reuter, în cadrul dezba
terilor din Camera Comunelor, laburistul 
Henderson a întrebat dacă guvernul con
sideră că în momentul de față există sau 
nu piedicț pentru o conferință a celor pa
tru puteri, ținîndu-se seama de recentele 
declarații ale președintelui Eisenhower și 
ale lui N. A. Bulganin, care sprijină o ase
menea conferință. (

Ministrul Afacerilor Externe, Eden, a 
răspuns :

„Noi ne și consultăm cu allații noștri în 
privința metodelor cu ajutorul cărora să 
putem acționa în momentul de față“.

Referindu-se la declarația sa preceden
tă, despre metodele procedurale, el a de
clarat că fără îndoială, acestea cuprind 
în prima etapă o conferință cu partici
parea unor funcționari, apoi o conferință 
cu participarea miniștrilor Afacerilor Ex
terne și, probabil, o conferință la un alt 
nivel, dacă totul va merge bine.

Henderson a întrebat dacă trebuie să 
se înțeleagă că se iau măsuri în vederea 
unei conferințe cu participarea funcționa
rilor.

Eden a răspuns : „Noi discutăm aceas
tă problemă cu aliații noștri".

LONDRA 29 (Agerpres). — TASS trans
mite :

După cum a anunțat postul de radio 
Londra, la 28 martie un purtător de cu- 
vint al ministerului englez al Afacerilor 
Externe a declarat că Anglia „dorește 
tratative între marile puteri și salută fi
rește răspunsul președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin, 
Care a sprijinit părerea președintelui Sta
telor Unite. Eisenhower, că ar fi de dorit 
tratative între.cele patru puteri într-un 
viitor apropiat".

LONDRA 29 (Agerpres). — TASS trans
mite : 1

în legătură cu răspunsul lui N. A. Bul
ganin la întrebarea corespondentului 
agenției TASS. presa engleză comentează 
pe larg posibilitatea convocării unei con
ferințe a marilor puteri.

Atrage atenția încercarea ciudată a 
unor ziare de a exagera dificultățile con
vocării unei asemenea conferințe și de a 
sublinia „imposibiTtatca" ei în viitorul 
apropiat. Astfel, de pildă. „Yorkshire 
Post" declarînd că poziția Uniunii Sovie
tice a dat „o rază de speranță”, încearcă 
totuși să sugereze că ..în viitor ne aș
teaptă o lungă perioadă de pregătire obo
sitoare și de tîrguieli îndîrjite".

într-un articol redacțional al ziarului 
american „New York Times" se fac în
cercări „de a se justifica un termen în
depărtat" : „Conferința între Răsărit și 
Apus trebuie să fie precedată. în rfară 
dez tratativele dintre Washington, Paris 
șr Londra în problema viitoarei confe
rințe. de tratative între cele șaote țări 
membre ale Uniunii Europei occidentale. 
Un prim pas pe această cale va fi pro
babil întîlnirea între Pinay și Adenauer 
în problema aplicării acordului privitor 
la Saar din cadrul acordurilor de la 
Paris".

Tribunalul de la Karlsruhe 
va examina acordul 
cu privire la Saar

BERLIN 29 (Agerpres):
După cum transmite agenția France 

Presse, tribunalul constituțional de la 
Karlsruhe a anunțat că va lua în discu
ție plîngerea semnată de o serie de depu- 
tați social-democrați și cîțiva deputați ai 
coaliției guvernamentale cu privire la pro
blema constituționalității sau neconsțitu- 
ționalității acordului franco-german asu
pra Saarului. Tribunalul a invitat guver
nul federal ca pînă la data de 7 aprilie 
să-și precizeze poziția în această privință. 
Socialiștii trebuie să facă același lucru 
pînă la 18 aprilie. După acest termen se 
va fixa data începerii dezbaterilor.'

O rezolufie cu privire la Saar 
în discufia Bundesfagului

BERLIN 29 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. anunță că președinții grupurilor 
parlamentare din Bundestag au hotărît 
ca rezoluția partidului social-democrat în 
problema Saarului să fie din nou exami
nată în ședința din 31 martie a Bundes- 
tagului.

După cum se știe, discutarea acestei re
zoluții a fost respinsă de două ori pînă 
în prezent. Partidul social-democrat cere 
în această rezoluție ca guvernul de la 
Bonn să publice textul scrisorii adresată 
de cancelarul Adenauer ministrului de 
Externe al Franței, Pinay, în problema 
acordului saarez.

Totodată, rezoluția social-democrată 
cere guvernului să comunice Bundestagu- 
lui textul declarațiilor oficiale franceze 
cu privire la interpretarea acordului 
saarez, precum și să se amîne intrarea 
în vigoare a acordului franco-german a- 
supra Saarului pînă la aplanarea diver
gențelor franco-germane în această pri
vință.
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Ziarul subliniază că „Ia Washington au 
Ieșit la Iveală divergențe serioase în le
gătură cu problemele concrete pe care 
urmează să le examineze această confe
rință și perspectivele unei asemenea con
ferințe".

S.U.A.
NEW YORK 29 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Anumite organe de presă din S.U.A. 

subliniază marea importanță internațio
nală a răspunsului președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bul
ganin la întrebarea unui corespondent al 
agenției TASS. Agenția United Press ca
lifică răspunsul drept „o declarație de 
mare importanță care ilustrează actuala 
flexibilitate a politicii sovietice". „Acea
stă acțiune sovietică, subliniază agenția, 
este interpretată ca o dovadă concretă a 
năzuinței guvernului de la Moscova de a 
slăbi încordarea internațională".

O serie de politicieni și observatori 
americani încearcă însă să micșoreze im
portanța declarației lui N. A. Bulganin.

Astfel de pildă, președintele Comitetu
lui politic al partidului republican din 
S.U.A., Bridges, care declară că „trebuie 
studiate toate căile care duc spre pace", 
încearcă totodată să prezinte într-un mod 
cu totul neîntemeiat răspunsul lui N. A. 
Bulganin drept o „acțiune falsă și de în
cercare".

într-un articol redacțional, ziarul „New 
York Times" vrea să descopere în decla
rația lui N. A. Bulganin o oarecare „ma
nevră".

FRANȚA
PARIS 29 (Agerpres). — Răspunsul șe

fului guvernului sovietic, N, A. Bulganin, 
dat unui corespondent al agenției TASS la 
întrebarea cu privire la o conferință a 
marilor puteri stă în centrul atenției zia
relor pariziene din dimineața zilei de 28 
martie. Presa publică la loc 3e frunte 
știri despre această declarație, textul ei, 
precum și comentarii. Toate ziarele, fără 
excepție, acordă o mare importanță in
ternațională acestei declarații.

Ziarul „Figaro" subliniază că declara
ția lui N. A. Bulganin a provocat la 
Paris „o impresie favorabilă".

Totodată, anumite ziare burgheze în
cearcă cu încăpățînare să prezinte lucru
rile în așa fel ca si cum răspunsul lui 
N. A. Bulganin ar fi fost aproape un re
zultat al ratificării acordurilor de la 
Paris.

Un asemenea punct de vedere denatu
rat exprimat de anumiți observatori bur
ghezi este respins de un coleg al lor de 
la ziarul de dreapta ,,L’Aurore". Acesta 
declară că conducătorii politicii externe 
sovietice „n-au spus niciodată că după 
ratificarea acordurilor de la Paris 
U.R.S.S., vor refuza să ducă tratative cu 
reprezentanții occidentului, refuzul lor se 
referea întotdeauna numai la problema 
unificării Germaniei".

Presa publică declarația făcută de mi
nistrul francez al Afacerilor Externe în 
legătură cu răspunsul dat de N. A. Bul
ganin unul corespondent al agenției TASS. 
„Fie că este vorba de conferința de presă 
a lui Eisenhower, de interviul mareșalu
lui Bulganin dat agenției TASS sau de co
mentariile reprezentantului Foreign Offi- 
ce-ului (Ministerul Afacerilor Externe al 
Angliei N. R.) se spune în această de
clarație. toate concluziile surselor brita
nice. rusești și a celor oficiale permit să 
se prevadă o reluare a tratativelor între 
est și vest...

BERLIN 29 (Agerpres). — La 28 mar
tie ziarul, vestgerman „Die Welt" a pu
blicat o știre de la Paris despre interviul

Cancelarul Austriei, Raab, va vani la Moscova
VIENA 29 (Agerpres). — Agenția aus

triacă de presă a transmis comunicatul 
oficial asupra ședinței Consiliului de Mi
niștri al Austriei, care a avut loc la 29 
țnartie. In comunicat se spune între al
tele :

„La 29 martie Consiliul de Minlștr; sub 
președinția cancelarului Raab a exami
nat amănunțit răspunsul sovietic din 24 
martie la declarația guvernului federal 
austriac din 14 martie.

Nota sovietică de răspuns remisă de 
ministrul sovietic al Afacerilor Externe,

Evenimentele din Orientul arab
BEIRUT 29 (Agerpres). TASS transmi

te :
După cum anunță ziarul „Le Jour", gu

vernul Franței l-a însărcinat pe ambasa
dorul său la Ankara să remită Ministe
rului Afacerilor Externe al Turciei o notă 
de protest hotărît împotriva poziției Tur
ciei față de Sirig. In notă se subliniază că 
Parisul nu poate admite asemenea acte 
dușmănoase, îndreptate • împotriva Siriei.

BEIRUT 29 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 27 martie Sami Solh, primul ministru 
al Libanului, l-a primit pe ambasadorul 
Arabiei Saudite în Liban și a avut cu el 
o convorbire. După această convorbire, 
ambasadorul a declarat reprezentanților 
presei: „I-am subliniat primului ministru 
al Libanului că guvernul meu va consi
dera orice atac împotriva Siriei ca un 
atac împotriva Arabiei Saudite. Sînt con
vins că fiecare arab adevărat gîndește 
astfel".

SCURTE ȘTIRI
• La invitația Prezidiului Adunării 

Populare a R. P. Albania, o delegație a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a părăsit 
U.R.S.S. la 29 martie plecînd cu avionul 
în Albania. Din delegație fac parte : M. 
P. Tarasov vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., (conducătorul delegației). T. I. 
Arhipova și M. M. AHev, deputați în So
vietul Suprem al U.R.S.S.

• La 28 martie a avut loc consfătuirea 
profesorilor de științe sociale din institu
țiile de învățămînt superior din Moscova 
convocată de Comitetul orășenesc Mos
cova al P.C.U.S. Acad. K. V. Ostroviția- 
nov a prezentat un referat cu tema „Apli
carea legilor economice ale socialismului 
în practica construcției comuniste și com
baterea denaturărilor teoriei marxism-le- 
nismului”. 

acordat de ministrul Afacerilor Externe 
al Franței. Pinay, corespondentului de la 
Paris al acestui ziar. în știre se subli
niază că ministrul francez al Afacerilor 
Externe, Pinay, consideră posibilă convo
carea în Iunie e.c. a unei noi conferințe 
a marilor puteri.

Ziarul citează totodată declarațiile lui 
Pinay pe care le-a făcut în legătură cu 
răspunsul lui N. A. Bulganin la întreba
rea unui corespondent al agenției TASS. 
Pinay a spus că puterile occidentale vor 
lua în curînd contact între ele pentru a 
studia această declarație.

AUSTRIA
VIENA 29 (Agerpres). — TASS trans

mite :
în centrul atenției tuturor ziarelor aus

triece se află comunicatul Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. din 24 
martie cu privire la tratatul de stat cu 
Austria și răspunsul președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. N. A. Bul
ganin, la întrebarea . corespondentului 
TASS.

Ocupîndu-se de această chestiune, zia
rul „Neue Tageszeitung" subliniază că in 
unele capitale occidentale domnește neli
niște, provocată de invitația făcută can
celarului Raab de a veni la Moscova.

Comentînd răspunsul lui N. A. Bulga
nin, ziarul „Arbeiter Zeitung" scrie : „în 
ce privește tratatul de stat cu Austria, 
guvernul nostru a declarat limpede că, 
după părerea lui, perspectiva unui succes 
ar fi reală numai dacă problema austriacă 
s-ar discuta separat".

într-un articol de fond, ziarul „Neues 
Oesterreich" subliniază că indiferent de 
hotărîrea Consiliului de Miniștri care va 
avea loc la 29 martie, se poate spune de 
pe acum cu certitudine că propunerea lui 
Molotov cu privire la vizita cancelarului 
Raab la Moscova vă fi acceptată. Vorbind 
despre însemnătatea călătoriei delegației 
guvernamentale austriace la Moscova, 
ziarul scrie : „Călătoria la Moscova poate 
deveni un punct de cotitură în istoria 
celei de a doua republici, un punct de 
plecare pentru destinderea încordării in
ternaționale și o contribuție importantă 
la realizarea colaborării pașnice".

Ziarul „Dig Presse" scrie : „Pentru ni
meni nu este un secret că Washingtonul 
și Londra privesc sceptic invitarea unei 
delegații austriace la Moscova. Austria 
are însă dreptul să ceară să i se acorde 
încredere, are de asemenea dreptul să 
clarifice care sînt posibilitățile hotărî- 
toare pentru obținerea libertății sale".

Ziarul pro-american „Salzburger Nach- 
richten" relatează că „poziția Departa
mentului de Stat nu este încă clară". 
Secretarul de stat al S.U.A., Dulles, a 
avut o convorbire cu colaboratorii săi în 
legătură cu tratativele dintre Molotov și 
Bischoff și cu invitarea lui Raab la Mos
cova. Departamentul de stat recunoaște 
că, după cuvîntarea rostită de Molotov li 
8 februarie, situația Washing ionului a de
venit „foarte delicată". Ziarul scrie că 
politica Uniunii Sovietice în problema 
austriacă provoacă derută în rîndul 
cercurilor guvernante din S.U.A.

SUEDIA
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — Ziarul 

suedez „Morgen Tidningen”, referindu-se 
la răspunsul dat de N. A. Bulganin la 
întrebarea corespondentului agenției 
TASS, își exprimă părerea că s-a deschis 
posibilitatea pentru o întîlnire a marilor 
puteri care poate contribui la rezolvarea 
unor probleme ce despart răsăritul și 
apusul în perioada de după război. „Opti
mismul a crescut într-o astfel de rdăsură 
— scrie ziarul. încît se poate vorbi 
aproape despre un zel de a obține o întîl
nire a ctflcr patru puteri".

Molotov, ambasadorului austriac la Mos
cova, Bischoff, a cuprins invitația oficială 
adresată cancelarului federal Raab și al
tor membri ai guvernului austriac de a 
vizita Moscova.

Consiliul de Miniștri a hotărît să răs
pundă acestei invitații. Cancelarul fede
ral Raab, vice-cancelarul Scharf, minis
trul federal al afacerilor externe Figl și 
secretarul de stat Kreisky vor pleca la 
11 aprilie la Moscova. Persoanele care vor 
însoți pe cei 4 reprezentanți ai guvernului 
vor fi stabilite în zilele următoare”.

BEIRUT 29 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Cu prilejul împlinirii unul an de la 
moartea studentului libanez Hasan Abu 
Ismail, căzut cu prilejul unei demonstra
ții de protest împotriva pactului turco- 
pakistanez, la 27 martie 15.060 de persoa
ne s-au întrunit la Beirut la mormîntul 
lui Ismail pentru a cinsti memoria patrio
tului libanez.

La mitingul care a avut loc în fața mor- 
mîntului a luat cuvîntul Kamal Djomblat 
lider al partidului socialist progresist din 
Liban, care a criticat cu asprime pactul 
militar turco-irakian. Djomblat a condam
nat presiunile și amenințările Turciei îm
potriva Siriei și așa-numita politică „de 
mediere" a guvernului Libanului. Djom
blat a condamnat guvernele arabe care 
cer ajutorul străinilor împotriva propriilor 
popoare care luptă pentru o viață mai 
bună, pentru drepturi democratice.

e Recent a apărut la Mexic cartea 
„Otro Mundo" (O altă lume), scrisă de 
ziaristul mexican Luis Suarez. Cartea con. 
ține impresii din R. P. Romînă, R. P. Po
lonă și R. Cehoslovacă, imagini vii ale 
construirii socialismului în țările de de
mocrație populară, culese de autor cu pri
lejul celui de al 4-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților care a avut 
loc lâ București în august 1953.

0 După cum transmite corespondentul 
din Omaha al agenției Asociated Press, 
Krekeler, ambasadorul guvernului de la 
Bonn în S.U.A , luind cuvîntul la Uni
versitatea din Crayton a recunoscut că 
„înarmarea, ca atare, este extrem de ne
populară în Germania”. El a adăugat că 
germanii își vor asuma obligațiile de nou 
partener „cu un sentiment de tristețe", 
întrucît a purta din. nou arma nu este de 
loc un motiv de satisfacție pentru poporul 
german.

armele dar noi conti-

anul trecut. La înce-

Publicăm mai jos o scrisoare trimisă 
redacției revistei „Tineretul Lumii" or
gan al F.M.T.D. de un grup de tineri 
iranieni arestați fără a avea nici o vină 
și aruncați într-o închisoare de guver
nul Zahedi.

Dragi prieteni,
Vă scriem această scrisoare cu mîinile 

noastre torturate și supraveghiați de tem
niceri. Dorim ca glasul nosțru al celor 
închiși în această închisoare, să ajungă 
pînă la voi și pînă la tinerii din lumea 
întreagă !

Sîntem închiși, cîteva sute de tineri ira
nieni, într-o închisoare din Teheran. Ti
nerii aduși din alte închisori ne-au po
vestit că acolo sute de tineri sînt supuși 
la chinuri medievale. Printre noi se află 
muncitori, țărani, studenți, poeți, artiști, 
oameni de toate categoriile; toți sîntem 
acuzați de aceeași „crimă”: de a fi iubit 
poporul nostru și de a fi luptat împotriva 
colonialiștilor. Cu noi mai sînt și tinerii 
care au participat la Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Bucu
rești, dintre care unii au fost condamnați 
la 10 ani închisoare. Vina lor este că au 
făcut cunoștință cu tinerii din Uniunea 
Sovițtică, China și din alte țări. Uneori 
ei ne povestesc minunatele amintiri de la 
cel de al IV-lea Festival.

Temnicerii ne duc în fiecare zi la in
terogatoriu, unde ne torturează și după 
cîteva ore ne aruncă din nou în celule cu 
corpurile acoperite de răni. Cel mai des 
se folosește bătaia cu vergi. Sîntem bătuți 
pînă la singe! O altă tortură este agă
țarea tinerilor de picioare, cu capul în 
jos, deasupra unei băi cu apă fierbinte 
și lovirea cu vergi peste față și cap. Uno
ra dintre noi ni s-au făcut răni cu cuți
tele, apoi ni s-a pus sare deasupra. Altora 
ni s-a ars pielea cu țigara. Ni se vîră ace 
sub unghii, ni se smulg unghiile; se folo
sesc cătușe cu cuie, ni se toarnă pe gît 
apă clocotită. Și toate acestea sînt chinuri 
„obișnuite” ce se săvîrșesc în văzul tem
nicerilor.

în afară de acestea, guvernul iranian a 
clădit camere speciale de tortură, dar de
spre ele încă nu știm nimic precis, căci 
cei ce sînt duși acolo nu se mai întorc 
niciodată. Un astfel de loc al chinurilor 
este grădina Mchrane. Aici au fost tor
turați trei zile și omorîți apoi Vartan Sa- 
lakhian și Mahmud Shushtari, pe care 
nu-i vom uita niciodată.

In ciuda tuturor acestor chinuri groaz
nice, speranța, prietenia și dorul de li
bertate triumfă asupra tuturor durerilor. 
Tovarășii noștri se întorc de la interoga
toriu cu corpul însîngerat, mai mult 
morți decît vii. dar după ce își vin puțin

Greve în Anglia
LONDRA 29 (Agerpres). — Corespon

dentul agenției France Presse anunță că 
la Liverpool și în porturile vecine, Bir
kenhead și Gars'ton, au declarat grevă, 
pînă la 28 martie, 11.000 din cei 18.000 
de docheri. în urma grevei, lucrările de 
încărcare și- descărcare a 85 de vase au 
fost sistate. După cum s-a mai anunțat 
această grevă a izbucnit în legătură cu 
problema înregistrării docherilor.

☆
LONDRA 29 (Agerpres). — Greva elec

tricienilor și mecanicilor de la tipogra
fiile din Londra continuă de cinci zile. 
Patronii refuză să satisfacă revendicările 
muncitorilor cu privire la majorarea sa
lariilor. Nici la 28 martie la Londra nu 
au apărut ziare.

In Adunarea Națională 
Franceză

PARIS 29 (Agerpres).
în Adunarea Națională Franceză a în

ceput discutarea proiectului de lege cu 
privire la acordarea de „împuterniciri 
speciale" guvernului Edgar Faure în do
meniul financiar economic. în cursul dis
cuțiilor reprezentanții fracțiunilor care 
sp^jină guvernul încearcă să susțină pro
iectul „reformei fiscale” care urmează să 
fie realizat cu ajutorul unor „împuterni
ciri speciale”. In această ordine de idei 
președintele comisiei financiare a Adună
rii Naționale, Paul Reynaud a subliniat că 
în prezent deficitul bugetar total al Fran
ței se cifrează la 800 miliarde franci.

Deputatul comunist Tourtaud a prezen
tat o „chestiune preliminară” în legătură 
cu aminarea dezbaterilor. Motivîndu-și 
propunerea, Tourtaud a arătat că proiec
tul guvernamental al „reformei fiscale" 
nu ușurează situația oamenilor muncii și 
în special, nu reduce impozitele indirecte. 
Acest proiect, a spus Tourtaud, nu rezolvă 
problema principală care constă în a 
obliga burghezia franceză să ia asupra sa 
o parte importantă a poverii impozitelor.

Propunerea comuniștilor a fost respinsă 
cu 393 voturi contra 210. Discuțiile asupra 
proiectului de lege continuă.

Vizita lui Scelba și Martina 
la Washington

WASHINGTON 29 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Italiei, Mario Scelba, și 
ministrul de Externe, Gaetano Martino, 
care au sosit la Washington, venind din 
Canada, au fost primiți de președintele 
Eisenhower. La această întrevedere cu 
caracter oficial a asistat și secretarul de 
stat, John Foster Dulles. In declarația 
publicată de Casa Albă se arată că pre
ședintele Eisenhower și primul ministru 
italian au trecut în revistă „problema ge
nerală a relațiilor dintre Est și Vest" și 
au discutat probldma participării I+aliei 
și S.U.A. Ia coaliția nord-atlantică. Refe
ritor la crearea „Uniunii Europei occiden
tale", chestiune care a fost de asemenea 
abordată cu -prilejul acestor discuții, 
Eisenhmver a atras atenția asupra rolului 
care ar reveni Italiei în înjghebarea blo
cului Europei occidentale.

în fire cîntăm cu toții cîntecul păcii și al 
prieteniei. în toată închisoarea răsună 
marșul tineretului lumii șl cîntece popu
lare iraniene. Torturile nu vor putea înă
buși vocea noastră. De multe ori temni- 
cierii ne lovesc cu 
nuăm să cîntăm.

Cu noi mai sînt și tineri ofițeri ares
tați în septembrie 
putui lui septembrie anul trecut, guver
nul ducea tratative în vederea concesio
nării petrolului iranian unei societăți in
ternaționale, mai precis . unei societăți 
americano-engleze. Guvernul a vrut să-și 
realizeze scopurile folosind metode fas
ciste de represiune. Au fost arestați șase 
sute de ofițeri, printre care mulți erau 
tineri și unii chiar studenți în școala mi
litară. învinuiți de trădare, ei au fost în
chiși și torturați în modul cel mai barbar. 
Tribunalul militar a condamnat imediat 
la moarte maț mulți dintre ei.

Pînă în prezent au fost executați două
zeci și doi.

Glasul acestor ofițeri a ajuns și pînă 
la noi. Acest glas ne dă putere. Noi, ti
nerii iranieni, sîntem mîndri de curajul 
și eroismul de care acești patrioți au dat 
dovadă și vom urma exemplul lor în lupta 
noastră viitoare.

De la ei am învățat cum să înfruntăm 
neclintiți dușmanul, cum să luptăm pînă 
la ultima suflare pentru libertatea po
porului. întotdeauna cîntăm în amintirea 
acestor patrioți. Este cîntecul pe care ei 
l-au intonat pînă in ultima clipă a vie
ții lor.

Ofițerii au fost executați în momentul 
cină „Societatea Internațională” a petro
lului sărbătorea la Abadan începutul acti
vității sale. Gloanțele ce au pus capăt 
vieților patrioților iranieni proclamau în
ceputul lucrărilor societății.

Am citit în ziare că a doua zi după exe
cutarea patrioților, guvernul Statelor 
Unite a trimis 15 milioane dolari cadou 
guvernului Zahedi, iar organizația „Punc
tul patru al lui Truman” a oferit 60 mi
lioane de dolari în vederea construirii 
bazelor marine. Astfel a fost răsplătit gu
vernul Șahului și al lui Zahedi pentru 
sîngele patrioților iranieni.

La 10 noiembrie, guvernul iranian a 
ordonat împușcarea lui Hessein Fatemi, 
ministrul Afacerilor Externe al guvernu
lui Mossadîc. Hessein Fatemi n fost luat 
din pat, bolnav, și dus în lagărul morții. 
El a strigat: „Iată unde ne duc imperia
liștii 1”

Dar să știe întreaga lume că din fie
care '■picătură de singe vărsat de patrioții 
iranieni înfloresc miile de flori ale elibe
rării. Locul fiecărui martir este luat de 
mii de tineri luptători. Nici un fel de re
presiune nu poate opri valul clocotitor de 
indignare al poporului.

Iertați-ne dacă scrisoarea noastră este 
prea lungă, dar dați-ne voie să profităm 
de această rară ocazie.

Ani de-a rîndul poporul iranian a lup
tat și a făcut sacrificii. în cele din urmă 
a reușit să naționalizeze industria petro
liferă, smulgînd-o din mîinile imperialiști
lor englezi. în același timp poporul ira
nian obținea mari succese în lupta împo
triva imperialismului yankeu. Dulles, mi
nistrul Afacerilor Externe al Statelor 
Unite, care a vizitat tot Orientul Mij

găzdui Jocurile

Oameni de
Ce să mai tăgăduim, sîntem pasionați 

după fotbal. De aceea ne-am bucurat mult 
cînd am auzit că echipa noastră „Avîn- 
tul” din Bixad, va avea de susținut un 
meci amical cu echipa „Voința" din 
Sighet.

Fotbaliștii noștri participă în campiona
tul regional și această întîlnire constituia 
pentru ei un bun prilej de antrenament, 
iar pentru noi, spectatorii, 90 minute de 
desfătare...

întreaga comună fierbea în așteptarea 
întîlnirii.

S-au pregătit afișe, mîncăruri gustoase 
pentru oaspeți, terenul s-a marcat conform 
regulamentului, intr-un cuvînt eram gata 
să primim oaspeții.

Iată a sosit și ora mult așteptată.
Publicul sc adunase ca niciodată. Prin

tre spectatorii adunați, mulți erau din sate 
îndepărtate, atrași de vestea întîlnirii. 
Toată lumea ardea de dorința de a vedea 
meciul care pusese în mișcare toate sa
tele din jur.

„Voința” însă întîrzia.
Publicul privea cu îngrijorare spre șo

seaua ce ducea la Negrești pe care trebu-

Budapesta poate
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite :
Kalmar Pongracz, vicepreședintele Co

mitetului Executiv al Consiliului Popular 
al orașului Budapesta, a făcut o decla
rație unul corespondent al agenției 
M.T.I. în legătură cu cererea adresată de 
orașul Budapesta, pentru a organiza 
Jocurile olimpice din anul I960., El a de
clarat : „Tara noastră de democrație 
populară a fost capabilă să construiască 
una dintre cele mai frumoase și mai mo
derne baze sportive d n Europa, Stadio
nul Popular. Rezultatele obținute de 
sportivii maghiari și în primul rînd vic
toriile la Jocurile olimpice de la Londra 
și Helsinki, cele de la campionatele mon
diale de pentatlon ca și succesele obți
nute la natație, scrimă, canotaj și fotbal, 
au atras atenția lumii întregi asupra 
sportivilor din R. P; Ungară. Iată de ce 
considerăm ca justă cererea adresată de

I n f o r
Finala campionatului școlar republican 

de gimnastică băieți, care urma să aibă 
loc. la Orașul Stalin, se amînă cu 15 zile.

Spectacolele de azi
TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. : 

Boema ; Teatrul de Stat de Operetă : Vînt de li
bertate : Teatrul National „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Fata fără zestre ; Teatrul Național „I. 
L. Caraglaie“ (Sala Studio) : Liceenii ; Teatrul 
Municipal : ArcuJ de triumf : Teatrul Armatei (Sala 
din Bd. Magheru) : De partea cealaltă ; Teatru! 
Armatei (Sala c’m Calea 13 Septembrie) : Jucă
torii de cărți și Căsătoria ; Teatrul Tineretului : 
Libelula ; Studioul actorului de film „C. Nottara“ : 
Steaua Sevillei ; teatrul Muncite.esc C.F.R. (Ciu
lești) : Intrigă și iubire.

, CINEMATOGRAFE; Patria, Republica, București, 
înfrățirea între popoare, Gh. Doja, Libertății ; 
Directorul nostru și Pui de șoimi ; I. C. Frimu, 
Tineretului, Al. Popov, Aurel Vlalcu : Poteci pri 
mejdioase ; Maxim Gorki: Parada tinereții și 
umor pe ^sfori ; Timpuri Noi : Importanța bum

lociu, n-a îndrăznit să calce pe p3- 
mîntul iranian. Poporul iranian a mani
festat în fiece zi pentru izgonirea colo
nialiștilor. Dar imperialiștii au uneltit' 
mereu alte comploturi pentru a sugruma 
victoriile poporului. Ei au mers pînă aco
lo încît la 19 august 1953, au organizat 
o lovitură de stat. Șahul emigrat a fost 
readus. Ca urmare, guvernul Șahului și 
al luț Zahedi nu s-a oprit de la nici o 
crimă de răzbunare împotriva poporului. 
Imediat după lovitura de stat au fost 
arestați mii de patrioți muncitori, țărani 
și studenți. Mulți au fost expulzați pe in
sulele din sud, unde clima este insupor
tabilă. în timpul alegerilor de anul trecut 
din ordinul guvernului iranian au fost 
împuțeați pe străzi numeroși tineri. La 
Abadan au fost împușcați trei marinari. 
Studenții Institutului Politehnic au pro
testat împotriva întoarcerii ambasadoru
lui britanic. Gloanțele trimise asupra a- 
cestor studenți au omorît trei dintre ei.

S-a tras și asupra celor arestați în în
chisoarea Racht. Cinci dintre arestați au 
fost omorîți și mulți alții răniți.

Acestea sînt cîteva din crimele săvîrșite 
de guvernul iranian pentru a înăbuși vo
cea poporului, pentru a-i ajuta pe impe
rialiști să stoarcă bogățiile subsolului pa
triei noastre și pentru a transforma Iranul 
într-o bază militară împotriva țării ve
cine — marea Uniune Sovietică. Acum, 
cînd imperialiștii stăpînesc din nou petro
lul nostru, ei vor să-și îndeplinească pla
nurile războinice atrăgînd Iranul în blo
cul lor agresiv. Ei pregătesc intrarea 
Iranului într-un complot războinic. Dar 
mai întîi vor să înfricoșeze poporul. Noi 
sîntem însă convinși că poporul se va ri
dica asemenea unui zid de granit împotri
va cotropitorului agresiv.

Viața poporului și a tineretului nostru 
se înrăutățește din zi în zi. Guvernul a 
ordonat și trimiterea tinerilor în armată, 
lăsînd familiile îndurerate. De anul tre
cut pînă-n prezent prețurile au crescut 
enorm în timp ce salariile au rămas ace
leași. Prețul articolelor de larg consum 
ca pîinea, cărbunele de lemn, carnea, s-a 
dublat. într-o asemenea situație nu-i de 
mirare că în ziarele din Teheran se anun
ță în fiecare zi alte sinucideri din 
mizeriei Și a foamei.

Cu toate aceste condiții grele, 
poporului continuă. Prietenii noștri 
de curînd în închisoare ne vorbesc 
ura și indignarea poporului împotriva re
presiunilor sălbatice. Aceste știri ne dau 
forțe noi.

Credeți-ne, tineretul iranian va conti
nua lupta oricare ar fi condițiile.

încheiem scrisoarea noastră trimițînd 
salutări tuturor tinerilor din lumea în
treagă. Dorim ca cele scrise de noi să 
ridice maț puternic vocea voastră împo
triva crimelor guvernului iranian.

Dorim ca manifestațiile voastre să lege 
de mîini pe călăi!

Noi trăim și luptăm, avînd în suflet 
speranța în pace și o viață mai bună.

Un grup de tineri Iranieni din- 
tr-o închisoare din Teheran.

cauza

lupta 
sosiți 

: de

„cuvîni"...
iau să vină mult așteptații oaspeți. Cînd 
pe șosea apărea în depărtare vreun ca
mion, zeci de voci izbucneau:

— Vin ! Uite că vin ! — Bucuria nu con
tenea pînă cînd camionul ajungea mai 
aproape. Curînd însă această bucurie se 
spulbera. Camionul era un camion oare
care și nici vorbă de cel cu fotbaliștii pe 
care-i așteptam noi.

După trei ore de așteptare, toată lumea 
își dădu seama că așteaptă zadarnic. Dar 
nimeni nu se-ndură să plece. „Poate că to
tuși... vor veni”,, gîndea fiecare.

Dar a căzut și acel „totuși”. Tovarășul 
Kadas Ștefan, responsabilul colectivului 
„Voința” nu s-a obosit nici măcar să 
anunțe printr-un telefon că nu vor veni!

Spre seară, toți spectatorii au plecat mîh- 
niți spre case.

După regulamentul jocului de fotbal, 
echipa „Voința" ar fi învinsă — prin ne- 
prezentare — cu 3—0. E un scor prea mic 
față de ceea ce merită acești „încurcă 
lume"...

Corespondenți 
MIRCEA POP 

și GHITTA VALERIU

olimpice din anul 1960

orașul Budapesta de a ! se acorda drep
tul să organizeze Jocurile olimpice din 
anul 1960. Așteptăm cu încredere hotă
rîrea Comitetului de organizare a Jocu
rilor olimpice.

Experții noștri sportivi au tras conclu
ziile asupra posibilităților de organizare 
în bune condiții a Jocurilor olimpice în 
Capitala maghiară Dacă Budapesta va 
primi dreptul de a organiza Jocurile 
olimpice din anul 1960 — și noi sperăm 
aceasta — vom face totul pentru a satis
face toate cerințele, vom mări capacita
tea Stadionului Popular, vom moderniza 
toate instalațiile sportive existente și 
vom construi altele noi.

Kalmar Pongracz a subliniat în înche
iere că organizarea Jocurilor olimpice la 
Budapesta va constitui o etapă impor
tantă în întărirea legăturilor de prietenie 
între popoare.

mafie

Finala pentru fete se va desfășura con-> 
form regulamentului în zilele de 1 și 2 
aprilie la Galați.

bacului în gospodării obștești, TilI-Buchoglindă, 
Pionieria nr. 11, Cum trebuie să ne păzim contra 
bolilor purulente ; Elena Pavel, Vasile Roaită, Mi
orița, 23 August : Chemarea destinului ; Lumina, 
Mihail Eminescu, Gh. Coșbuc : Vrăjitoarele ; Vic- 
toiia : Căderea Berlinului (seria a Il-a) • 8 Mar
tie, Munca : Nunta n-a avut loc ; Unirea : Kalin 
Vulturul ; Cultural : Ordinul Anna ; C. David : Fără 
acoperiș, Umor pe sfori ; Al. Sahia : Un vals 
vienez ; Flacăra : Ne-am tntîlnit undeva ; T. Vla- 
dimirescu, Moșilor : Mascarada : Arta : Expresul 
de Nurnberg și Gelozia, bat-o vina ; Popular : 
Desfășurarea, ...Și Ilie face sport ; Donca Simo : 
Aventurile vasului Bogatir ; Ilie Pintilie : Misterul 
lacului din .nunti ; 8 Mai : Septembriștii ; Volga : 
Vassa Jeleznova ; 1 Mai : Jucătorul de rezervă ; 
N. Bălcescu : Atențiune I Bandiți I ; Rahova : Că
derea Berlinului (ambele serii) ; O’ga Bancic ( 
Caut o nevastă ; Boleslaw Cierut : Scanderbeg.
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