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SPRE NOI
PUȚINE ZILE ne mai despart de 

23 August, marea sărbătoare 
națională a poporului nostru, 

ziua cuceririi libertății și independen
tei patriei. Stăpîn pe soarta sa, po
porul nostru muncitor, strîns unit în 
jurul partidului și guvernului, întîm- 
pina sărbătoarea luminoasă a lui 23 
August printr-un puternic avînt de 
muncă creatoare. Pretutindeni, pe 
toate meleagurile patriei, găsesc în 
aceste zile un imens răsunet în ini
mile tuturor oamenilor muncii. înflă- 
căratele chemări de 23 August ale Co
mitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

Ca o expresie a recunoștinței și dra
gostei poporului nostru pentru glo
riosul popor sovietic eliberator și prie
ten, răsună cuvintele de salut din 
chemările partidului : „Salutul nostru 
fierbinte eroicului popor sovietic — 
constructor al comunismului ! Tră
iască Uniunea Sovietică, stegar al 
uptei pentru pace în întreaga lume !”

Adînc în conștiința oamenilor mun- 
t cii din tara noastră care iubesc cu ar

doare pacea, au pătruns chemările par
tidului iubit : „Oameni ai muncii ! Să 
luptăm pentru slăbirea continuă a în
cordării în relațiile internaționale, 
pentru reducerea armamentelor și in
terzicerea armei atomice și a altor 
arme de exterminare în masă, pentru 
crearea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa, pentru dezvoltarea 
legăturilor economice și culturale în
tre toate țările !”

Cu nestăvilit avînt, constructori] 
socialismului din Republica noastră 
Populară desfășoară larg construcția 
pașnică, munca pașnică plină de roa
de. Ei își făuresc, sub conducerea par. 
tidului iubit o viată mereu mai bună, 
mai îmbelșugată. In trimestrul II al 
acestui an, planul producției globale 
pe întreaga industrie socialistă a fost 
îndeplinit în proporție de 109 la șută. 
A crescut productivitatea muncii. In 
semestrul I al anului 1955 au fost in
troduse peste 12.500 propuneri de ra
ționalizări, perfecționări tehnice și 
inovații pe baza cărora se realizează 
economii antecalculate de peste 187 
milioane lei anual. S-au produs noi ti
puri de mașini și utilaje ca tractoare 
I< D.P.-35 pe șenile, turbine de foraj de 
10 toii etc. Au fost puse în funcțiune 

‘noi agregate și întreprinderi indus
triale. Suorafața cultivată pentru re
colta anului 1955 depășește cu 160 mii 
ha. suprafața cultivată pentru recolta 
anului 1954. Ca urmare a muncii rod
nice a crescut cantitatea și s-a îmbu
nătățit calitatea mărfurilor de larg 
consum.

Ca un îndemn luminos spre noi și 
noi succese, spre muncă mereu mai 
spornică, spre noi victorii glăsuiesc 
cuvintele chemărilor partidului : „Oa
meni ai muncii ! Intîmpinați cea de 
a Xl-a aniversare a eliberării Romî- 
niei cu noi succese în lupta pentru în
deplinirea înainte de termen a primu
lui nostru plan cincinal, pentru dez
voltarea cu precădere a industriei 
grele, mîndria poporului muncitor, te
melia înfloririi patriei noastre dragi”.

Și în aceste zile partidul ne arată 
cu limpezime în ce direcție trebuie să 
ne îndreptăm eforturile de muncă și 
luptă. Comitetul Central al partidului 
cheamă pe muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din toate ramurile industriei 
noastre socialiste să lupte pentru spo
rirea producției și productivității mun
cii, pentru reducerea continuă a prețu
lui de cost, pentru cît mai multe acu
mulări socialiste, pentru dezvoltarea 
construcției economice și social-cultu
rale. Oamenii muncii din industrie 
sînt chemați să-și însușească și să fo
losească deplin tehnica înaintată, 
să-și ridice neîncetat calificarea pro
fesională, să utilizeze la maximum 
capacitatea mașinilor și agregatelor.

Partidul cheamă pe metalurgiștii și

VICTORII!
constructorii de mașini, pe muncitorii 
din industria cărbunelui, petrolului și 
energiei electrice să producă mai mul
tă fontă, mai mult oțel și laminate, 
mai multe mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate, mai mult cărbune și pe
trol, să lupte pentru cantități sporite 
de energie electrică.

Partidul cheamă oamenii munci] 
din industria ușoară și alimentară să 
dea produse cît mai multe, mai bune 
și mai ieftine, să lărgească sortimen
tele cu noi articole, să livreze la timp 
mărfurile.

Oamenii muncii din agricultură 
sînt chemați să strîngă la timp și fără 
pierderi recolta din acest an, să gră
bească treierișul și arăturile de vară, 
să pregătească temeinic însămînțările 
de toamnă, să aplice metodele agro
tehnice înaintate, să desfășoare, larg 
întrecerea socialistă și patriotică pen
tru a realiza recolte sporite la hectar, 
pentru a produce cît mai mult grîu, 
porumb, legume și fructe, carne și 
lapte.

Mărfuri mai multe, mai bune și mai 
ieftine prin sporirea producției, folo
sirea deplină a tehnicii înaintate și 
ridicarea productivității muncii, prin 
reducerea prețului de cost — iată ca
lea ridicării nivelului de trai, calea 
pe care ne-o indică partidul. Ca răs
puns la chemările partidului, con
structorii socialismului din patria noa
stră își întețesc eforturile, muncesc 
cu și mai multă însuflețire.

Tineretul muncitor, căruia partidul 
și puterea populară i-au deschis căi 
largi de muncă creatoare și fericire, 
pășește entuziast alături de întregul 
popor, în lupta pentru zidirea vieții 
noi. Cu emoție, mîndrie și bucurie a 
primit tînăra noastră generație cu- 
vîntul partidului iubit: „Tineri și ti
nere ! Munciți cu tot entuziasmul și 
avîntul vostru tineresc pentru îndepli
nirea planurilor de producție, pentru 
însușirea științei, tehnicii și culturii 
înaintate ! Fiți luptători hotărîți și ac- 
tiyi pentru victoria măreței cauze a 
socialismului în patria noastră scum
pă !”. Partidul învață tineretul să nu 
se oprească la succesele obținute, să 
meargă neîncetat înainte, să studieze 
mereu, să-și dedice toate forțele, tot 
clocotul tinereții patriei scumpe. 
Un mare rol în creșterea unei tinere 
generații culte, viguroase, capabile de 
fapte mari, îl au profesorii, învățătorii, 
educatorii. Partidul îi cheamă pe aceș
tia să ridice mereu calitatea învăță- 
rnîntului și a muncii de educație, să 
educe copiii și tineretul în spiritul dra
gostei și devotamentului pentru pa
tria iubită, în spiritul prieteniei între 
popoare.

Nu există fericire mat mare pentru 
tînăra generație a patriei noastre de- 
cît aceea de a lupta sub steagul parti
dului, sub steagul comuniștilor. In 
primele rînduri ale tinerei noastre ge
nerații pășesc utemiștii. „Comuniști 
și utemiști! — glăsuiesc chemările 
partidului — Fiți în primele rînduri 
ale luptei pentru sporirea producției 
industriale și agricole, pentru crește
rea bunei stări a poporului ! Fiți pildă 
de disciplină, vigilență și devotament 
pentru cauza înfloririi și întăririi 
patriei!”.

Utemiștii, întregul nostru tineret 
muncitor, consideră drept o chestiune 
de glorie, de onoaire și de mîndrie să 
răspundă pirin fapte mari chemărilor 
partidului iubit, încrederii și dragostei 
pe care le-o arată comuniștii. Tînăra 
noastră generație căreia îi este scum
pă și apropiată politica partidului co
muniștilor, politica fericirii patriei și 
a poporului muncitor, nu-și va precu
peți energia și avîntul tineresc în lupta 
pentru făurirea unui mîine socialist.

Partid iubit 1 Chemările tale ne în
suflețesc pe noi, tinerii, să pășim me
reu înainte. Sîntem gata pentru noi 
bătălii, pentru noi victorii pe frontul 
construcției socialiste!

Decorări
cu prilejul Zi'ei minerului

Cu prilejul Zilei minerului, Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. a con
ferit Ordinul Muncii și Medalia Muncii 
unor muncitori, tehnicieni, ingineri, func
ționari și cadre de conducere din sectoa
rele miniere pentru muncă excepțională 
și succesele obținute în producție.

(Agerpres)

Și-au îndeplinit planul
Tinerii de la fabrica de postav Buhuși 

întîmpină ziua de 23 August cu noi rea
lizări în muncă.

Muncind cu spor, cele 25 de brigăzi ute- 
miste reușesc să depășească sistematic 
planul de muncă, dînd totodată și produ
se de bună calitate. Brigada nr. 3 din sec
ția sortarea lînei, condusă de utemista 
Dinu Maria, și-a îndeplinit planul de pro
ducție pe luna trecută în proporție de 
166 la sută. Cu multă dragoste au mun
cit și membrii brigăzii nr. 8, condusă de 
utemista Icon Elisabeta. Ei au reușit să 
depășească planul de producție cu 135,5 la 
sută- Brigada nr. 36, brigadă complexă, 
a realizat planul în proporție de 119,7 la 
sută, iar brigada nr. 23 condusă de Bîrdu 
Profira și-a îndeplinit planul cu 119,6 la 
sută.

Aceste realizări ale brigăzilor utemiste 
din diferite secții ale fabricii de postav 
Buhuși au fost posibile numai printr-o 
bună organizare a muncii și folosirea din 
plin a diferitelor metode avansate de 
muncă cum sînt: Jandarova, Valentina 
Hrisanova și altele.

Corespondent 
BORDEIANU LUCICA

Intîlnire cu strungarul 
Constantin Vasilache

Constantin Vasilache, Erou al Muncii 
Socialiste, este din nou oaspetele strunga
rilor bucureșteni. Zilele de luni și marți 
le-a petrecut în mijlocul strungarilor de 
la uzinele metalurgice „Matyas Rakosi”. 
Trecând pe locurile de muncă ale mai 
multor strungari, Constantin Vasilache a 
făcut observații prețioase cu privire la 
geometria cuțitelor, la regimurile de tăiere, 
la organizarea locului de muncă și la alte 
aspecte din activitatea sectoarelor de 
strungărie.

Din studierea operațiunilor similare 
executate la mai multe strunguri, dar cu 
rezultate diferite, strungarul-tehnician a 
desprins însemnate rezerve de mărire a 
productivității munoii. în primul rțnd prin 
folosirea chibzuită a celor 48Q minute de 
lucru.

Astăzi, miercuri, vestitul strungar se va 
întâlni cu muncitorii uzinelor metalurgice 
,,Mao Țze-dun“.

Străbătînd Suceava...
SUCEAVA (de la corespondentul nos

tru).
Străbați Suceava. Ai impresia că stră

zile au rămas așa de ani de zile, că ora
șul nu s-a schimbat prea mult de cum 
a fost la început. Spre Zamca însă te 
întîmpină un -peisaj deosebit. Pe strada 
Armenească au apărut clădiri noi. Anul 
trecut au fost construite două blocuri 
pentru locuințe cu cîte patru apartamente 
fiecare. Anul acesta se isprăvesc încă 
două. Sus pe Zamca pare că se naște un 
cartier nou. De altminteri a început să 
i se spună „noul cartier de pe Zamca“. 
Anul trecut s-au dat în folosință noi lo
cuințe — patru clădiri. Anul acesta se ri
dică alte patru. Peisaje asemănătoare 
prezintă partea din spre stadion. Pe lîngă 
blocurile în construcție ale poștei și în
treprinderii de locuințe în această parte 
se află locuințele Direcției Regionale Sil
vice. Anul trecut s-au dat în folosință 10 
apartamente, alte 10 sînt acum în con
strucție.

Odată cu clădirile instituțiilor de stat 
se ridică locuințe individuale. Sfatul 
popular orășenesc Suceava a acordat anul 
acesta 51 de terenuri solicitatorilor indi
viduali. Orașul mai are o piață nouă, 
mare amenajată de curînd. Ea va cu
prinde magazinele organizației comerciale 
și cooperatiste, hale pentru producători 
etc. Piața se va întinde pe 1682 metri pă- 
trați. Zilele acestea a fost, terminată con
strucția unei șosele noi.

Străbați Suceava. Impresia de la înce
put dispare. Se simte și aici suflul vieții 
noastre noi.

LA O ARIE MODEL
De e zi sau noapte 

carele cu poveri aurii 
nu mal contenesc să 
vină cînd dinspre tar
laua de lîngă sat, cînd 
dinspre Moara Dom
nească. Sînt care pline 
cu rod, trudă multă 
peste an, dar bucurie 
acum la strînsul recol
tei. Ele se îndreaptă 
seîrțîlnd pe roțile arse 
de soarele lui cuptor, 
spre „orășelul“ de pe 
deal, la arie.

Pe arie, grînele au 
fost clădite snop cu 
snop în stoguri.

Parcă ar fi niște 
munți, care mai de care 
mai înalți și mai as- 
cuțiți.

— La ce vă pierdeți 
vremea, strigă unii în 
gura mare. Mai bine 
băgați direct în batoză...

— Să-l avem la în-
demînă — le răspund 
alții mai chlbzulți. Să 
nu stea batoza pînă >
ce-om veni noi de la 
cîmp... Să nu se strice pe cîmp. Carele
vin mereu. Mîlnile harnice . apucă 
snopii șl-i clădesc în stoguri înguste și 
înalte. Ii acoperă apoi cu paie să nu-i 
ude ploaia șl să nu mucegăiaocă... Șirurile 
de stoguri se înalță tot mai mult. Ceata 
a 2-a a întovărășiților condusă de Dumi
tru Mihalache muncește neobosit să aducă 
întreaga recoltă de pe cîmp la arie...

...Parcă ți se pare curios să n-auzl 
nici un zumzăit vesel de tractor șl nici 
să vezi fum albăstrui ieșind pe coșul bur
duhănoasei locomoblle și totuși batoza să 
meargă... Ce-i drept, n-au văzut nici 
țăranii din Pantelimon, regiunea Bucu
rești, asemenea minune cît au trăit amar 
de ani sub negurile vremurilor trecute... 
Batoza merge mereu minată de curent 
electric, înghite nesățioasă snop după 
snop.

Batozarul Nae Gheorghe, un tînăr oa
cheș, viol, nici că prea are ceva de făcut 
pe lîngă mașină. E ea mică dar merge ca 
ceasul. Nu trece zi aproape în care să nu 
vină cîte cineva de la ei, de la S.M.T. Ha- 
gieștl, să vadă cum merge...

Batoza zumzăia lin, înghite mereu 
snopii. Carele vin unul după altul la ba
toză șl trag într-o parte și altă. Snopii 
sînt aruncați pe obloanele batozei. Dida 
Juicadan nu mai are odihnă de loc. E 
fată foarte vrednică. Apucă snopii, le 
taie legătura și-i dă în brațele lui Petre 
Neagu, coșarul. Acesta dă drumul sno
pilor în gura tobei, resfirîndu-i de la 
stingă la dreapta.

Prin „gura raiului“ palele năvălesc ne-

bune. Trei femei — Neacșu Alexandrina, 
Buzatu Maria și An’ca Țuicadan — nu 
lasă nici o clipă ca palele să se strîngă 
ci le duc în vale, la șură, cu tîrîșul tras 
de cai. Harnică îi ceata care treieră acum, 
condusă de Ion Alecu, membru de nădej
de în întovărășire (Fotografia nr. 1). îm
preună cu ceata lui Dumitru Mihalache 
— fiecare dintre ele formată din cîte 25 
de familii cu cîte 14 atelaje — au muncit 
din gros ca din griul șl orzul secerat de 
pe cele 36 hectare să nu rămînă nici un 
snop pe cîmp.

Boabele aurii vestesc membrilor întovă
rășirii „înfrățirea“ din Pantelimon, re
giunea București, că vor avea o recoltă 
bună de grîu care va depăși cu peste 500 
kilograme pe cea a țăranilor muncitori 
cu gospodării individuale din sat. Asta 
pentru că cele 57 de familii unite în în
tovărășire, care lucrează cu tractoarele 
S.M.T.-ului Hagiești 100 de hectare în 
două tarlale mari, reprezintă o adevărată 
forță. Una e să muncești unit cu alții, cu 
mașini și tractoare și alta e să lucrezi de 
unul singur, pe cîte un petec de pămînt 
răslețit, cu plugul tras de cai.

Nicolae Bănccanu, în fiecare an așteaptă 
cu nerăbdare să plece la țară ca delegat 
de batoză. E controlor tehnic la uzinele 
„Republica“ din București. Vara, 
bucuria lui e să meargă la aer curat, să-1 
bată soarele, dar să șl muncească 
cu nădejde. Și cînd a fost acum doi 
ani la aria din Lehliu șl anul trecut 
la Alexandria și acum la Pantell- 
rnon, Nicolae Bănceanu s-a ocupat 
temeinic de buna organizare a

ună cu întovărășlțll, Nicolae Bănceanu se 
bucură de recolta bogată de boabe, cîn- 
tărită cu grijă după treierlș (Fotografia 
nr. 2).

Țăranilor din Pantelimon le e drag să 
lucreze la aria lor. E o arie model. Oa
menii găsesc aici aproape tot ce le tre
buie.

...Unii vin la chioșcul pe care l-a pregă
tit la arie cooperativa din comună, să 
cumpere cîte ceva, fie de-ale mîncării, fie 
de-ale îmbrăcămlnții. Neacșu Alexandrina, 
Pulbere Vasile și Mihăllă Nicolae se in
teresează cît costă o pereche de bocanci 
(Fotografia nr. 3).

Alții merg la biblioteca de sub deal să 
citească ziarul sau cîte o carte. Elena Vo- 
zianu, bibliotecara comunei, le citește cu 
voce domoală cîte un articol din ziar. 
(Fotografia nr. 4).

...Elena Gronea șl Florica Gherase, de 
dimineață nu prea s-au simțit bine. Dar 
tot au mers la arie pentru că știu 
că au la colțul sanitar îngrijire medicală. 
In fiecare an, felcerul Dumitru Ionescu 
de la spitalul „Ilie Pintilie“ din Bucu
rești, merge la sate în timpul trelerișulul.

întovără- 
stau toată 

la arie, le 
oamenilor 

să lucreze

muncii la arie. 
Acum, Vaslle Țu- 
țu'anu, președin
tele sfatului și 
Ion Nițu, preșe
dintele 
șlrii, 
ziua 
arată 
cum 
mai bine. Impre-

El se îngrijește atent de cei care se îm
bolnăvesc. E tot așa de grijuliu ca în 
timpul muncii oamenilor să nu li se în- 
tîmple vreun accident. (Fotografia nr. 5).

La aria electrificată Pantelimon se lu
crează zi șl noapte. Acum dă zor cu termi
narea treieratului și ceata condusă de ță
ranul muncitor Marin Barbu. In fiecare zi 
norma batozei este îndeplinită. Peste 
12.000 de kg. boabe se revărsă în șuvoala 
groase prin gurile el.
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O mare însuflețire a domnit în tot 
cursul zilei de duminică în ora
șul în care se află unitatea de 

marină comandată de ofițerul Țucă 
Ilarie. Programul bogat și frumos or
ganizat aci cu prilejul Zilei Marinei 
R.P.R. a fost întregit de o manifestare 
tinerească deosebită: decernarea „Stea
gului Roșu al C.C- al U.T.M." organi
zației U.T.M. din Forțele Maritime 
Militare care a obținut rezultatele cele 
mai bune în pregătirea de luptă și po
litică.

In aplauzele însuflețite ale celor pre- 
zenți, are loc înmînarea „Steagului 
Roșu al C.C. al U.T.M." precum și a 
unor diplome șt premii pentru organi
zațiile U.T.M. și utemiștii din Forțele 
Maritime Militare care au obținut me
rite deosebite în muncă.

Delegatul Comandamentului Forțe
lor Maritime Militare, mulțumește mi
litarilor evidențiați și le urează noi 
succese în însușirea unei înalte pregă
tiri politice, marinărești și de luptă.

In fotografie : prețuind „Steagul 
Roșu al C.C. al U.T.M." garda de 
onoare defilează prin fața echipajului. 
Peste cîteva minute ea va defila prin 
fața tuturor navelor aliniate in port.
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Aria pionierilor din Cerna
Pionierii și școlarii din comuna Cerna, raionul Măein, dau 

un ajutor prețios părinților lor să strîngă la timp și fără pier
deri rodul bogat al grînelor din anul acesta. Astfel, cei 24 de 
pionieri șl școlari, în frunte cu instructoarea Lola Tanța au 
ieșit la strînsul spicelor rămase pe miriști în urma reccl.ării. 
In fiecare zi pionierii din această comună au adunat cLe 30 
kg. spice pe care le-au dus la aria de treier. Cu fiecare zi, 
grămada de spice a p on eriloi la arie crește mereu. Pînă de 
curînd, pionierii au strîns, în numai 10 zile, spicele de pe 
o suprafață de 28 hectare. Cele mal multe spice le-au strîns 
pionierii Valerlu Dragomir, BuCsi Olimpia, Lam’an Elena și 
alții.

Peste cîteva zile pionierii vor treiera spicele strînse, iar 
boabele ce le vor obține s-au hotărît să le valorifice prin coo
perativă.

Corespondent 
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La baza de recepție sosesc convoaie
Cînd intri în magaziile ba

zei de recepție din Focșani, te 
surprinde ordinea și curățenia 
ce domnește aici.

De cîteva zile, din comu
nele raionului Focșani au înce
put să sosească convoaie cu 
cote de grîu din noua recoltă. 
Cele mai multe convoaie atf 
venit din comuna Gologanii. 
Țăranii muncitori cu gospodă
rii individuale din această co
mună au trimis la baza de re
cepție din Focșani 19.228 kg. 
grîu din cotele cuvenite statu
lui. Printre primii care și-au 
achitat cotele de la arie, au 
fost țăranii muncitori Ion P. 
Buzatu, Marioara G-urguiatu,

Ganea I. Mihalcea, Constan
tina P. Negoiță și alții.

Însemnate, cantități de grîu 
au sosit la b?.ză și din comu
nele Pățești, Risipiți, Răstoaca, 
Jariștea și altele.

Lucrătorii bazei de recepție 
din Focșani se străduiesc să 
primească cît mai rapid cotele 
de cereale, pentru ca delegații 
de convoaie să nu-și piardă 
mult timp la bază. Dintre lu
crătorii bazei, o muncă rodni
că depune laborantul u.temist 
Ioan Trifu care se străduiește 
să stabilească cît mai exact ca
litatea produselor colectate.

Corespondent 
AURELIAN AXENTE

Sprijinul
In comuna Aliceni, pe ogoa

rele gospodăriei agricole de 
stat din Buzău, se secera de 
zor. Sute și sute de snopi de 
grîu stăteau împrăștiați pe 
tot cîmpul, iar in jurul bato
zei. care duduia înfundat, 
sute de snopi de orz așteptau 
să fie treerați.

. — Vine ploaia... Ca un sem
nal de alarmă au străbătut 
aceste cuvinte printre harnicii 
muncitori. Cenușiul norilor 
prevestea o ploaie repede, 
poate chiar o furtună Și apoi, 
cine știe cît va ține ploaia. 
Fiecare se gîndea, în acele 
momente, numai la grîul răs- 
pîndlt pe cîmp. „Ce se va în- 
tîmpla cu el dacă îl va prinde 
ploaia așa împrăștiat ? Cu si
guranță că jumătate din boa
be se vor scutura... snopii vor 
fi luați de apă..." Grîul tre
buia salvat. Snopii trebuiau 
ridicați și făcuți stoguri. De 
unde să iei atîția oameni, 
care să facă treaba asta cît 
mai repede ?

Intre timp ploaia începuse. 
Oamenii, cîți erau pe cîmp, 
au început să clăiască... Cel 
puțin o parte din grîu să fie

tineretului
salvat. După puțin timp cel 
care lucrau s-au pomenit cu 
aproape toți tinerii din gospo
dărie lîngă ei, la lucru. Le ve
niseră în ajutor. Se făcuse 
noapte tîrziu cînd oamenii, 
obosiți și uzi pînă la piele, dar 
bucuroși că au salvat grîul și 
orzul, s-au îndreptat către 
case.

Abia a doua zi au aflat ei 
cum tineretul, în frunte cu 
utemiștii, au reușit să soseas
că așa repede pe ogoarele gos
podăriei. Gheorghe Roșu, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M.. știa că la Aliceni tre
ieratul este în toi. Cînd a vă
zut că dinspre munți încep să 
se adune norii, el a adunat 
tot tineretul și s-au înțeles 
să meargă să ajute la strînsul 
snopilor. Utemiștii Ion Busu
ioc, Nicolae Roșu, Ion N. Ion, 
Traian Brătescu, Teodor Brîn- 
ze și alții au fost animatorii 
acestei acțiuni patriotice și 
cei care, prin exemplul lor. an 
însuflețit mttnca zecilor de ti» 
neri.

Corespondent
GHEORGHE DUȚU



NE SCRIU CITITORII

la reducerea prețului
în centrul preocupării 

muncă al întreprinderii 
orașul Bacău a stat și stă ca o sarcină 
permanentă lupta pentru reducerea pre
țului de cost al produselor. în primul se
mestru al acestui an noi am reușit ca, 
Pe baza creșterii producției și producti
vității muncii, să reducem prețul de cost, 
față de sarcina planificată, cu 2,75 la 
sută. Realizarea acestui succes, ca și în
deplinirea sarcinilor ce ne reveneau din 
primul plen cincinal cu nouă luni îna
inte de termen, se datoreșt© atenției care 
s-a acordat organizării întrecerii socialiste, 
mobilizării tinerilor în lupta pentru în
deplinirea ritmică a sarcinilor de plan, 
economisirii materiei prime și a materia
lelor auxiliare. în această perioadă s-au 
obținut cele mai mari succese în ceea ce 
privește folosirea capacității de producție 
a utilajului, calificării și ridicării măies
triei profesionale a muncitorilor.

în acțiunea desfășurată pentru crește
rea neîncetată a productivității muncii și 
pentru reducerea sistematică a prețului 
de cost am întîmpinat la început o seamă 
de greutăți. Au existat cazuri cînd nu
meroși tineri nu foloseau din plin utila
jul sau lipseau nemotivat de la lucru, 
aducînd în acest fel prejudicii producției. 
La filatură de lînă unii tineri — printre 
care și Elena Brînzei, Adela Chelaru — 
lipseau nem'otîvat de la lucru și produ
ceau fire de calitate necorespunzătoare. 
Același lucru se petrecea și cu tinerele 
Roșea Elena, Mocanu Elena din sectorul 
țesătorie, O altă greutate cu care a tre
buit să luptăm și pe care am învins-o, 
a fost lipsă de cadre - -
velul tehnicii noi.

Ajutat de direcțiune, 
zației de bază U.T.M. 
lipsuri și a luat măsuri concrete pen
tru întărirea muncii birourilor de sec
ție U.T.M. în scurt timp s-a reușit ca 
majoritatea tinerilor indisciplinați să-și 
schimbe atitudinea față de muncă. în 
activitatea sa,, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a folosit din plin gazetele 
de perete din sectoarele întreprinderii, 
caricaturile ete. Mulți tineri din cel cri
ticați. ca Antop Rodica, Constantin Baba, 
Antoânet'a Mihăilescu, Georgeta Olaru și 
alții, se situează azi în rîndul celor mai 
buni muncitori, în rîndul fruntașilor.

Experiența dobîndită, succesele înre
gistrate în creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, 
ne-au arătat că folosirea rezervelor in
terne are o deosebită însemnătate în 
creșterea nivelului de trai al poporului 
nostru muncitor.

Inițiativa patriotică pornită de colec
tivele unor întreprinderi industriale din 
regiunea Stalin de a pune la îndemîna 
sfatului nostru, pe baza măririi rentabi
lității întreprinderilor, mijloace financiare 
suplimentare pentru dezvoltarea econo
miei naționale a găsit un puternic ră
sunet în rîndul colectivului nostru de 
muncă. Analizînd în cadrul unei ședințe 
lărgite cu muncitorii, funcționarii, teh
nicienii și inginerii, posibilitățile pe care 
le avem de a spori producția și produc
tivitatea muncii, de a îmbunătăți calita
tea produselor și de a reduce prețul de 
cost, ne-am angajat să punem la dispozi
ția statului pînă la sîîrșitul anului acu
mulări socialiste suplimentare în valoare 
de 4.547.060 lei, din care 1.918.000 lei 
pînă la 23 August.

Pentru atingerea acestui scop ne-am 
luat ca sarcini folosirea din plin a uti-

colectivului de 
„Proletarul“ din Roman V. VaHeriu

Directorul întreprinderii „Proletarul“ 
din Bacău

lajului, extinderea pe scară largă a me
todelor înaintate de lucru și gospodări
rea judicioasă a materiei prime și a ma
terialelor auxiliare

în planul de măsuri tehnico-organiza
torice sînt prevăzute și alte mijloace 
menite să ducă la realizarea obiectivelor 
de mai sus. Astfel se prevede mărirea 
debitărilor de la 14 metri la 16 metri pe 
minut la sortimentele 2,3,4,7, prin aplica
rea parametrelor, ceea ce ne va aduce o 
creștere a producției de fire, iar prin re
ducerea timpilor de staționare a mașini
lor se va obține un randament mai mare. 
De asemenea, s-a prevăzut repartizarea 
articolelor pe războaie, după gradul de 
pregătire al fiecărui țesător, iar pentru 
prelucrarea pretortului pînă la capăt se 
vor aplica manșoane de cauciuc la valu
rile de lînă și se va extinde inovația to
varășului Fodor D. Gheorghe privind 
aplicarea de cu.plunguri pentru înfășu
rarea firului la selfactoare la încă trei 
mașini, precum și aplicarea la încă trei 
sortimente a schimbării numărului de pre
tori din mersul mașinii, ceea ce va duce 
la eliminarea timpilor morți. Ne-am pro
pus de asemenea și alte măsuri care vor 
avea ca urmare reducerea prețului de 
cost. Asa de pildă vom recupera lăzile de 
ambalaj. ' >

Primele succese au fost obținute Și ele 
au încurajat pe fiecare membru al co
lectivului nostru de muncă. în filatura 
de lînă, prin mărirea debitului de la 14 
la 16 metri pe minut s-a reușit ca la sor
timentele 3 și 4 să se obțină zilnic peste 
plan cîte 40 de kg. de fire. în țesătorie 
s-a trecut la repartizarea articolelor pe 
războaie ținîndu-s'e seama de pregătirea 
fiecărui țesător. în primele 19 zile ale 
lunii iulie, tinerele țesătoare Eugenia 
Melnic, Elena Vartolomei I, au realizat 
la mașinile lor peste 40 de metri țesături 
crude peste plan.

Zilnic pe fiecare parc de mașini din 
sectorul țesători© se realizează economii 
de 30 kg. materie primă, prin aplicarea 
metodei de însăilare a ultimei bucăți din 
urzeala ce se termină, la introducerea 
noii urzeli. Tot în cadrul acestui sector 
s-a obținut o creștere simțitoare a pro
ducției și productivității muncii, ca ur
mare a măririi turației la un număr de 
12 războaie și a extinderii metodei de 
legare a urzelei în afara războiului. Re- 
condiționînd un număr de 30 spete, co
lectivul secției năvădit a adus întreprin
derii o economie de 4.500 lei.

în primul semestru, intensificînd între
cerea socialistă noi am realizat beneficii 
peste plan în valoare de 1.706.000 lei. în 
urma aplicării metodei Alexandru Ciutkih 
de către cele 35 brigăzi de calitate, calita
tea produselor s-a îmbunătățit în primul 
semestru cu 2,6 la sută. O contribuție va
loroasă la obținerea acestui indice au 
adus-o brigăzile de tineret conduse de 
Maria Clipa, Georgeta Prăjișteanu de la 
preparația țesătorie care și-au realizat zii. 
nic sarcinile de plan dînd cu 20—25 la 
sută mai multe materiale-

PE URMELE MATERIALELOR NEPUBLICATE

Lupta pentru reducerea prețului de cost 
și pentru realizarea de acumulări socia
liste suplimentare se desfășoară la fie
care loc de muncă, în cadrul atelierului 
mecanic, tînărul Anton Zaida, responsa
bilul unei brigăzi de tineret, și-a adus din 
plin aportul la repararea utilajelor din 
sectoarele de producție, confecțicmînd 
piese de calitate superioară. De asemenea 
tinerele Anica Frunzeti, Maria Mafte'i, de 
curînd calificate în meseria de torcătoare, 
dau acum zilnic cu 10—15 kg. fire pes’te 
sarcinile de plan, iar brigada utemistului 
Dumitru Pralea din sectorul filatura de 
lînă, aplicînd inițiativa renumitului frun
taș Nicolae Militaru a dat în primul se
mestru, din aceeași cantitate de materie 
primă, mai mult cu 250 kg. fire.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
din întreprindere sub îndrumarea organi
zației de partid, desfășoară în rândurile 
tinerilor o susținută muncă politică. Ast
fel s'înt explicate sarcinile care stau în 
fața muncitorilor, măsurile ce trebuiesc 
luate pentru realizarea lor. Comitetul 
U.T.M. se preocupă de întărirea discipli
nei socialiste a muncii, mobilizează tine
rii la folosirea capacității utilajului, la fo
losirea din plin a timpului de lucru.

în curînd vom sărbători cea de a 11-a 
aniversare a eliberării patriei- Colectivul 
de muncă al întreprinderii noastre și-a 
propus să raporteze partidului și guvernu
lui că în cinstea acestei mărețe sărbători 
a obținut succese deosebite.

• Vestea sosirii caravanei cinemato
grafice care va rula filmul „Mitrea Co
cor“ s-a răspândit repede în comuna Ber- 
teștil de Jos din raionul Călmățui. La 
orele opt seara sala căminului cultural 
devenise neîncăpătoare. Un număr de 
peste 300 țărani muncitori venise să vi
zioneze filmul. Cetățenii comunei Ber- 
teștii de Jos au avut multe de învățat din 
acest film.

Corespondent 
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■® Uitat de toți, sub o aripă a muntelui, 
era înainte vreme sătul Plopu din co
muna Dărmănești, raionul Moinești. Iată 
însă că vremurile cele noi au adus și aici 
prefaceri înnoitoare. Oamenii s-au schim
bat, s-au 
transmise 
doresc să 
De aceea 
la ei un cămin cultural.

Pentru această construcție locuitorii 
satului au dat un mare ajutor. Pînă în 
prezent ei au cărat cărămidă, 18 metri 
cubi de lemn de brad, de stejar și altele. 
Materialele necesare construirii căminu
lui cultural au fost procurate prin con
tribuția cetățenilor. în prezent toate ma
terialele sînt, procurate și sfatul popular 
conduce lucrările care vor fi terminate 
pînă la 7 Noiembrie.

luminat. Pe lingă programele 
de stația de radioamplificare, 
vadă un film, o piesă de teatru, 
s-au hotărât să construiască și

calificate, la ni-

comitetul organi- 
a analizat aceste

Cîțiva corespondenți voluntari din ra
ionul Cehu Silvaniei ne-au sezisat că 
sfatul popular raional nu se preocupă în 
suficientă măsură de amenajarea drumu
rilor, desfundarea șanțurilor și repararea 
unor poduri.

Ss'zisările în acest sens sosite la redacție 
au fost înaintate spre rezolvare forurilor 
de resort care ne comunică următoarele ;

„Comitetul executiv al sfatului popular 
regional Baia-Mare a inițiat o acțiune de 
masă pentru repararea drumurilor și po
durilor.

în raionul Cehu Silvaniei, în cadrul

acestei acțiuni sînt realizări frumoase, 
printre care construirea a 55 poduri și 
repararea a 79 poduri' vechi.

Pentru a evita inundarea unor tere
nuri agricole a fost desfundată o vale pe 
o lungime de 2 km. De asemenea, s-au 
amenajat cu pietriș peste ■ 22 km. drum, 
au fost săpate 10.155 m. șanțuri pe mar
ginea drumurilor și s-au desfundat 34.015 
m. șanțuri.

Acțiunea patriotică de amenajare Și în
frumusețare a satelor și comunelor din 
regiunea Baia Mare continuă”.

acesta ca și ceilalți locuitori 
din Altura ? Iată la ce între
bare răspunde noul film ita
lian „Altura“, descriind lupta 
aprigă a țăranilor dintr-un 
sat Sardinian împotriva chia
burului Barra, care-i aduce 
la sapă de lemn. S-ar părea 
că bogătașul are tot ce-i tre
buie pentru a pune călcâiul 
pe grumazul celor săraci, dar 
filmul demonstrează cum lup
ta unită a acestora îi scapă 
de mizerie. Filmul nu se re
duce îns& numai la aceasta, 
el clocotește de pasiuni, de 
înfruntarea unor caractere 
puternice, e plin de pitorescul 
peisajelor, costumelor și obi
ceiurilor din insula Sardinia

din nou 
atît de 
al lui 
De da- 
popu- 
fran-

„Brutarul
Iată i 

zîmbetul 
cunoscut 
Fernandel. 
ta aceasta 
larul actor 
cez a îmbrăcat 
chipul brutarului 
Felicien din sătu
cul Valorgue, Via
ța acestui sat de
curge 
cel 
posibil, 
tea lui 
fi tulburat 
fiica 
n-ar fi născut un 
copil de a cărui 
paternitate este 
bănuit fiul lui 
Felicien, Justin. 
Populația micii 
așezări se împar
te în două tabere 
fletul lui Felicien 
țelegere, umanitatea. El consimte 
fiul său să se căsătorească cu Françoise, 

. fiica băcănesei. Cele două familii se 
ț împacă, iar sătucul își recapătă viața
I

din Valorgue

în modul 
mai pașnic 

Și liniș- 
nu s-ar 

dacă 
băcănesei

dușmane. Dar în su- 
biruie s-piritul de în

că

patriarhală de altădată. Toate aceste 
întâmplări nu reprezintă decît prilejul 
pentru a ridiculiza cu vervă atmosfera 
stătută a intrigilor mic-burgheze cu 
ajutorul a numeroase situații comice și 
a unui dialog savuros.

30 ani de la moartea lui I. Slavici
------ țMJ--------- --------———————■ • l'Jsf

Un scriitor realist de frunte 
al literaturii noastre

Personalitate fecundă care și-a încer
cat forțele în cele mai variate genuri li
terare, dind la iveală remarcabile nuvele, 
romane, piese de teatru, basme, scrieri 
memorialistice, Ion Slavici este o figură 
reprezentativă a literaturii noastre rea
liste din a doua jumătate a secolului 
trecut.

Născut la 15 ianuarie 1848 în satul 
Șiria, scriitorul s-a format în epoca ce a 
urmat revoluției pașoptiste, în condițiile 
dezvoltării burgheziei romîne din Ardeal 
și, implicit, ale accentuării diferențierii 
sociale a țărănimii ardelene. După ștpdii 
făcute la Arad și Timișoara, Slavici plea
că la Vienă unde, cu prețul unor mari 
privațiuni, rămîne cîțiva ani audiind 
cursuri de filozofie, economie și drept. 
Aici, Slavici îl cunoaște și se împriete
nește îndeaproape cu Eminescu pe care 
încă de pe atunci l-a caracterizat că pe 
un om „de.o rară disciplină intelectuală“. 
După terminarea studiilor vine în Romî- 
nia și — deși i se oferă cîteva sinecure, 
fiind invitat și la palat — se reîntoarce 
în Ardeal. Mai tîrziu, explicîndu-și con
duita, atitudinea de împotrivire față de 
vînfurile statului burghezo-moșieresc, avea 
să noteze cu privire la stările de fapt din 
vechiul regat: „în Ro.mînia săteanul 
muncește în sec, iar boierii storc și pă- 
mîntul și pe muncitorii lui și întreaga 
țară e o paragină“. în 1884 Slavici este 
numit director al ziarului „Tribuna'1 din 
Sibiu. Activitatea literară pe care o va 
desfășura de acum încolo va ilustra preo
cuparea scriitorului de a oglindi în spi
rit realist viața țărănimii. Pictor al pă
turilor rurale în plin proces de diferen
țiere, rămas alături de purtătorii luptei 
de eliberare națională, Slavici va expri
ma prin opera sa vitalitatea și optimis
mul maselor populare, păstrând însă în 
același timp principiile unui conservato
rism patriarhal, izvorât din revolta, oare
cum naivă, împotriva capitalismului. 
Aici trebuie căutată și rădăcina orientă
rii scriitorului către semănătorism, în- 
tr-o perioadă a creației sale, regretul său 
pentru spulberarea acelei existențe să
tești idilice, confecționată din primitivism 
pitoresc. Prin cele mai bune pagini rea
liste ale bogatei și întinsei sale opere, 
Slavici depășește însă aceste contradicții 
ideologice. Așadar, curentul „realismului 
poporal“ pe care Slavici și prietenii săi 
de la „Tribuna“ — printre care și G- 
Coșbuc și, ceva mai tîrziu, I. Agîrbicea- 
nu — l-au promovat, nu purta pecetea 
caracterului diversionist în care avea să 
sfîrșească, după o sinuoasă evoluție, se- 
mănătorismul. Orientarea literară dată de 
Slavici manifestărilor creatoare din ju
rul „Tribunei“ se încadrează în lupta de 
emancipare națională dusă de poporul ro- 
mîn din Ardeal și reliefează, alături de 
alte merite certe ale politicii cultu
rale preconizate de Slavici, însemnătatea 
acțiunilor cercului de la „Tribuna“ pen
tru crearea unei literaturi pătrunsă de ca
racter popular.

Dar ceea ce i-a asigurat Iui Slavici pre
țuirea generațiilor următoare și notorie
tatea literară este opera sa beletristică. 
El este autorul a zeci de nuvele, dintre 
care amintim „Budulea taichii1', „Popa 
Tanda“, „Comoara“, „Moara -cu noroc“, 
al unor romane ca „Mara“, „Cel din 
urmă armaș“, „Din bătrâni“, al piesei de 
teatru „Gaspar Graziani'1 și al ciclului 
memorialistic „închisorile mele“. A dat de 
asemenea volume de -basme, povestiri și 
legende, precum și „Amintiri“.

în cele mai bune nuvele, ca și în ro
manul „Mara'1, Slavici analizează cu 
pregnanță procesul de dezvoltare al bur
gheziei ardelene. Astfel, îmburghezirea 
unor țărani dintr-un sat ardelean este 
înfățișată în „Po-pa Tanda“- Eroul care 
dă și titlul nuvelei, îndeamnă -pe țăranii 
din sat să se îmbogățească punînd în va
loare resursele ce le stau la îndemînă. Nu
vela lui Slavici consemnează înavuțirea 
unora dintre țărani. Ea nu dezvăluie însă 
în întregime esența procesului istoric, 
căci zugrăvind închiaburirea cîtorva să
teni nu redă simultan și procesul paupe

rizării ..altera, făță de care închiaburirea' 
primilor nu ar* fi economic posibilă.

Paryenitfemul airmăjit cu acuitate în 
consecințele sale psihologice și sociale 
constituie tema nuvelei „Budulea tai- 
chii‘.'. Deosebit de; !semnificativ se pre- 

■' zintfe sub' delst rapdrt 'Și romănul „Mara“ 
despre care se poate spune pe drept cu
vânt că. este piatra de temelie a epicei ar
delene-;' proza dm-ț>lă de' mai tîrziu a lui 
Agix-bieeanu și in- special a lui Rebreanu. 
nu ar fi de conceput fără „Mara" lui Sla
vici. în acest roman, operă de căpetenie a 
fecunduluiprozator . ardelean, analiza 
prdșesțșlui de creștere a burgheziei arde
lene sfirige un plan superior în- iscusința 
pictării caracterelor și a conflictelor-. Pre
cupeață pricepută și avidă de bani, Mara 
strânge avere, văitînd-u-se de sărăcie. Uni
cul Scop devine pentru ea înavuțirea pri 
capitalizare-. Chiar drago-stea pentru pr- 
prii ei copii este subordonată acestui țel 
care o chircește sufletește, o dezumani
zează. Romanul, mărturisind o Viguroasă 
forță de tipizare a relațiilor și forțelor 
sociale ce se înfruntă, dă o imagine ca
racteristică a cadrului de viață ales de 
autor și în care trăiesc laolaltă romîni, 
maghiari -și sași. ,,Mara‘‘ este -un docu
ment artistic valoros care denunță viciile 
moralei burgheze, ■ punînd în lumină prin 
istoria unei familii ardelene din acea
epoca consecințele funeste ale setei
de aur.

In creația sa, Slavici a pus în lumină 
frumusețea și -puritatea sentimentelor 
unor țărani de rând, dînd astfel indirect 
un răspuns categoric literaturii natura
liste, potrivit căreia în rândurile păturilor 
de jos sentimentele superioare erau 
inexistente. în nenumărate alte schițe și 
nuvele ca „Gura satului'1, ^Vecinii“, „Co
moara” , aspectele luptei de clasă sînt se- 
zisate judicios, chiar dacă anumite note 
false,' nerealiste (cum ar fi indicarea f 
lantropiei ca soluție în rezolvarea . mize 
riei sociale ori armonia pentru evitarea 
antagonismelor de clasă) mai alterează pe 
alocuri realismul imaginilor zugrăvite.

Interesant oa document social, romanul 
„Cel din urmă armaș“ constituie o suită 
de portrete de oameni politici pe care 
Slavici i-a cunoscut și prin care se pro
nunță un rechizitoriu la adresa demago
giei politicianismului burghez, venal și pa- 
triotard-.

Nu de mai puțină însemnătate sînt 
„Amintirile11 lui- Slavici din care istoria 
literară a dobîndit prețioase date și in
formații inedite despșe' Eminescu, C’za- 
giale, Coș-buc ș. a. Ciclul „închisorile 
mele" au o netăgăduită valoare amintind 
de conflictele scriitorului urgisit în re
gimul burghezo-moșieresc. Detențiunile 
repetate au fost resimțite dureros de 
scriitor căruia i-au grăbit sfîrșitul. Ion 
Slavici, a murit uitat și sărac la 10 au
gust 1925. I-a supraviețuit opera, străbă
tută de un bogat filon realist, care și-a gă
sit. în anii puterii populare prețuirea me
ritată, ,în lumina concepției clasei mun
citoare privind valorificarea critică știin
țifică , a moștenirii literare. Mărturii ale 
aprecierii actuale date operei lui Slavici 
sînt edițiile apărute în -ultimii ani în ti
raje impresionante și totuși atît de re
pede epuizate.

Scrisul lui Slavici, fără podoabe exte
rioare, cu o expresie sobră, se distinge 
printr-un stil aspru, sgrunțuros. Poate 
tocmai această economie a mijloacelor de 
exprimare a trezit susceptibilitatea unor 
stiliști cărora limba lui Slavici li s-a pă
rut comparabilă cu un monument des
puiat de ornamente și obositor la contem
plare. Dar acesta e stilul asa-zis obiectiv, 
pe care l-a preluat apoi Rebreanu ridi- 
cîndu-1 la înălțimea realistă din „Răs
coala11 și „Ion”.

La treizeci de ani de la moartea scrii
torului opera sa, străbătută de un puter-' 
nic simț al dezvăluirii realiste a fenome
nelor sociale, se citește cu un interes viu 
și nealterat de vreme. Este și firesc căci 
scrisul lui Slavici este un viguros act de 
a0uzare la adresa' unui regim pe care 
istoria l-a condamnat definitiv.

H. ZALIS

O operă clasică despre bazele tactice 
ale partidului de tip nou

S-au împlinit 50 de ani de la apariția 
genialei opere a lui V. I. Lenin „Două 
tactici ale social-democrației în revoluția 
democratică“. în acele momente cînd a 
apărut această operă, în Rusia se ridica 
tot mai puternic valul primei revoluții 
populare din epoca imperialismului. Pu
ternicele greve economice și politice în 
orașe, marile mișcări țărănești la salte, ac
țiunile și răscoalele din armaitlă și flotă 
arătau în naod clar- că „a început o pe
rioadă de zguduiri politice și de revolu
ții“.

în aceste condiții, partidul clasei mun
citoare trebuia să-și elaboreze o tactică 
proprie, care să asigure cuprinderea pu
ternicului val revoluționar, a mișcării nă
valnice a maselor, care să fie în stare să 
ducă muncitorimea înainte, să asigure he
gemonia proletariatului în asaltul poporu
lui împotriva absolutismului țarist.

Or. datorită oportunismului și acțiunilor 
scizioniste ale menșevicilor, în rândurile 
P.M.S.D.R. nu exista unitate, partidul era 
scindat în două fracțiuni — bolșevicii și 
menșevicii; fiecare fracțiune avea un 
punct de vedere diferit asupra caracteru
lui forțelor motrice ale revoluției și sarci
nilor proletariatului în revoluție, asupra 
problemelor stiraitegiei și tacticii partidu
lui.

Numai convocarea unui nou congres al 
partidului putea lichida criza din partid 
și asigura elaborarea unei tactici unice a 
proletariatului în revoluția democratică. 
Congresul al III-lea al P.M.S.D.R. convo
cat în aprilie 1905 — la care menșevicii 
au refuzat să participe convocînd o con
ferință separată a lor — are marele me
rit istoric de a fi elaborat tactica mar
xistă revoluționară a partidului de tip nou 
înarmînd partidul cu un program comba
tiv de luptă pentru victoria revoluției 
burghezo-democratice.

în lucrarea sa „Două tactici ale social- 
democrației în revoluția democratică'1, 
V. I. Lenin demască necruțător planul tac
tic adoptat de menșevici la conferința lor,
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arătînd că ei s-au rostogolit definitiv în 
mlaștina oportunismului și trădării intere
selor clasei muncitoare și ale revoluției. 
Totodată, Lenin a dat în această carte o 
genială fundamentare tactică a hotărârilor 
congresului al III-lea, a planului strate
gic și liniei tactice a bolșevicilor 'în revo
luție.

Fundamentînd linia tactică a bolșevici
lor in revoluție, Lenin a pornit de la fap
tul că revoluția din 1905 era prima revo
luție burghezo-demo cratică în epoca im
perialismului. Particularitatea acestei re
voluții a constat în faptul că forța ei prin
cipală, conducătoare a fost nu burghe
zia, ci proletariatul, care își avea propriul 
partid politic, înarmat ou un program 
marxist revoluționar. în cartea sa „Două 
tactici ale social-democrației în revoluția 
democratică1', Lenin a dezvoltat sub toate 
aspectele principiul tactic fundamental 
după care proletariatul poate și trebuie 
să fie conducătorul, hegemonul în revo
luția burghezo-democratică. El a arătat 
că proletariatul are toate posibilitățile să 
devină conducătorul revoluției burghezo- 
democratice.

în primul rând, proletariatul este clasa 
cea mai înaintată, organizată și revoluțio
nară și de aceea este chemat „să joace 
un rol conducător în mișcarea revoluțio
nară general-democratieă din Rusia".

în al doilea rând, proletariatul are pro
priul său partid politic, independent de 
burghezie, partid care-i dă posibilitatea 
„să se închege într-o forță politică unică 
și de sine stătătoare“. în legătură cu 
aceasta, Lenin sublinia că conducerea 
luptei revoluționare a proletariatului n-o 
pot exercita partidele de tip vechi — par
tidele oportuniste din Internaționala a 
Il-a — care erau promotoare ale ideolo
giei și politicii burgheziei în sinul clasei 
muncitoare și care rezervau proletariatu
lui rolul de anexă a burgheziei

în al treilea rând, proletariatul mai mult 
decît oricare altă clasă din Rusia, era in
teresat în răsturnarea țarismului și vic
toria revoluției burghezo-democratice. 
Deși o asemenea victorie în revoluție nu 
distrugea bazele capitalismului, totuși ea 

contribuia Ia descătușarea forțelor de pro
ducție din lanțurile feudalismului, la in
staurarea libertăților democratice și la ne
tezirea căilor de luptă pentru victoria re
voluției socialiste. Victoria revoluției bur
ghezo-democratice înfăptuită sub hegemo
nia proletariatului dădea acestuia po
sibilitatea de a-și stringe și mai mult rân
durile, de a se organiza mai bine, de a 
dobîndi mai multă experiență în condu
cerea luptei revoluționare a maselor și de 
a începe trecerea directă la revoluția so
cialistă. „De aceea — scria Lenin — re
voluția. burgheză este în cel mai înalt 
grad avantajoasă proletariatului. Revolu
ția burgheză este absolut necesară intere
selor proletariatului“.

Totodată, Lenin a indicat cînd anume 
aceste posibilități de conducere a revolu
ției de către proletariat se pot transforma 
în realitate. Pentru aceasta se cereau cel 
puțin două condiții. Prima condiție consta 
în a se realiza o politică de alianță între 
clasa muncitoare și țărănime,, proletariatul 
deținînd rolul de conducere în cadrul 
acestei alianțe. A doua condiție prevedea 
înfăptuirea unei politici de izolare de 
mase a burgheziei liberalo-moinarhiste,, de 
a o îndepărta de la conducerea revoluției.

Lenin a demascat tactica menșevică de 
pactizare cu burghezia liberală, arătînd că 
burghezia se teme de revoluție, că în fapt 
este o susținătoare a monarhiei și se ma
nifestă tot mai mult ca o forță contrare
voluționară.

Marele merit al lui Lenin constă în 
faptul că dezvoltînd ideile lui Marx și 
Engels despre hegemonia proletaria
tului, le-a transformat într-un sistem 
închegat de cpnducere de către proleta
riat a masejgj, muncitoare de la orașe și 
sate nu numai în perioada luptei pentru 
răsturnarea țarismului, dar și în perioada 
luptei pentru răsturnarea capitalismului și 
pentru construirea socialismului, într-un 
sistem închegat de transformare a țărăni
mii dintr-o rezervă a burgheziei cum se 
intim,pla în revoluțiile burgheze din tre
cut, întis-un aliat, într-o rezervă a prole
tariatului.

+
O altă importantă teză tactică elaborată 

de Lenin în lucrarea sa se referă la mij
loacele de luptă revoluționară a munci
torilor și țăranilor, arătînd că principalul 

mijloc de luptă pentru doborârea țarismu
lui și instaurarea unei republici democra
tice este insurecția armată a poporului. 
Insurecția armată este forma superioară 
da luptă a poporului revoluționar pentru 
cucerirea puterii, este actul hotărâtor al 
revoluției. De aceea, Lenin cerea o se
rioasă pregătire politică și tehnică mili
tară a insurecție“ diînd o mare atenție lo
zincilor ipolitice car® trebuiau să descătu
șeze inițiativa maselor și să le aducă la 
insurecție. Asemenea ilozinci Lenin soco
tea că sînt greva politică de masă ; înfăp
tuirea imediată a zilei de lucru de 8 ore1; 
înfăptuirea pe cale revoluționară a trans
formărilor democratice la țară, inclusiv 
confiscarea pămiînturilor moșierești ; înar
marea muncitorilor și crearea unei armate 
revoluționare. Acestea erau mijloace tac
tice noi de mobilizare a maselor pe care 
Lenin le-a făurit în lupta dîrză împotriva 
menșevicilor ce negau necesitatea insurec
ției armate.

în „Două tactici ale social-democrației în 
revoluția democratică“ Lenin a de
monstrat că revoluția burghezo-democra
tică victorioasă, în care proletariatul este 
conducătorul și principala forță motrice, 
în care proletariatul merge în alianță cu 
țărănimea, trebuie să ducă nu la dictatura 
burgheziei, cum se întîmpla în revoluțiile 
burgheze din trecut, ci La dictatura revo- 
luționar-democratică a proletariatului și 
țărănimii. Astfel se rezolva într-un chip 
nou problema fundamentală a oricărei re
voluții — problema puterii de stat. în con
cepția lui Leniin, organul politic al acestei 
dictaturi urma să fie un guvern revolu
ționar provizoriu care să se sprijine pe 
poporul înarmat. Germanele acestui gu
vern Lenm l-a văzut în Sovietele de de- 
putați ai muncitorilor — organizații poli
tice de masă necunoscute înainte și care 
au luat ființă 'în cursul revoluției diin 
1905. Acest guvern — la care trebuiau să 
participe și reprezentanți ai social-demo
crației — urma să înfăptuiască programul 
minim al partidului marxist, să înăbușe 
împotrivirea contrarevoluției și să conso
lideze cuceririle revoluției-

★
Unul din meritele cele mai mari ale lui 

Lenin este că a formulat principiile tac
ticei marxiste în perioada trecerii de la 
revoluția burgheză la revoluția socialistă. 
Pe baza unei profunde analize a dezvol
tării economice și politice a Rusiei, Lenin 
a elaborat teoria transformării revoluției 
burghezo-democratice în revoluția socia
listă.

„Proletariatul — scria Lenin — trebuie 
să ducă pînă la capăt revoluția democra

tică, alăturîndu-și masa țărănimii, spre a 
zdrobi prin forță împotrivirea absolutis
mului și ă paraliza nestatornicia burghe
ziei. Proletariatul trebuie să săvîrșească 
revoluția socialistă, alăturîndu-și masa 
elementelor semiproletare ale populației, 
spre a zdrobi prin forță împotrivirea 
burgheziei .și a paraliza nestatornicia țără
nimii și a micii burghezii“.

Prin elaborarea învățăturii cu privire 
la hegemonia proletariatului în revoluția 
burghezo-democratică și în revoluția so
cialistă, cu privire la alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime, rolul, conducător 
deținîndu-1 clasa muncitoare, cu privire 
la dictatura revolutionar-democratică a 
proletariatului și țărănimii ca urmare a 
insurecției armate victorioase, Lenin a 
îmbogățit tezaurul marxismului, a pus 
bazele tactice (politice) ale partidului co
munist. De asemenea, Lenin a îmbogățit 
marxismul cu o nouă teorie a revoluției 
socialiste — armă puternică care a cheză- 
șuît victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie 1917. Și tocmai în aceasta 
constă importanta excepțională, mondială 
a lucrării lui Lenin „Două tactici ale 
social-democrației în revoluția democra
tică11.

+
Caracterul internațional al principiilor 

tactice elaborate de Lenin în lucrarea sa 
„Două tactici ale social-democrației în re
voluția democratică'1 s-a verificat și în 
lupta partidului marxist-leninist al clasei 
muncitoare din Romînia. Astfel. însușirea 
profundă și creatoare a principiilor tac
tice leniniste a stat în centrul preocupă
rilor Congresului al V-lea al P C.R.

Pe baza unei temeinice analize a forțe
lor de clasă, Congresul a arătat că rolul 
de hegemon în revoluția burghezo-demo
cratică trebuie să-l joace clasa muncitoare 
care se sprijină la țară pe elementele pro
letare și semiproletare, mergînd în alianță 
cu masele principale ale țărănimii și 
luptînd împotriva chiaburimii.

Hotărârile Congresului al V-Iea au avut 
o influență hotărâtoare asupra întregii 
dezvoltări ulterioare a mișcării muncito
rești revoluționare din țara noastră. 
Aceste hotărâri au constituit un îndreptar 
pentru lupta partidului și în perioada de 
după 23 August 1944 în vederea desăvîr- 
șirii _ revoluției burghezo-democratice și 
făuririi regimului de democrație populară.

Folosind condițiile favorabile create 
prin eliberarea țării noastre, P.C.R. în 
fruntea clasei muncitoare a trecut la rea
lizarea mărețelor sarcini ce stăteau în 
fața țării. Pornind de la învățătura le
ninistă că tactica se ocupă de formele de 
luptă și de organizare a proletariatului, 
de înlocuirea și combinarea acestor forme 

de luptă în vederea asigurării liniei stra
tegice, P.C.R. a pornit la organizarea ma
selor, stabilind totodată principalele forme 
de organizare și de luptă în vederea i mo
bilizării maselor.

Unul din principiile tactice fundamen
tale folosite de P.C.R. a fost principiul 
leninist de a "convinge masele — pe baza 
propriei lor experiențe— de justețea lo
zincilor partidului, de necesitatea de a 
înfăptui, măsurile preconizate de partid.

Datorită muncii perseverente a parti
dului, s-a reușit să se asigure rolul de he
gemon al proletariatului în , lupta între* 
gului popor ; masele țărănimii muncitoare 
— sub conducerea clasei muncitoare — au 
trecut la înfăptuirea pe cale revoluționară 
a reformei agrare, ceea ce a contribuit la 
închegarea alianței dintre clasa munci
toare șj țărănimea muncitoare.

Desfășurarea evenimentelor în țara 
noastră confirmă de asemenea teza le
ninistă că în condițiile imperialismului nu 
există un zid despărțitor între revoluția 
burghezo-democratică și revoluția socia
listă, că de la etapa burghezo-democra
tică a revoluției cînd proletariatul luptă 
în. fruntea întregului popor și mai ales a 
țărănimii pentru lichidarea rămășițelor 
feudale, el trebuie, sub conducerea partl- 
dului și în alianță cu masele muncitoare 
asuprite și, exploatate; să treacă imediat 
la luptă directă împotriva capitalismului, 
pentru socialism-

*
Lucrarea marelui Lenin are o impor

tanță istorică deosebită. Prin această 
operă’, Lenin a îmbogățit arsenalul ideo
logic al marxismului cu o nouă teorie a 
revoluției punînd bazele tacticii partidu
lui marxist-revoluționar.

înarmat cu o strategie șl tactică ca 
știință a conducerii luptei revoluționare, 
proletariatul fus, în frunte cu partidul 
său, a reușit să formeze și să călească o 
puternică armată politică cu care a asal
tat și zdrobit pozițiile absolutismului ța
rist și apoi ale, burgheziei instaurând dic
tatura proletariatului pe o șesime a glo
bului pămîntesc.

Strategia și tactica P.C.U.S. verificată 
pe baricadele celor trei revoluții are o 
însemnătate internațională, exercitînd 
influiență asunra dezvoltării mișcării re
voluționare din toate țările lumii.

Succesele obținute de partidele comu
niste și muncitorești din întreaga lume 
dovedesc justețea concluziei leniniste că 
.bolșevismul este un exemplu de tactică 
pentru toată lumea.

în acest sens, lucrarea lui V. I- Lenin 
„Două tactici ale social-democrației în re
voluția democratică11 (are o importanță 
istorică mondială.



dezvoltării creșterii animalelor
Crescători destoinici de animale

Spre seară, în comuna Dumbrăvioara 
din raionul Tg. Mureș... Portițele sc dau 
înlături și, de prin curți, încep să iasă 
țărani muncitori ducînd de funii animale. 
Așa se obișnuiește prin părțile acestea : 
seara, animalele — cele de prăsilă bine
înțeles, care nu sînt folosite la muncă — 
să fie plimbate. Și ce animale frumoase... 
Numai de rasă Simmental.

în Dumbrăvioara sînt crescători de ani
male, destoinici. De altfel, pe 
terea vitelor este ocupația de 
rănilor muncitori.

Grajdul tovarășului Ștefan 
a devenit neîncăpător. își află 
post trei vaci mari de lapte, 
— încă patru capete. Și dacă te arăți sur
prins, bătrânul îți șoptește misterios, la 
ureche :

— Trei tăurași i-am predat prin iunie, 
statului. După contract. Am primit bani 
frumoși pentru ei Mi s-au redus cotele. 
Apoi am cumpărat 9 fuse de piele, 4 kg. 
și jumătate de talpă, aproape 7 kg. de 
bumbac și încă altele.

— Bine, dar poți să îngrijești atîtea ani
male ?

— Pot, de ce nu. Am și eu „brigada“ 
mea...

Da, tovarășul Ștefan Bere'kmerj are o 
brigadă de crescători de animale. Patru 
dintre feciori — Ștefan, Francisc. Victor 
și Arpad, toți utemiști — se ocupă cu 
dragoste de creșterea animalelor.

Asemenea utemiștilor Berekmeri sînt 
încă mulți utemiști și tineri crescători de 
animale în Dumbrăvioara. Utemistul Vai- 
da Francisc (b) junior crește acum, în 
gospodăria sa 3 vaci de lapte, 3 tăurași 
și doi porci. în luna iunie a predat, statu
lui un taur, pentru care a primit peste 
7.000 lei. Pentru ceilalți trei tăurași pe 
care-i are acum acasă cît și pentru un 
porc a încheiat, de asemenea, contracte 
cu statul. Utemistul Vaida lorii jun’or 
are contracte încheiate pentru patru tău
rași, tînărul Kun Bela pentru un porc iar 
tînărul Ioan Roman pentru un porc și 30 
de păsări.

aici, creș- 
bază a ță-

Berekmeri 
acolo adă- 

iar tineret

Preocuparea creșterii animalelor se 
poate vedea și din grija lor pentru asigu
rarea unei baze furajere abundente. Co
mitetul organizației de bază U.T.M., de 
pildă, a mobilizat pe utemiști și tineri să 
participe, .prin muncă voluntară, la cură
țirea pășunilor. 15 hectare de pășune au 
fost curățate prin acțiuni de muncă vo
luntară, de către tineret.

Organizația de bază U.T.M. a îndrumat 
de asemenea pe utemiști și mai ales pe 
pionieri să dea atenție și creșterii anima 
lelor mici și păsărilor — mai cu seamă 
a iepurilor de casă și porumbeilor. Iar ute
miștii și pionierii au răspuns cu dragoste 
acestei acțiuni. Pioniera Nagy Ilona, de 
pildă, crește 50 de porumbei, iar utemis 
tul Mozeș Mihail — 50 de iepuri și 50 de 
porumbei.

„Flori" din acesfea sînf pufine ..

crează la fermele zootehnice, este mic. Sînt 
chiar cazuri — de pildă, la gospodăriile' 
colective din Stejeriș, Nazna etc. — cînd 
nici un tînăr nu lucrează la ferme.

Ce n-a făcut
comitetul raional U. T. M.

pentru dezvoltarea creș- 
în anii 1954—1958, în 
un puternic răsunet în 
muncitori din comuna

*
Sarcinile trasate de Hotărârile Plenarei 

lărgite a C.C. al P.M.R. din august 1953 
cît și de Legea 
terii animalelor, 
R.P.R. au găsit 
rîndul țăranilor 
Dumbrăvi oara.

Preocuparea țăranilor muncitori pentru 
' sporirea șspielulut a făcut ce, în comună, 
numărul animalelor să crească de la un 
an la altul. Astfel în anul 1954 numărul 
bovinelor a crescut cu peste 130 capete 
față de anul 1953 iar în 1955 numărul lor 
a mai sporit cu peste 160 capete față de 
1954. Din numărul total, mai bine de 50 
la sută Sînt vaci. Totodată a crescut ne
contenit și numărul contractelor încheiate 
pentru îngrășarea și valorificarea anima
lelor și păsărilor. Numai în cele două tri
mestre din anul acesta în comună au fost 
încheiate peste 300 contracte pentru va
lorificarea a mai bine 
porci și 500 păsări.

La obținerea acestor 
tul din comună aduce 
semnată. Utemiștii și tinerii țărani mun
citori din comună se preocupă în mod 
permanent și cu dragoste de creșterea 
animalelor. Aceasta se datorește, într-o 
măsură însemnată, muncii duse de orga
nizația de bază U, T. M. Astfel organiza
ția de bază U.T.M. a ținut o adunare ge
nerală deschisă în care s-a discutat des
pre problema creșterii animalelor. De 
mult ajutor le-au fost tinerilor și leoț’ile 
ținute în cadrul cercului agro-zootehnic 
din comună. Mai bina de 30 tineri au par
ticipat la aceste lecții, căpătînd cunoș
tințe noi și importante, mai ales în ce pri
vește creșterea animalelor.

de 150 tauri, 90

rezultate, tinere- 
o contribuție îa-

Mai sînt însă și alte organizații de bază 
U.T.M. care — asemenea celei din Dum 
brăvioara — se preocupă de mobilizarea 
tineretului la creșterea animalelor, ca cele’ 
din comunele Gornești, Voivodeni sau d:n 
gospodăriile colective din Ciba-Niculești, 
Foi, Crăciunești și din alte locuri.

Din păcate asemenea organizații de bază 
U.T.M. sînt „flori“ rare în raion, le poți 
număra pe degete. Comuna Sîncraiu de 
Mureș, de pildă, este o comună mare, cu 
multe posibilități în ce privește creșterea 
animalelor. Organizația de bază U.T.M. din 
comună cuprinde peste 25 utemiști, în co
mună fiind' peste 100 tineri. Mulți dintre 
ta sini crescători de animale și au obținui 
rezultate frumoase. Rezultatele acestea ar 
fi fost însă și mai de seamă dacă comite
tul organizației de bază U.T.M. ar fi ur
mărit felul în care utemiștii și tinerii se 
ocupă de creșterea animalelor și i-ar fi 
îndrumat îndeaproape, temeinic și perma
nent, în această privință. Or acest lucru 
nu s-a întâmplat. Singura preocupare a co
mitetului organizației de bază U.T.M. din 
comună în domeniul creșterii animalelor a 
fost organizarea unei acțiuni de muncă vo
luntară pentru curățirea pășunilor.

Asemenea lipsuri se manifestă și în ac
tivitatea altor organizații de bază U.T.M. 
din raion ca cele din comunele Berghia, 
Smtana dt> Mureș, Pănet sau din gospodă
riile colective din Acățari, Stejeriș etc. în 
afară de acțiuni pentru curățirea pășuni
lor, comitetele acestor orggpizații de bază 
U.T.M. n-au făcut nimic altceva pentru a 
antrena pe tineri să participe activ la dez
voltarea creșterii animalelor.

în unele organizații de bază U.T.M. — 
și mai ales în cele din sectorul socialist al 
agriculturii — comitetele U.T.M. nu s-au 
străduit să atragă tineretul spre meseria 
de crescători de animale, să sădească în 
rândurile sale dragostea pentru această 
meserie de cinste. Desigur că multe lucruri 
frumoase ar fi învățat tinerii mulgători 
din gospodăria agricolă de stat din Tg. Mu
reș dacă s-ar fi întâlnit vreodată — într-o 
acțiune organizată — cu tovarășii Alexan
dru Csibi sau Alexandru Palko, mulgători 
cu experiență. Tinerii crescători de ani
male ar fi avut de învățat Și de la utemis. 
tul Ion Raia. Iubindu-și meseria pentru 
care s-a pregătit, folosind metodele îna
intate, harnicul crescător a reușit să spo
rească greutatea vie la fiecare animal oe 
care-1 are în grijă cu cîte 9 kg. peste cea 
planificată. Pentru că nu s-a dus o muncă 
susținută cu ei, unii tineri „s-au plictisit“ 
de munca de crescător de animale și au 
căutat alte meserii mai ..interesante“. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu utemiștii Gheor- 
ghe Csibi și Kenesyi Ioan. De asemenea 
la gospodăria agricolă colectivă din Sîn- 
tana de Mureș, utemiștii Gagyi Francisc și 
Hosu Petre, îngrijitori de animale, au pă
răsit această muncă și acum lucrează la 
cîmp. Tot din această cauză, numărul ti
nerilor din gospodăriile colective care lu-

Faptul că în cea mai mare parte din or
ganizațiile de bază U.T.M. planurile de ac
tivitate nu cuprind sarcini privind creș
terea animalelor cît și faptul că unele co
mitete ale organizațiilor de bază nu s-au 
preocupat de problemele creșterii anima
lelor, dovedește că nici comitetul raional 
n-a socotit ca o problemă importantă an
trenarea tineretului la dezvoltarea șepte- 
lului. Cu vreme în urmă, comitetul .raional 
a întocmit un plan de măsuri în scopul 
antrenării maselor largi ale tineretului la 
lupta pentru sporirea șeptelului și îmbu
nătățirea raselor de animale. Dar măsurile 
propuse în el au rămas pe hîrtie. Din ia
nuarie și pînă în iulie, în direcția creș
terii animalelor, comitetul raional U.T.M. 
și-a propus — ca sarcină mai importantă 
— doar organizarea unei consfătuiri cu ti
nerii crescători fruntași. Consfătuirea tre
buia să se țină la 11 iunie. Ea nu s-a ținut 
însă nici pînă acum.

Activitatea slabă a multor organizații de 
bază U.T.M. în această privință se dato- 
reșts și faptului că nu au fost bine îndru
mate de către activiștii comitetului raio
nal. Aceasta din cauză că nici activiștii 
n-au fost înarmați temeinic de către mem
brii biroului comitetului raional cu pro
blemele dezvoltării șeptelului. Necunoscînd 
bine aceste probleme, activiștii s-au ferit 
să le pună în fata utemiștilor și tinerilor.

Ce trebuie tăcut
detoate că munca organizațiilor 

U.T.M. în direcția creșterii anima- 
este slabă, în raionul Tg. Mureș

O vacan|ă neobișnuită
începuse de cîteva zile, dar 
Tăbîrță, student în anul IV

Vacanța 
Constantin 
la Facultatea de agronom'e din Timi
șoara, nu a reușit încă să se hotărască 
ce ar putea face. In Turcinești, satul lui 
natal din Oltenia, nu poate să se plîngă 
că n-are cum să-și petreacă vacanța. Ar 
putea merge în fiecare zi în luncă la 
plimbare, ori la scăldat, ori chiar la cîmp, 
să dea o mînă de ajutor părinților, că nu 
i-ar fi greu, ci dimpotrivă, i-ar face plă
cere.

Dar pe el îl stăpînesc alte dorinți, încă 
de cînd a auzit că în comuna Banloc din 
raionul Timișoara, există combine autopro- 
pvkate S4, care funcționează în timpul 
trcerișului pe tarlalele gospodăriei agri
cole de stat din această comună.

în timpul anului a avut prilejul să stu
dieze teoretic tot ce se poate studia 
despre aceste combine, dar numai cu 
teoria el nu se poate mulțumi. Setea lui 
de cunoștințe nu se poate opri aici. El 
vrea să le vadă la fața locului, vrea să le 
studieze amănunțit, ba chiar să le con
ducă.

Luna lui de practică începe la cîteva 
săptămâni, după vacanță. Dar luna 
aceasta nu-i va fi de ajuns pentru cîte 
și-a propus să cerceteze și să studieze, 
încă din timpul anului ! Chiar dacă își 
va face practica la Banloc, timpul nu-i 
va ajunge și pentru studiul combinelor 
autopropulsate S4, pentru că în luna au
gust poate nici nu va mâi fi nevoie de ele. 
Așa că trebuie să plece neapărat, chiar 
acum la Banloc.

A auzit că anul acesta în Banloc va fi 
o recoltă bogată, mai bogată ca de obicei. 
Și apoi, în Banloc nici nu s-ar simți sin
gur. Acolo Va întîlni oameni pe care-i 
cunoaște demult, încă de pe vremea cînd 
mergea să țină diferite conferințe țăra
nilor muncitori, despre felul _ cum să-și 
lucreze pământul. Asta s-a întâmplat mai 
acum cîțiva ani, imediat după term na- 
rea școlii medii, pe vremea cînd era acti
vist al comitetului raional U.T.M., îna’nte 
de a deveni student. își amintește bine 
că i-ar fi plăcut foarte mult să lucreze în 
Banloc. deoarece terenul de acolo, cîmpia 
prezintă elemente de experimentare 
foarte interesante.

★
în lumina puternică a soarelui, valurile 

lanurilor mlădioase se legănau molcom în 
bătaia abia simțită a vîntului de cîmpie. 
Văzduhul se înălța limpede, de un al
te ri.ru adine, plin de un farmec aparte.

Starea în care se afla Tăbîrță în mo
mentul acesta, nu era decît îneîntare. 
Reușise să sosească în Banloc tocmai la 
timp- Combinele începuseră să treiere. 
Combinele autopropulsate S4, pe care el 
ținuse atît de mult să le studieze la fața 
locului, se aflau în plină funcțiune.

Dorința lui de a-și verifica cunoștințele 
cîștigate în mod teoretic, l-a impresionat 
pe inginerul Silviu Olaru, care numai
decât s-a gândit să-i creeze toate condi
țiile de studiu practic. După ce l-a lăsat 
să privească atent combinele, după ce au 
analizat împreună modul de funcționare, 
l-a lăsat singur să supravegheze cîteva 
din ele, ba ceva mai mult, i-a dat în 
grija lui încă vreo opt secerători pe care 
nu le supraveghia încă nimeni...

Și din momentul acela, Tăbîrță s-a 
străduit să folosească din plin timpul lui 
liber. Și-a făcut în gînd anumite calcule, 
presupuneri și proiecte cu privire la ceea 
ce ar putea organiza el, pentru ca recol
tatul să se isprăvească mai repede și în 
condiții mai bune.

,,S-ar putea recolta chiar trei vagoane 
de grâu pe zi" — socoti el în sfîrșit. Și 
zîmbi în sinea lui, plin de emoție.

★
Iată-1 pe Constantin Tăbîrță în plină 

activitate. De la un capăt la altul al câm
piei el parcurge distanțele, nici nu știi 
cînd ; supraveghează opt secerători de
odată, dă îndrumările necesare și, în ace
lași timp, urmărește cu deosebită atenție 
și combina, pe care o stăpânește acum 
cu multă siguranță.

★
Acum, oricine ar trece prin comuna 

Banloc, ar fi atras și surprins de o veste 
îndeajuns de neobișnuită care circulă cu 
rapiditate de la un capăt la altul al comu
nei. în fiecare zi, muncitorii gospodăriei 
de stat de aici, au reușit să recolteze 
cîte trei vagoane de grâu cu ajutorul com
binei autopropulsate și în același timp, 
cele opt secerători supraveghiate de stu
dentul Constantin Tăbîrță, au întrecut 
planul lor zilnic de secerat-

„Inginerul n®gtru are acum un ajutor 
voluntar, pe studentul Constantin Tă
bîrță de la Timișoara“ — vorbesc oame
nii. „El reușește să descopere mereu noi 
mijloace de funcționare rapidă a acestor 
mașini" spune careva.

Și astfel, vacanța lui Constantin Tă
bîrță a început ca o vacanță cu totul și 
cu totul aparte, o vacanță neobișnuită.

Se poate ca tînărul acesta să nu simtă 
nevoia unei destinderi mal distractive ? ar 
fi tentat careva să se întrebe. De ce în 
loc să se plimba ori să facă cine știe ce 
altceva, rămîne chiar și după lucru la 
cîmp și cu ochii adînciți în zare cugetă 
la ceva care-1 face din cînd în cînd să 
zîmbească ? Dacă îl întrebi cum de nu re
simte nici osteneala, nici lipsa unei dis
tracții trecătoare, el rîde și explică vesel:

— Fiindcă mulțumirea realizării pentru 
mine e totul.

N. NEGOIESCU

Vizitele oaspeților sirieni
Continuându-și vizitele pe care le între

prind în țara noastră, deputății sirieni 
Haled Bagdas și Farzat Mamliuk au vi
zitat marți dimineața Centrul de produc
ție cinematografică de la Buftea. Depu
tății sirieni au fost însoțiți de Ion Pas, 
prim looțiitor al ministrului Culturii, de
putat în Marea Adunare Națională.

La sosirea pe șantierul unde se ridică 
cel mai mere centru cinematografic ro- 
mînesc, oaspeții au fost întîmpinați de 
Marin Stanciu, director general adjunct 
în Ministerul Culturii, Ștefan Ioan, direc
tor general adjunct al Centrului de pro
ducție cinematografică Buftea, de tehni
cieni cinematografici.

Oaspeții sirieni au vizitat primele pla
touri cinematografice intrate în funcțiune, 
cabinele artiștilor, laboratorul de grime 
și culori, atelierul de construcții de decor.

Deputății sirieni au discutat îndea
proape cu tehnicienii cinematografici, ce- 
rîndu-le amănunte în legătură cu tehnica 
filmării, cu condițiile și perspectivele de 
dezvoltare ale cinematografiei romînești.

La plecare oaspeții eu mulțumit căldu
ros pentru primirea făcută.

(Agerpres)

Cu 
bază 
lelor 
există posibilități și se pot realiza lucruri 
mult mai frumoase în domeniul creșterii 
animalelor. dacă organizațiile de bază 
U.T.M. vor urmări îndeaproape și vor în
druma temeinic activitatea tinerilor în 
această privință. Se cere însă comitetului 
raional U.T.M. să facă o analiză serioasă 
a felului în care a muncit pină acum și 
să-și îmbunătățească munca cu organiza
țiile de bază U.T.M. în această direcție. 
Comitetul raional U.T.M. Tg. Mureș are 
la îndemână numeroase mijloace de îmbu
nătățire a muncii.

Este necesar ca problema mobilizării ti
neretului la creșterea animalelor să-și ocu 
pe locul ei de frunte în activitatea comi
tetului raional. Activiștii comitetului ra
ional să fie înarmați temeinic cu cunoș
tințe elementare în domeniul creșterii 
animalelor, să studieze documentele de 
partid și de stat în legătură cu această 
însemnată problemă. Este de asemenea 
necesar ca comitetul raional U.T.M. să 
îndrume organizațiile de bază U.T.M. să 
muncească altfel încît să atragă cît mai 
mulți tineri spre meseria de crescă
tori de
rîndul lor 
însemnată 
fi folosite

INFORMAȚII
Institutul Pedagogic „Maxim Gorki“ 

din București, str. Pitar Moș nr. 13, ra
ionul I. V. Stalin, anunță că au început 
înscrierile pentru secția prin corespon
dență.

La această secție se poj. înscrie cadrele 
didactice care au la bază o școală medie 
sau echivalentă și doresc să primească 
o calificare superioară în domeniul lim
bii ruse.,

înscrierile se fac la Institutul „Maxim 
Gorki“ iar examenul de admitere se va 
depune la unul din centrele cele mai 
apropiate : Cluj — Univ. „V. Babeș", 
Iași — Univ. „Al I. Cuza“, Timișoara — 
Institutul Pedagogic, Craiova — Institu
tul Agronomic, Galați — Institutul Agro
nomic.

Examenul de admitere va avea loc în
tre 10-17 septembrie la următoarele dis
cipline : limba rusă (scris și oral), limba 
și literatura română (scris și oral), isto
ria R.P.R. (crai).

Absolvenții acestei secții se bucură de 
aceleași drepturi ca cei de la facultatea 
de zi.

Informații suplimentare în scris sau 
verbale, se poj obține la secretariatul sec
ției prin corespondență.

★
în cadrul Vacanțelor păcii, la invitația 

Comitetului Național pentru Apărarea 
păcii din R. P. R„ luni au sosit în Ca
pitală Alvaro Lopez și soția sa, Franca 
Lopeț, activiști ai Consiliului Mondial al 
Păcii care-și vor petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai Comitetu
lui Național pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R.

Zarva războinică de la Seul
Nu posedăm informații dacă în vara 

aceasta la Seul bîntuie mari călduri dar 
în orice caz capetele unor demnitari li- 
sînmaniști s-au înfierbîntat rău de tot. In 
capitala sud-coreeană, falitul dictator Li 
Sîn Man s-a trezit din nou apucat de un 
subit zel războinic și nu obosește zăngă
nind armele. Li Sîn Man vrea să modifice 
termenii armistițiului din Coreea șl, după 
cum anunță agenția „France Presse“, gu
vernul sud-coreean a dat publicității o 
declarație în care cere trupelor părții 
coreeano-chineze să evacueze toate teri
toriile situate la sud de paralela 38. Un 
purtător de cuvînt lisînmanist a declarat 
corespondentului agenției „United Press“ 
că autoritățile sv.d-coreene „vor folosi 
toate mijloacele incluși« forța militară" 
pentru a ocupa teritoriile respective. Dar 
lucrurile nu s-au oprit aci. Guvernul 
lisînmanist a dat un ultimatum comisiei 
neutre de supraveghere a armistițiului 
cerîndu-i să părăsească Coreea de sud 
pînă la 13 august, la miezul nopții. Cere
rea a fost însoțită de amenințări fățișe, 
care nici măcar n-au fost ascunse în dosul 
unor formule diplomatice. Și urmînd pilda 
lui Ngo Dinh Diem, bande de bătăuși au 
fost asmuțite asupra membrilor comisiei 
punînd viața acestora în primejdie-

La prima vedere, s-ar părea că este 
vorba de accese provocate fie de un de
zechilibru nervos mai vechi și netratat, 
fie de caniculă. Din păcate lucrurile sînt 
cu mult mai grave. Lisînmaniștii ame
nință pentru că știu că există anumite 
forțe politice dornice să creeze încordare 
în Extremul Orient și care la nevoie i-ar 
sprijini. De altfel, agenția „France Pres
se" sublinia că este imposibilă „absolut 
orice posibilitate de acțiune militară in
dependentă a diviziilor sud-coreene care 
nu au muniții decît pentru 3 zile".

Cercurile oficiale din S.U.A. au adop
tat o atitudine prudentă față de zarva de 
la Seul și au preferat să nu-l sprijine de 
astă dată pe Li Sîn Man în provocările 
sale. Față de ultimele acțiuni Departa
mentul de Stat păstrează tăcere. In 
schimb, unele organe de presă americane,

„New York Times“ s-au gră- 
justificări pentru provocările

printre care 
bit să caute . 
lisînmaniste- Merită a fi menționată reac
ția britanică. Un purtător de cuvînt al 
ministerului de externe al Angliei a ca
racterizat amenințările guvernului sud- 
coreean drept „acțiuni condamnabile".

O seamă de ziare și agenții de presă oc
cidentale au exprimat părerea că agita
țiile lui Li Sin Man „sînt menite să-i în
tărească poziția de negociere în actuale'e 
convorbiri economice de la Washington eu 
Statele Unite", după formularea agenției 
„United Press". S-ar putea ca Li Sin Man 
să sconteze că creșterea zelului său război
nic va fi urmată de o creștere a număru
lui de dolari primiți. Dar trebuie să fii 
naiv ca să crezi că numai pentru cîțiva 
dolari în plus era nevoie de un asemenea 
tam-tam belicos.

Unii comentatori occidentali pun în 
legătură manifestările războinica ale lui 
Li Sîn Ma.n 'cu starea de neliniște din Co
reea de sud, arătînd că această neliniște 
„creată de atitudinea revanșardă a Seulu
lui ă crescut considerabil de cîteva săptă- 
m,îni, pe măsură ce conferințele de la Ge
neva destină, atmosfera internațională".

Pozițiile lisînmaniste sînt șubrede și 
'isînmaniștîi se tem mai mult ca de orice 
de posibilitatea unei reglementări a pro
blemei coreene care să țină seama de vo
ința maselor largi ale poporului coreean.

Situația din Coreea de sud — in care 
domnește mizeria și corupția — poate fi 
asemuită fără teamă de exagerări cu un 
vulcan gata să erupă. Iată de ce guvernul 
de la Seul încearcă să tulbure atmosfera, 
să pună 
Coreei și 
ajungerii 
reeană.

Ținînd 
națională 

la Seul să strice socotelile prietenilor 
Li Sîn Man și atunci există primejdia 
subsidiile în dolari în loc să crească» 
scadă'..

din nou în primejdie pacea 
să împiedice astfel posibilitatea 
la o înțelegere în problema co-

de 
lui 
ca 
să

■o>

seama de actuala situație inter- 
s-ar putea ca agitația belicoasă

M. RAMURA

Partszanâi păcii trebuie să confinale lupta 
cu o energie crescîndă

Declarafia lui Joliot-Curie
TASS trans-

de
sădească în 

pentru această 
acest scop pot 

întîlnirile cu

animale și să 
dragostea 

muncă. în 
cu succes

crescătorii vârstnici, care să povestească 
tinerilor despre dragostea lor față de 
meserie, consfătuiri de producție^ în care 
să fie popularizați tinerii crescători frun
tași și metodele lor de muncă etc. De ase
menea trebuie să se dea o atenție mai 
mare popularizării rezultatelor obținute de 
tinerii crescători de animale.

Un mijloc important de îmbunătățire a 
muncii crescătorilor de animale îl consti
tuie întrecerea socialistă și patriotică. 
Dacă pînă acum întrecerea a fost negii- 

★ja tă, ea trebuie organizată acum temeinic 
și mult lărgită.

Tovarășii din comitetul raionul U.T.M. 
Tg. Mureș nu trebuie să uite nici o clipă 
că, mobilizînd tot mai mulți tineri în 
munca de creștere a animalelor, luptă 
pentru înfăptuirea unei mărețe sarcini în
credințate de partid, luptă pentru creș
terea continuă 
muncitor.

a bunăstării poporului

Concursul internațional 
al modei

Anul acesta, pentru prima oară, țara 
noastră va participa alături de U.R.S.S , 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană, R.P. Po 
lor.ă, R.P. Bulgaria, R.P Ungară și R.P. 
Albania la tradiționalul concurs' interna
țional al modei care va avea loc la Ber
lin între 20 și 28 august.

Industria noastră textilă va prezenta la 
concursul internațional al modei de la 
Berlin 58 modele de confecții și tricotaje 
pentru bărbați, femei și copii. Printre mo
delele de confecții și tricotaje prezentate 
sînt rochii de dimineață și pentru după 
amiază din țesături de bumbac, lînă,, mă
tase și jerseu, rochii festive și de seară 
<Jin mătase naturală, costume sport, îm
brăcăminte pentru lucru, pulovere, com- 
pleuri, precum și diferite modele pentru 
copii. Fiecare model prezentat la con
cursul de la Berlin este însoțit de docu
mentație tehnică.

înainte de a fi trimise, modelele de con
fecții șj tricotaje au fost prezentate sîm- 
bătă_seara, la centrul de proiectare a îm
brăcămintei în fața unui consiliu de spe
cialitate.

Totodată, a fost prezentat și un prim 
număr de modelg de confecții și tricotaje 
care vor fi expuse la Festivalul Modei, 
care va avea loc la Leipzig între 4 și 8 
septembrie 1955.

VIENA 9 (Agerpres). — 
mite :

Președintele Consiliului 
Păcii, Frederic Jolioț-Curie, a dat publi
cității o declarație în care se spune : ,,Suc
cesul conferinței de la Geneva, care mar
chează o etapă nouă și fericită în relațiile 
internaționale, a produs o mare satisfacție 
în rîndul popoarelor tuturor țărilor. El a 
fost primit cu bucurie de toți cei care, cre- 
zînd în forța opiniei publice, au luptat 
neobosit pentru a o informa și a o ajuta 
să-și exprime ferm voința de pace.

Participanții la mișcarea pentru pace 
simt cu atît mai adînc acest sentiment de 
bucurie cu cît ani de-a rîndul ei au de
pus în întreaga lume toate eforturile pen
tru ca această înUlnire să aibă loc, fiind 
convinși că ea va demonstra în mod stră
lucit că adevărata oale spre pace o cons
tituie tratativele, nu politica de pe poziții 
de forță.

Această conferință a corespuns năzuin
țelor popoarelor. Ea s-a desfășurat cu suc
ces deoarece șefii guvernelor, răspunză
tori în fața popoarelor pentru cuvintele 
lor, au ținut seama de opinia publică de 
toate orientările și din toate țările, care 
refuză să mai tolereze războiul rece și 
cere tratative adevărate.

Conferința de la Geneva marchează un 
mare pas pe calea spre încetarea războiului 
rece, spre încetarea împărțirii lumii în 
blocuri ostile.

Este incontestabil că năzuința spre pace 
a popoarelor tuturor țărilor a făcut cu pu
tință ținerea acestei conferințe. Rezultatele 
pozitive obținute pînă în prezent trebuie 
să dea un nou elan activității popoarelor. 
Ar fi o ușurință periculoasă să credem că 
forțele puternice oare sînt interesate în 
continuarea războiului rece și toți cei care

Mondial al

nu au renunțat la spiritul cruciadelor, nu 
vor pune obstacole în calea păcii. Con
știentă de aceste-greutăți, mișcarea pentru 
pace trebuie să-și desfășoare activitatea ne
întreruptă și cu o energie mereu cres
cândă.

Opinia publică își dă seama de dificultă
țile ce stau în fața părților contractante în 
rezolvarea sarcinilor și știe că înlăturarea 
acestor dificultăți cere timp. Ea ar pro
testa însă cu energie împotriva unei de
ziceri de la rezultatele pozitive obținute la 
conferința de la Geneva. Ea este ferm con
vinsă că nu există motive cinstite care să 
poată justifica un asemenea insucces.

Pe scurt, mișcările naționale trebuie să 
acționeze astfel încît în cursul viitoarelor 
tratative să se simtă voința fermă și clară 
a popoarelor.

Așa dar, mișcările naționale și toți cei 
care luptă pentru pace au în fața lor sar
cini clare : Să informeze opinia publică și 
să manifeste vigilență. Ei trebuie să ajute 
opinia publică 
de forță încît 
acord privind 
și dezarmarea 
sistem de securitate colectivă, reunificarea 
Germaniei, care să garanteze imposibilita
tea reînvierii militarismului german și îm
bunătățirea relațiilor dintre Est și Vest. 
Opinia publică trebuie să ajungă în situa
ția de a se putea pronunța ferm și cît se 
poate de clar în problemele Pe care le con
sideră pe bună dreptate deosebit de impor
tante.

Conferința șefilor guvernelor celor pa
tru mari puteri a avut loc. Ea a dat rezul
tate favorabile. Cu o nouă încredere în 
eficacitatea acțiunilor lor popoarele vor de 
pune toate eforturile pentru ca etapa în
cepută în lupta pentru pace să fie încu
nunată de noi și mari victorii“.

să se manifeste cu o astfel 
să se realizeze în fapt un 
distrugerea armei nucleare 
generală, organizarea unui

(Agerpres)M. N. CIRSTEA

dau îndrumări“ din fuga mașinii
Comunele Șelaru, Vișina, Slobozia și 

Ștefan cel Mare din raionul Găești au 
avut în anul acesta o mare suprafață în- 
sămînțată ou păioase. In ultimii ani, ță
ranii muncitori din aceste comune s-au 
deprins cu respectarea regulilor agroteh
nice și ei știu că aceste reguli trebuie 
aplicate și la recoltatul păioaselor. De 
aceea numărul țăranilor muncitori care, 
în acest an au început recoltatul cînd 
păioasele au dat în pîrgă, este cu mult 
mai măre decît în anul trecut.

Dorința țăranilor muncitori din aceste 
comune de a termina cît mai repede 
strângerea recoltei se poate vedea din 
faptul că seceratul n-a durat decît 
aproape două săptămîni. Mulți dintre ei, 
odată cu recoltatul, au cărat și snopii la 
arie, străduindu-se să termine tot atît de 
repede și treieratul. Din păcate însă ei se 
lovesc de delăsarea de care dau dovadă 
sfaturile populare comunale și sfatul 
popular raional în organizarea și desfășu
rarea treieratului.

Tovarășii Lebejoară Petre (președintele 
sfatului popular din comuna Slobozia), 
Zoîia Constantin (președintele sfatului 
popular din comuna Ștefan cel Mare). 
Ciobanu Ion (președintele sfatului popu
lar din comuna Șelaru) și Mitrescu Ion 
(președintele sfatului popular din comuna 
Vișina) au neglijat mobilizarea țăranilor 
muncitori la căratul snopilor la arie și la 
organizarea treieratului. Iată numai cî
teva fapte care dovedesc acest lucru. Pînă 
in ziua de 28 iulie, în comuna Slobozia s-a 
terminat recoltatul a peste 1290 hectare, 
în cele 18 z'1® care au trecut de le înce
putul seceratului, președintele sfatului 
popular nu s-a interesat cum se desfă
șoară căratul grînelor la arii, ca să ia mă
surile necesare pentru intensificarea aces
tei acțiun1. Același lucru se poate spune 
și despre președinții sfaturilor populare Aurică, s-au lucrat doar 3 zile din 7 și 
din comunele Vișina, Ștefan cel Mare si 
Șelaru. Datorită acestei cauze, căratul grâ-. 
nelor la arie în aceste comune, este mult 
rămas în urmă. Mult rămas în urmă este' 
și treieratul. în comuna Șelaru. de pildă, 
pînă în ziua de 28 iulie se recoltaseră 
peste 2100 hectare, dar nu se treierase re-

colta decît de pe 140 hectare. Tot pînă la 
această dată. în comuna Slobozia se tre
ierase doar recolta de pe 60 hectare, iar 
în comuna Vișina, din cele peste 
hectare recoltate, - — • ■
pe numai 27 
nu este mai 
cel Mare.

Rămînerea 
selor la arie 
faptului că sfaturile populare au înțeles 
greșit modul de organizare a cetelor. Or
ganizarea cetelor a fost făcută numai 
pentru treierat și nu s-au îndrumat țăra
nii muncitori pentru a se constitui în cete 
în vederea ajutorării reciproce la secerat, 
căratul snopilor și treierat.

Lăsînd totul după vechea obișnuință a 
țăranilor, sfaturile populare nu luptă 
pentru folosirea fiecărui minut de lucru, 
pentru a folosi în mai mare măsură ca
pacitatea batozei, în vederea terminării cît 
mai grabnice a treierișului.

Pe lingă slaba organizare a muncii la 
arie de către sfaturile populare, ră
mînerea în urmă a treierișului în aceste 
comune se datorește în mare măsură și 
conducerii S.M.T.-ului Greci. în luna 
mai, conducerea S.M.T. ului a trimis ser
viciului regional S.M.T. situația termi
nării reparației șl recepționărli tractoare
lor și batozelor. Felul cum au fost repa
rate batozele și spiritul de răspundere a 
comisiei de recepțîonare s-a văzut încă 
din primele zile de treier. La batoza de la 
aria nr. 1 din comuna Ștefan cel Mare, 
de pildă, unde batoihr este Ciocmeată 
Tudor, într-o săptămână întreagă nu s-a 
treierat decît două zile, iar cinci zile s-au 
pierdut pentru înlăturarea defecțiunilor 
cu care batoza a plecat din stațiune. La 
batoza de la aria nr. 2 din aceeași co
mună, la care bafozar este Pîrcălăbescu

1900 
s-a treierat recolta de 

hectare. Situația treierișului 
bună nici în comuna Ștefan

în urmă a căratului păioa- 
și a treieratului se datorește

chiar în zilele cînd s-a ,.lucrat“, tot d’n 
cauza deselor defecțiuni, batozele n-au 
treierat mai mult dș 4.000 kg. pe zi. De
fectuos lucrează și batozele din comunele 
Vișina și Slobozia.

Situația treieratului nu este mai bună 
nici în celelalte comune din raion. Pînă

iulie, de pildă, se treierase 
numai 2927 hectare.

în ziua de 30 
recolta de pe

Această situație este cunoscută de to
varășii Nițu Marin (președintele sfatului 
popular raional), și Ionescu Constantin 
(șeful secției agricole a sfatului popular 
raional). Ei merg des pe teren. Preocupați 
însă să-și îndeplinească norma de ,,a con
trola și îndruma“ — cum scrie în dele
gații — zilnic, din goana mașinii, cîte 
cinci comune, după cum le este obiceiul, 
ei ,,n-au timp suficient“ să ia măsuri con-, 
crete, care să ducă la grăbirea treieratului. 
Este normal și ușor de înțeles că. ' 
asemenea control și îndrumare, în 
lor totul rămîne așa cum a fost 
înainte.

Vinovat de desfășurarea înceată a 
rișului în raion, se face și comitelui 
nai U.T.M., care n-a luat din timp măsu
rile necesare în scopul mobilizării între
gului tineret pentru a participa cu tot 
elanul, la căratul și treieratul recolte' 
Lipsite de îndrumarea concretă și perma
nentă, a comitetului raional U.T.M., orga
nizațiile de bază U.T.M. din comunele 
Slobozia, Vișina și Șelaru n-au sprijinit 
prea mult sfaturile populare la efectuarea 
acestor munci. în planurile lor de muncă, 
comitetele organizațiilor n-au prevăzut 
sarcini concrete pentru fiecare utemist, 
privitoare la strângerea recoltei și treieriș. 
Din această cauză, contribuția organiza
țiilor de bază U.T.M. la strânsul recoltei 
este puțin simțită.

Slaba activitate desfășurată de aceste 
organizații cît și de organizațiile de bază 
din comunele Uliești, Costești-Vale, Pe- 
trești, Mătăsaru și’ Răscăeți este bine cu
noscută de tovarășii Zaharia Nicolae Și 
Dina Marin secretari ai comitetului raio
nal U.T.M. Faptele arată însă că ei n-au 
făcut nimic pentru îmbunătățirea muncii 
acestor organizații în direcția intensif'carii 
treierișului ci s-au mulțumit numai cu 
cunoașterea situației, pentru a avea — 
după părerea lor — ceva negativ de scris 
în rapoartele pe care le trimit forurilor 
superioare. Oare această mulțumire de a 
cunoaște situația și a nu face nimic pen
tru îmbunătățirea ei nu dovedește că co-

după 
urma 

mai

treie- 
raio-

mitetul raional U.T.M. privește cu super
ficialitate strângerea recoltei ?

Este o întrebare la care, în cazul că „nu 
poate“ răspunde comitetul raional U.T.M.- 
Găești, ar putea răspunde tovarășul Gheor- 
ghe Dochie, instructor al comitetului re
gional U.T.M. Pitești pentru raionul 
Găești, care a fost și s-a convins de slaba 
activitate a organizațiilor de bază din 
comunele Slobozia și Vișina, dar pe care 
le „îndrumează" visînd zile întregi în ca
mera oficială a comitetului raional.

Din moment ce însăși instructorul co
mitetului regional U.T.M. (care a fost 
trimis pentru a intensifica activitatea co
mitetului raional în vederea mobilizării 
tineretului la strângerea cît mai repede a 
recoltei) nu cunoaște în ce direcție să în
drume activitatea comitetului raional și 
nu face nimic pentru a cunoaște acest 
lucru, este ușor de înțeles că activitatea 
multor organizații de bază U.T.M. si a co
mitetului raional se desfășoară la voia in- 
tîmplării.

Este necesar ca sfatul popular raional 
să ia de urgență cele mai nimerite mă
suri care să ducă la intensificarea treiera
tului. Este de asemenea necesar ca comi
tetul regional U.T.M.-Pitești să trezească 
pe tovarășii de la comitetul raional U.T.M. 
Găești din somnolența în care se găsesc 
și să-i ajute să se pună pe picioare. Co
mitetul raional U.T.M. are datoria să în
drume cu mai mult spirit de răspundere 
comitetele organizațiilor de bază U.T.M., 
sprijinindu-le să mobilizeze masa largă 
a tineretului în ajutorul sfaturilor popu
lare, în scopul terminării cât mai de grabă 
a treierișului.

GHEORGHE SOCOTEANU 
corespondentul „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Pitești
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Fotografule noastre înfățișează pe solii tineretului nostru 
la marea sărbătoare a tineretului lumii — Festivalul de la 
Varșovia. Minunatele zile ale Festivalului sînt pline de în- 
tîmplări peste care timpul nu va așterne uitarea. Fo.to 1 : 
O „periniță“ pe care alături de tineri romîni o dansează

Energia atomică să slujească 
progresului omenirii!

Conferința internațională de la Geneva 
pentru folosirea pașnică a energiei atomice

•’ GENEVA 9 (Agerpres). — în ziua de 9 
august, conferința internațională tehnico- 
științifică pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice și-a continuat lu
crările. în cadrul ședinței plenare au fost 
discutate probleme legate de crearea in
stalațiilor energetice atomice și printre al
tele a centralelor atomo-electrice precum 
și de perspectivele folosirii energiei ato
mice în aceste domenii.

Participanții la conferință au ascultat 
cu un deosebit interes referatul savanți- 
lor sovietici D. Blohințev și N. Nikolaev 
„Prima centrală atomo-electrică indus
trială din U.R.S.S. și căile de dezvoltare 
a energeticei atomice’’.

în referat se amintește că la 27 iunie 
1954 a fost pusă în funcțiune în U.R.S.S. 
prima centrală atomo-electrică industrială 
cu o putere de 5.000 kwh.

Guvernul U.R.S.S., se spune în referat, 
ținând seama de marea importanță a folo
sirii energiei atomice în scopuri pașnice 
și străduindu-se să contribuie la dezvol
tarea colaborării internaționale în acest 
domeniu, a hotărît să prezinte la confe
rință un referat asupra acestei prime cen
trale atomo-electrice industriale 
U.R.S.S. și asupra funcționării ei.

Profesorul D. Blohințev a prezentat ca
racteristicile esențiale ale agregatelor 
centralei atomo-electrice din U.R.S.S., a 
analizat experiența unui an de funcțio
nare a acesteia și a tras concluzia că în 
anumite condiții, construirea centralelor 
atomo-electrice de mare putere poate fi 
deja avantajoasă din punct de vedere 
economic.

El a subliniat că crearea și funcționa
rea primei centrale industriale pe bază 
de energie atomică din U.R.S.S. permite 
dobîndirea experienței tehnice necesare 
în construirea și exploatarea centralelor 
atomo-electrice, crearea industriei cores
punzătoare și pregătirea cadrelor.

In prezent, a spus D. Blohințev, acea
stă centrală reprezintă o bază reală pen
tru dezvoltarea energeticei atomice în 
țara noastră și experiența funcționării ei 
poate utilă și altor țări care intențio
nează să pășească pe calea unei folosiri 
largi a energiei atomice în scopuri paș
nice.

în continuare, raportorul a vorbit des
pre construcția, particularitățile fizice și 
condițiile de exploatare ale centralei ato- 
mo-edectrice industriale sovietice.

Elementul esențial al centralei atomo- 
electrice în funcțiune este un reactor pe 
bază de neutroni termici cu un moderator 
de grafit și cu răcire cu apă la înaltă pre
siune.

Reactorul are o putere calorică nomi- 
■nală de 30.000 k. w. Ca combustibil ato
mic se folosește uraniu înobilat, conținând 
5 la sută izotopi de uraniu 235. Greutatea 
totală a acestui uraniu este de aproxima
tiv* 550 kg. Trăsătura cea mai caracteris
tică a schemei tehnologice a centralei .este 
prezența a două circuite.

în circuitul primar circulă un agent ter
mic — apă, la înaltă presiune (100 atmos
fere). Cu ajutorul unui sistem de schim
bătoare de căldură această apă transportă 
căldura de la reactor spre apa din circuitul 
secundar, care trecînd prin generatoare de 
aburi se transformă în abur util și acțio
nează un turbogenerator cu o putere elec
trică de 5.000 kw.

Datorită acestei .scheme, exploatarea 
turbinei și utilajelor legate de aceasta nu 
se deosebește cu nimic de exploatarea ter
mocentralelor obișnuite deoarece aceste 
utilaje nu necesită o protecție biologică 
împotriva radiațiilor radioactive.

Analizînd rezultatele exploatării centra
lei atomo-electrice din momentul punerii 
ei în funcțiune, D. Blohințev a tras o serie 
de concluzii.

din

Intensitatea radiației radioactive în în
căperile centralei electrice, în apel9 care 
se scurg din aceasta și în aerul din țeava 
de ventilație a centralei nu amenință secu
ritatea personalului de deservire și a popu
lației din jur.

Exploatarea centralei s-a dovedit a fi 
mai simplă decît a unei termocentrale pe 
bază de cărbune.

Ca o concluzie generală a experienței 
de un an de funcționare a centralei, a 
spus D. Blohințev, se poate afirma în în
cheiere că centrala atomo-electrică care 
are drept sursă de energie un reactor a- 
tomic asemănător celui descris, va func
ționa cu multă siguranță și stabilitate.

Prof. D. Blohințev a comunicat că în 
U.R.S.S. se proiectează în prezent 
centrale atomo-electrice de diferite t’puri 
cu o putere de 50.000—100.000 kw și chiar 
mai mult. Pe baza experienței centralei 
atomb--electrice în funcțiune în U.R.S.S., 
prof- Blohințev a arătat avantajele pe care 
o mare centrală atomo-electrică le pre
zintă față de celelalte centrale elec
trice. Pe baza unor calcule economice el 
a subliniat că există posibilitatea de a 
produce la asemenea centrale energie 
electrică revenind la 10—20 copeici per 
kwh.

Pe marginea referatului lui D. Blohin
țev au avut loc în cadrul ședinței discu
ții vii în cursul cărora savantul sovietic 
a răspuns la o serie de întrebări puse de 
delegați din Canada, S.U.A., Olanda, An
glia, India, Argentina.

Directorul laboratorului național din 
Argonne (statul Ulinois, S.U.A.) W. Zinn 
a prezentat la conferință referatul gru
pului oamenilor de știință americani, cu- 
prinzînd descrierea construcției și func
ționării unui reactor energetic experimen
tal cu apă în fierbere avînd o putere de 
5.000—10.000 kwh.

Referatul savanților englezi D. Hill și 
Jocelyn, prezintă investițiile de capital 
ale Angliei în producția de energie ato
mică și citează date cu 
rile puse la dispoziție 
efectuarea cercetărilor 
Harwell.

Davies, membru în 
energia atomică a S.U.A. s-a ocupat în 
referatul său de problema 'investițiilor de 
capital necesare 
electrice pe bază 
Potrivit calculelor sale, investițiile per 
kw de putere proiectată a unei centrale 
electrice se ridică la 
dolari.

Mesajul președintelui 
Eisenhower

GENEVA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Președintele S. U. A., Eisenhower, a 
adresat participanților la Conferința teh- 
nico-științifică internațională pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri pașnice 
un mesaj de salut și urări de succes.

Eisenhower subliniază că conferința se 
deschide în condiții favorabile.

Eisenhower a relevat că S.U.A. Se pro
nunță pentru colaborarea internațională 
în domeniul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice și că în legea cu privire la 
energia atomică, adoptată de Congresul 
S.U.A. în 1954, „se spune deschis că noi 
ne recunoaștem obligația de a împărtăși 
altora, în spiritul colaborării, cunoștințele 
noastre despre tehnica atomică în slujba 
păcii'*.

în încheierea mesajului președintele Iși 
exprimă convingerea că știința atomică 
„poate fi făcută să contribuie la îmbună
tățirea vieții oamenilor“.

Consultările conducătorilor 
vest-germani

BONN 9 (Agerpres). — După cum 
anunță agențiile occidentale de presă, 
Heinrich von Brentano, ministrul Aface
rilor Externe de la Bonn, însoțit de se
cretarul de stat Halstein a plecat la Muer- 
ren,. în Elveția, unde își petrec^ vacanța 
cancelarul Adenauer pentru a-i prezenta 
proiectul de răspuns la ultima notă sovie
tică. Totodată el va discuta cu cancelarul 
cuprinsul memoriului c.6 urmează să fie 
transmis guvernului sovietic pentru preci
zarea unor chestiuni pe care conducătorii 
vest-germani doresc să le discute în timpul 
vizitei la Moscova a cancelarului Ade
nauer.

privire la 
în Anglia 
științifice

comisia

fondu- 
pentru 
de la

pentru

construirii centralei 
de energie atomică.

aproximativ 250

*
GENEVA 9 (Agerpres).:
Ședința plenară din după-amiaza zilei 

de 9 august a Conferinței internaționale 
pentru folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice s-a ocupat de condițiile de 
aplicare a energiei nucleare. în cadrul 
acestei ședințe, care a început la orele 
14,30 ora locală, sub președinția profeso
rului F. Perrin (Franța), au fost prezentate 
o serie de comunicări, urmate de discuții.

în prima parte a ședinței care s-a ocupat 
de unele chestiuni cu caracter economic 
privind folosirea energiei nucleare, au pre
zentat comunicări: J. A. Lane (S.U.A.), 
despre „Economia puterii nucleare“; J. A. 
Jukes (Marea Britanie), despre „Costul 
energiei electrice și valoarea plutoniului 
provenit din primele centrale de energie 
nucleară’’. Doctor J. V. Dunworth (Marea 
Britanie), a făcut apoi o comunicare 
tulată : „Rolul toriului în energia 
cleară”.

Cea de a doua parte a ședinței a 
consacrată problemelor juridice și admi
nistrative legate de folosirea energiei ato
mice.

Tratativele chino-amerlcane 
de la Geneva

GENEVA 9 (Agerpres). — China Nouă 
După închiderea ședinței din dimineața 

zilei de 8 august a participanților la 
tativele chino-amerieane a fost dat 
blicității următorul comunicat:

„Cei doi ambasadori s'-au întîlnit 
august și au continuat examinarea 
mului punct de pe ordinea de zi- Ei 
căzut de acord ca viitoarea ședință 
aibă loc miercuri, 
mineața.

Pentru a nu da 
greșite în legătură 
duc s-a hotărît să 
mătorul comunicat cu privire la discuțiile 
care au avut loc pînă în prezent:

„In afară de declarația ambasadorului 
Van Bin-nan de la începutul tratativelor 
cu privire la eliberarea celor 11 aviatori 
americani, tratativele s-au limitat pînă în 
prezent la problema reîntoarcerii persoa
nelor civile în țările lor Cei doi amba
sadori au avut un schimb de păreri asu
pra diferitelor aspecte ale acestei pro
bleme.

Cei doi ambasadori au căzut de acord 
să se abțină de la orice declarații publice, 
în afară de cazul cînd se va realiza un 
acord comun sau cînd una din părți va 
face celeilalte o comunicare prealabilă".

tra- 
pu-

la 8 
pri- 

au 
să 

10 august, ora 10 di-

prilej la interpretări 
cu tratativele care se 
se dea publicității ur-

inti-
nu-
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Carnavalul tineretului 
din Budapesta

BUDAPESTA 9 (Agerpres) — M. T I.
La Budapesta a avut loc în Piața Eroi

lor un mare carnaval la care au partici
pat 10.000 de tineri din capitala R. P. Un
gare.

Carnavalul tineretului a fost organizat 
de Uniunea Tineretului Muncitor din 
R. P. Ungară în cinstea celui de al 5-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia.

Festivalul
VARȘOVIA. — Trimisul special Ager

pres transmite :
La 8 august, în sala teatrului armatei 

poloneze a avut loc o întîlnire între ti
nerii din țările baltice : Danemarca, Fin
landa, U.R.S.S., Germania, Suedia și Nor
vegia. Această întîlnire a fost organizată 
din inițiativa delegației suedeze. Salutînd 
pe cei prezenți, suedezul Folke Eriksson 
a declarat printre altele că tineretul din 
aceste țări dorește ca Marea Baltică să 
fie o mare a păcii, dorește ca țările care 
se mărginesc cu această mare să întreți
nă legături de prietenie. Hans Martens 
din R. D- Germană care a luat apoi cu- 
vîntul a cerut să se convoace în octom
brie la Berlin o conferință a tinerilor din 
țările care se mărginesc cu Marea Bal
tică. Această propunere a fost aprobată 
și de ceilalți delegați. în cadrul întîlni
rii au mai luat cuvîntul renrezentanti ai 
delegațiilor din Polonia, U.R.S.S., Finlan
da. Danemarca, Norvegia. Președintele 
întîlnirii, suedezul Eriksscn a citit anoi 
textul unei rezoluții comune a tinerilor 
din țările Baltice care a fost adoptată 
cu aclamații.

Și acum iată alt eveniment Interesant 
al zilei.

La Varșovia pe strada Nabrutte, ca de 
altfel pe multe alte străzi din Varșovia, 
se află în curs de construcție o nouă 
școală. Pe acest șantier de construcție au 
venit la 8 august aproximativ 250 de de
legați ai tinerilor din 29 de țări. Printre 

_ Republica
Cambodgia, 

cu zidarii

care din U.R.S S., Franța, 
Populară Romînă, Germania, 
pentru a construi în comun 
varșovieni.

Zilnic în cadrul festivalului 
aibă loc zeci de întîlniri între tinerii din 
diferite țări. în cadrul acestor întîlniri 
care se desfășoară într-o atmosferă prie
tenească In dimineața zilei de 8 august la 
sediul delegației noastre au sosif tineri 
din Eg'pt, Algeria, Maree, Tunisia, Sudan, 
Senegal. Madagascar. Congo. Tot timpul 
întîlnirii s-a manifestat puternic pentru 
prietenia și solidaritatea dintre tineretul

cont'nuă să

Tineri romîni laureati 
ai concursurilor artistice

VARȘOVIA. — Trimisul special Ager
pres transmite :

La Varșovia a fost publicată lista lau- 
reaților concursurilor de pian și de cîn- 
tece populare din cadrul Festivalului. Ti
nerii reprezentanți ai țării noastre au ob
ținut un deosebit succes. Pr’ntre laureații 
concursului de pian se află Crimhilda 
Cristescu care a primit premiul 2. Iudith 
Molnar care a primit premiul 4 și Amiras 
Gabriel care a primit premiul 5. De ase
menea, în cadrul concursului de cîntece 
populare au primit premiul 2 Angela Mol
dovan și Felician Fărcașu.

Cuvîntarea lui Mătyăs Răkosi

tineri polonezi și
tului din R.P.R. prezintă un spectacol. Ca deobicei fiecare 
număr este răsplătit cu aplauze îndelungate. Foto 3 și 4 în
fățișează pe gimnastele din RPR. participînd la întrece
rile sportive de pe stadionul Koleiarza. '

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

o sărbătoare
romîn și tineretul din Africa, pentru pace 
și colaborare internațională.

Tinerii din Senegal și Egipt au oferit un 
frumos program artistic.

Reprezentanți ai tineretului străin la 
cel de al 5-lea Festival Mondial de la 
Varșovia s-ay întîlnit luni în parcul La- 
zienkowski din Varșovia cu membri ai 
Consiliului Mondial al Păcii.

Luînd cuvîntul Bruno Bernini, preșe
dintele F.M.T.D. a subliniat că în cinstea 
Festivalului zeci și sute de mii de tineri, 
băieți și fete au strîns milioane de sem
nături pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii de la Viena, care cere distrugerea 
stocurilor de arme atomice și interzicerea 
producției lor.

în numele consiliului mondial al păcii a 
luat apoi cuvîntul Alfredo Varella, care a 
salutat călduros pe tinerii din lumea în
treagă. Varella a făcut un scurt bilanț al 
cuceririlor mișcării mondiale pentru pace.

într-un scurt cuvînt adfesat tuturor de- 
legaților din țările europene și tinerilor 
din Statele Unite, Nazim Hikmet le-a 
cerut să intensifice lupta pentru respecta
rea drepturilor, libertății și suveranității 
popoarelor din țările Africii și Asiei. în 
cursul acestei întîlniri au luat cuvîntul re
prezentanți ai tineretului din Marea Bri
tanie, India, Italia, Japonia, Franța și alte 
țări. Toți vorbitorii au subliniat că tinere
tul se bucură de fiecare succes obținut de 
mișcarea mondială pentru pace. Reprezen
tanții din țările coloniale au subliniat că 
lupta pentru pace , este legată în țările lor 
de lupta pentru eliberarea națională și so- 
c ală, și că este de datoria tuturor celor 
care apără pacea să lupte împotriva colo
nialismului și împotriva cauzelor războaie
lor. Apoi într-o atmosferă de mare entu
ziasm președintele F.M.T.D. Bernini a re
mis steaguri și ins’gne ale „Tînărului 
luptător pentru pace” la 20 de tineri —- 
din Brazilia, Finlanda, India, Japonia, Li
ban. Maroc, Siria, Elveția, Uruguay, Italia, 
Suedia, Iordania care) au strîns cele mai 
mul’e semnături pe apelul de la Viena.

întâlnirea a luat sfîrșit printr-un spec
tacol dat de tineri artiști de la Teatrul

Conferința de presă
VARȘOVIA 9 Trimisul special Ager

pres transmite :
Marți după amiază delegaț’a tineretu

lui d’n R.P.R. la cel de al 5-lea Festival 
Mcndial al T’neretului și Studenților a 
organizat la Casa ziariștilor d’n Varșovia 
o conferință de presă. în cedrul acestei 
conferințe tov. Petre Gheorghe, secretar 
el C.C. al U.T.M. a prezentat o serie de 
date în legătură cu programul cultural- 
artistic și sportiv al delegației noastre fă
cînd totodată o scurtă informare esupra 
succeselor obținute de t’nerii romîni la 
concursurile internaționale dm domeniul 
artei, manifestărilor artistice și sportive.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 8 au
gust, Mătyâs Răkosi, prim secretar al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, a rostit la Csepel o cuvintare în 
fața alegătorilor săi.

Pentru succesul conferinței de la Ge
neva, a spus Rakosi, a avut o mare în
semnătate inițiativa hotărîtă și consec
ventă manifestată de Uniunea Sovietică 
în interesul slăbirii încordării internațio
nale și al întăririi păcii.

Rakosi a subliniat, că întregul popor un
gar a salutat cu bucurie conferința de la 
Geneva și sprijină din toate puterile nă
zuințele îndreptate spre înfăptuirea hotă- 
rîrilor conferinței.

în cuvîntarea sa Rakosi a acordat o 
mare atenție problemei relațiilor cu Iugo
slavia. Poporul ungar, a spus el, a salutat 
cu deosebită bucurie și satisfacție norma
lizarea și îmbunătățirea relațiilor cu 
Iugoslavia vecină. Vrem să depunem 
toate eforturile pentru dezvoltarea și 
adîncirea continuă a acestor relații. Pen
tru noi cotitura favorabilă care s-a pro
dus în relațiile dintre Uniunea Sovietică 
si Iugoslavia are o însemnătate uriașă, 
împreună cu poporul sovietic, cu oamenii 
muncii din țările de democrație populară
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șl cu partidele comuniste și muncitorești 
frățești, oamenii muncii din Ungaria sa
lută unanim, cu o bucurie sinceră și cu 
căldură colaborarea prietenească dintre 
Uniunea Sovietică și Iugoslavia,

în prezent, a continuat Rakosi, tuturor 
ne este limpede că divergențele, anoma
liile, acuzațiile care după 1948 au tulbu
rat bunele relații ungaro-iugoslave au fo
losit numai dușmanilor păcii și socialis
mului și n-au făcut decît să prejudicieze 
interesele fundamentale comune ale celor 
două țări.

La crearea unei asemenea situații, adică 
la înrăutățirea relațiilor ungaro-iugoslave, 
a contribuit în măsură însemnată activi
tatea dușmănoasă, provocatoare, a fostu
lui conducător al securității de stat a 
Ungariei, Gabor Peter și a bandei lui. Ei 
ne-au indus în eroare, calomniind pe con
ducătorii poporului iugoslav și aducînd 
prin aceasta grele prejudicii ambelor 
țări. Tribunalul ungar i-a tras deja la 
răspundere pentru aceasta pe Gabor Peter 
și pe complicii lui și a pronunțat sentința 
corespunzătoare. Acum, cînd toate aces
tea au devenit clare pentru noi, vom face 
tot ce ne stă în putință pentru ca rela
țiile dintre Republica Populară Ungară 
și Republica Populară Federativă Iugo
slavia să se îmbunătățească și să devină 
prietenești.

Poporul iugoslav, tovarășii iugoslavi și 
tovarășul Tito, a spus în continuare Ra
kosi, pot fi siguri că în ceea ce ne priveș
te vom face totul pentru restabilirea re-

lațiilor sănătoase, sincere și prietenești de 
ambele părți care au existat între Unga
ria și Iugoslavia pînă în anul 1948 și prin 
aceasta von) 
consolidarea 
cialismului.

Rakosi s-a ... 
nomică a Republicii Populare Ungare. în 
urma greșelilor al căror exponent a fost 
Imre Nagy, a spus el, producția industria
lă a bătut anul trecut pasul pe loc. în 
ultimele șase luni, datorită măsurilor lua
te de partid și guvern se observă o îm
bunătățire în toate ramurile industriei. în 
primul semestru, nivelul producției în in
dustria socialistă a fost cu 9,5 la sută mai 
mare decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. întreprinderile industriale 
tutelate de ministere au îndeplinit planul 
pe primul semestru în medie cu 104,2 la 
sută.

Făcînd bilanțul situației din industrie, 
Rakosi a subliniat că în prezent toate 
eforturile trebuie concentrate asupra mă
ririi producției industriale. Vorbitorul s-a 
ocupat în continuare îndeaproape de si
tuația agriculturii din Ungaria.

Sarcinile noastre; a spus în încheiere 
Rakosi. constau în aceea ca umăr la umăr 
cu Uniunea Sovietică eliberatoare, cu 
marea Republică Populară Chineză, cu 
celelalte țări de democrație populară, să 
continuăm să muncim pe calea care duce 
spre socialism. Noi am realizat succese 
pe această cale și aceasta este calea care 
duce în mod sigur la victorie 1

contribui de asemenea la 
măreței cauze a păcii și so-

ocupat apoi -de situația eco-

VARȘOVIA 9 (Prin telefon de la tri
misul special Agerpres).

In cea de a noua zi a întîlnirilor inter
naționale sportive prietenești ale Festiva
lului, atenția spectatorilor s-a îndreptat 
către competițiile de handbal, haltere 
și hochei pe iarbă. w

HANDBAL
Un mare număr de spectatori au venit 

la stadionul Sparta pentru a asista la în- 
tîlnirea de handbal dintre echipele femi
nine ale R.P.R. și R.P Ungare, care con
stituie o adevărată finală a turneului, 
înaintea acestui joc, ambele formații erau 
neînvinse și ocupau primele locuri cu cîte 
4 puncte fiecare. Formația maghiară por
nea ușor favorită în acest meci, mai ales 
că cu o lună în urmă, reușise să cîștige la 
București întîlnirea
R.P.R. Handbalistele noastre au început 
cu multă încredere în forțele lor acest joc 
deosebit de important. în prima repriză 
lupta a fost foarte disputată și ambele

echipe au înscris cîte un punct prin Jianu 
și respectiv Hammory. După pauză, echi
pa noastră atacă insistent și handbalistele 
maghiare reușesc cu greu să treacă de ju
mătatea terenului. Dominarea echipei 
R.P.R. nu întîrzie să-și arate roadele. Lo
viturile precise trase de DCbre. Vindt și 
Pădureanu nu pot fi apărate de portarul 
echipei maghiare și echipa noastră cîștigă 
cu scorul de 4—1.

în urma acestei remarcabile victorii 
echipa R.P.R. are mari șanse să cîștie? 
turneul feminin de handbal, în ultimul 
meci, ea va întîlni formația R.P. Polone.

Echipa masculină a R.P.R. care concu
rează pentru locul doi a învins echipa Da
nemarcei cu 20—0 (8—0).

cu reprezentativa HALTERE

Intr-una din sălile de sport ale Pala
tului Culturii a început marți seara com
petiția de haltere la care iau parte spor
tivi din 22 de țări, printre care:

Funeraliile mitropolitului Nicolae Bălan
Marți au avut loc la Sibiu funeraliile 

mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului.
Corpul neînsuflețit al înaltului ierarh se 

află depus la catedrală. în zilele de. du- 
m'nică și luni numeroși slujitori ai cul
telor, credincioși din orașul Sibiu și de
legații ale credincioșilor din eparhiile ar
hiepiscopiei au venit să-i aducă 
omagiu.

Slujba înmormântării, caro a 
marți dimineața la catedrală, a 
ciată de Justinian, patriarhul Bisericii Or
todoxe Romîne, mitropoliții: Vasile al Ba
natului și Firmilian el Olteniei, episcopii: 
Iosif al Râmnicului, Nicolae al Clujului, 
Valerian al Oradiei, Teofil al Rîmnicului 
și Hușului, Antim al Buzăulu’, episcopul 
Teodor al Sibiului, episcopii Veniamin și 
Policarp din Alba Iulia, precum și de un 
sobor de protopopi, preoți și diaconi.

La ceremonia funerară au as’stat: Dr. 
Petru Groza, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, acad. P. Constan- 
tinescu-Iași, ministrul Cultelor, Constantin 
Nicolaiasa, președintele Comitetului exe
cutiv al sfatului popular orășenesc Sibiu, 
membri ai Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Romîne, conducători și reprezentanți ai

un ultim

avut loc 
fost cfi-

cultelor religioase, preoți, corpul profeso
ral și studenții institutului teologic Sibiu, 
numeroși credincioși.

După oficierea slujbei religioase a luat 
cuvîntul Justinian, patriarhul Bisericii Or
todoxe Romîne, care a înfățișat multilate
rala activitate a mitropolitului Nicolae Bă
lan, ca slujitor al bisericii, profesor, om de 
cultură și contribuția sa din ultimii ani la 
lupta pentru pace.

Ău vorbit apoi arhiereul Teodor Scoro- 
beț, preotul stavrofor Troian Bălășescu, 
vicarul arhiepiscopiei Sibiu, preotul So- 
fron Vlad, rectorul Institutului teologic 
Sibiu.

Cortegiul funerar format în fața cate
dralei a parcurs apoi străzile 
Sibiu.

Ceremonia înhumării a avut loc marți 
după-amiază la mînăstlrea Brîncoveanu 
din comuna Sîmbăta de Jos.

După oficierea unei slujbe religioase au 
luat cuvîntul episcopul Nicolae Colan al 
Clujului și ieromonahul Nicolae Mladin.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al mitro
politului Bălan a fost depus apoi într-o 
criptă din mînăstirea Brîncoveanu.

(Agerpres)

orașului
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a tinereții
Marș de Operă și Balet din Moscova care 
au prezentat fragmente din baletul „Lacul 
lebedelor“ de Ceaikovski.

La teatrul în aer liber din parcul La- 
zenki a avut loc o interesantă întîlnire a 
tineretului cu activiștii mișcării mondiala 
pentru apărarea păcii. La clubul sindicate
lor profesorilor polonezi s-au adunat stu
denții participanți la Festival care au dis
cutat probleme legate de extinderea cola
borării internaționale în domeniul științei 
și culturii.

în seara zilei de 8 august, în sala da 
festivități a Institutului politehnic din 
Varșovia a fost organizat un bal mascat, 
în diferite teatre și săli de concerte au 
avut loc concerte naționale ale Uniunii 
Sovietice, Republicii Populare Chineze, 
Marii Britanii, Islandei, Coreei, Africii 
occidentale. Australiei, Bulgariei, Germa
niei, Mongoliei. Libanului și multor alte 
țări. Pe estradele amenajate în parcuri și 
piețe au fost organizate ccncerte intema-i 
țlonale. Printre altele la concertul din 
p'ața Zvințevstva și-au dat concursul ti
neri artiști din Uniunea Sovietică, Argen
tina, Brazilia, Chili, Columbia, Mexic șl 
Venezuela.

Uniunea Internațională a Studenților a 
oferit o recepție la care au luat parte nu
meroși reprezentanți ai delegațiilor de 
tineret și ai opiniei publice din Varșovia.

Marea sală din Palatul Culturii și Știin
ței s-a dovedit neîncăpătoare pentru miile 
■de tineri și locuitori ai Varșoviei care au 
asistat la spectacolul de gală oferit de de^ 
legația tineretului din R.P.R. La reprej 
zentația de gală au participat membri al 
guvernului R. P. Polcne, reprezentanți «I 
Uniunii Tineretului Polonez, conducători 
ai delegațiilor străine și delegației tinere
tului romîn la Festival, membri ai amba
sadei R.P.R., reprezentenți ai vieții cub 
turale d’n diferite țări, ziariști.

întregul spectacol prezentat de delega-* 
ția R.P.R. a avut vn deosebit succes. Pu
blicul a aplaudat îndelung pe cîntăreții, 
dansatorii și instrumentiștii d’n țara noa-> 
stră.

a delegației R. P. R.
După această informare o serie de zia^ 

riști stră’ni au pus multe întrebări în le
gătură cu viața socială și economică d’n 
R.P.R. Tov. Petre Gheorghe a răspuns la 
acesțe întrebări.

La conferința de presă au participat 
conducători ai delegați’lor tineretului d’n 
R.P.R., reprezentanți ai comitetului inter
național de pregătire a Festivalului și 
un numeros grun de ziariști stră’ni. Prin
tre ziariști se aflau corespondenți ai zia
relor și agențiilor din Polonia, Ungaria, 
Siria, Egipt. Germania occidentală, 
Franța, Cehoslovacia, 
alte țări.

Portugalia

Austria,

C'pru, 
și din

Eglnt, 
altele.

Anglia, Australia.
U.R.S.S., Suedia, R.P.R., Liban și

Un mare succes a cbtinut în limitei 
categoriei cocoș halterofilul sovietic Mi- 
hail Stogov care a doborît recordul mon
dial la triatlon cu extraordinara perfor
manță de 325,500 kg. (103 plus 97,"00 plus 
125). Vechiul record mondial detinut de 
iranianul Nam.idu era de 315 kg. Pe lecui 
doi s-a clasat Maghoub (Egipt) 300 kg. iar 
pe locul trei cehoslovacul Sajtl — 280 kg.

La categoria pană reprezentantul 
U.R.S.S. Pavel Kirson a realizat din pri
ma încercare la stilul „împins** 105 kg. 
cel mai bun rezultat. Halterofilul remî 1 
Ion Birău a egalat recordul țării, ridicînd 
o halteră de 90 kg.

HOCHEI PE IARBĂ
Competiția de hochei -pe iarbă se apro

pie de sfîrșit- Echipa R. P. Polone care a 
învins cu 3—0 reprezentativa Austriei va 
întîlni în finală selecționata Indiei, cam
pioană mondială și natural principala fa
vorită a acestei întreceri.

Spectacolele de azi
TEATRE : Grădina Fil’tnon Sîrbu: David Copper- 

fîeld; Teatrul de vară ..!. V. Stalln”: Slugă la doi 
stăpîni; Teatrul de varietăt’*: Ochelarii miraculoși.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frlmw, Gh.
Doja, Libertății: B“utarul din Valorgue; Magheru, 
B^leslaw Blernt: Mînăstirea din Partna: Republica, 
Elena Pavel: Dracul din dealul morii: Fllimon Sîr
bu. București, Al. Sahla, 1 Mai: Dragostea unei femei; 
T. Vladimirescu: Salariul groazei; Înfrățirea între po. 
poare, Olga Banele: Dubla Lotte; Maxim Gorkl: In 
țara piramidelor. Magazin universal. Doi iepurași. 
Pregătirea pentru’întîlnirea cu tineretul lumii; Tim
puri Noi: Actualitatea în imagini; Adunarea Mondială 
a Păcii de la Helsinki, Aspecte de la conferința 
de la Geneva, Orașul de pe litoral, Crescătoria dft 
rațe. Curajosul Pak: Lumina, Central, 8 Martie, 
Miorița: Altura; Victoria: Cei trei mușchetari; Ti
neretului: Epava din largul mării; Alex. Popov: Un 
om teribil; Vasile Roaită: Inamicul public nr 1; 
Cultural: Vînătorul de mare; Unirea: Fridolin; 
C. David: Boul din Kulm; Flacăra: O noapte la Vene
ția; Arta: Doi prieteni; Munca: 2 x 2 = cîteodată 5; 
Moșilor: Roma, orele 11; 23 August: Prințesa tru
fașă; Donca Simo: Cei 5 din str. Barska; Iile Plnti- 
lie: Submarinul 323; Popular: Aventurile d-lui Pic- 
wick; M. Eminescu: Prietenul meu Fabian; Volga: 
Moștenire însîngerată; 8 Mai: Capete de cîini; N. 
Pălcescu: O sărutare furată; Rahova: Destinul unor 
femei; Gh. Coșbuc: Prieteni credincioși; Aurel Viat* 
cu: I f.blînzitoarea de tigri.
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