
Proletari din toate țările» uniți-vă!

iniei 
retului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XI Seria ll-a

Nr. 2046

4 PAGINI - 20 BANI 

marți 29 noiembrie 1955

Marxism-leninismul
ne călăuzește 

în lupta pentru socialism
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Cu prilejul aniversării eliberării Albaniei, marea sărbătoare națională a poporului 
albanez, vă rugăm să primiți cele mai călduroase felicitări.

Poporul romîn urează poporului frate albanez noi succese în munca rodnică pentru 
dezvoltarea și înflorirea Albaniei democrat-populare și în lupta comună pentru apărarea 
păcii și întărirea colaborării între popoare, în fruntea căreia se află marea noastră prie
tenă, Uniunea Sovietică.

Președintele Prezidiului Președintele Consiliului de Miniștri
Marii Adunări Naționale al Republicii Populare Romîne

a Republicii Populare Romîne CHIVU STOICA
Dr. PETRU GROZA

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne 

GRIGORE PREOTEASA
ARTIDUL CLASEI MUN
CITOARE din țara noastră 
se călăuzește, pas cu pas, 
în întreaga sa activitate 
după nemuritoarele și

atotbiruitoarele idei ale marxism- 
leninismului. Istoria mișcării revolu
ționare și experiența partidului nostru 
arată că partidul clasei muncitoare 
nu-și poate îndeplini rolul său condu
cător și de organizator al construcției 
socialiste dacă nu-si însușește teoria 
marxist-leninistă. Forța teoriei mar- 
xist-ieniniste constă în aceea că oferă 
partidului posibilitatea de a se orienta 
în orice situație, de a înțelege legătura 
profundă dintre evenimente, de a avea 
perspectiva dezvoltării viitoare a aces
tor evenimente. Marxism-leninismul 
este singura teorie științifică a dezvol
tării sociale.

Marxism-leninismul a cucerit min
țile și inimile a sute de milioane de 
oameni. Marea sa vitalitate s-a mani
festat în victoria glorioasei Revoluții 
din Octombrie și în construirea socia
lismului în U.R.S.S., în apariția țărilor 
de democrație populară, în biruința 
luptei de eliberare a poporului chinez, 
în schimbarea raportului de forțe pe 
arena internațională. 900 de milioane 
de oameni — de la Elba la Pacific — 
construiesc socialismul și comunis
mul însuflețiți de ideile marxism-le- 
ninismului. In lumea întreagă parti
dele comuniste și muncitorești unesc 
sub steagul marxism-leninismului pe 
cei mai combativi și mai curajoși fii 
ai clasei muncitoare, țărănimii mun
citoare și intelectualității progresiste. 
Pretutindeni exploatații și asupriții văd 
în comunism drumul către o existență 
mai bună, conformă cu cele mai fier
binți năzuințe ale lor.

Teoria marxist-leninistă a dove
dit în mod științific inevitabilitatea 
prăbușirii capitalismului și a victoriei 
socialismului, a înarmat clasa munci
toare cu perspectiva clară a drumului 
ei de luptă pentru o organizare socială 
justă.

Măreața învățătură marxist-leni
nistă nu se poate împăca cu spiritul 
dogmatic, bucherist. Experiența de 
luptă a clasei muncitoare și a detașa
mentului ei de avangardă comunist a 
dezvoltat neîncetat teoria revoluțio
nară. Leninismul este marxismul epo
cii imperialismului și a revoluțiilor 
proletare, marxismul epocii construi
rii victorioase a socialismului și co
munismului. Succesele de însemnătate 
istorică ale Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice se datoresc aplică
rii neșovăitoare a învățăturii marxist- 
leniniste, învățătură care în practica 
construirii socialismului s-a îmbogățit 
cu noi teze. De altfel, legătura dintre 
teorie și practică a devenit o lege a 
activității partidului de tip nou.

Partidul Muncitoresc Romîn, condu
cătorul luptei poporului nostru, s-a 
orientat în fiecare etapă după tezele 
marxist-leniniste pe baza cunoașterii 
și folosirii legilor obiective ce acțio
nează în țara noastră și utilizînd crea
tor tezaurul experienței P.C.U.S. Poli
tica partidului de construire a socia
lismului în Republica noastră Popu
lară — expresie a intereselor poporu
lui muncitor — reprezintă o aplicare 
creatoare a marxism-leninismului la 
condițiile specifice ale țarii noastre. 
Transformările petrecute în viața Ro- 
mîniei în anii puterii populare, au ară- 
tat pe deplin justețea și forța marxism- 
leninismului.

Partidul nostru a făurit și consoli
dează neîncetat alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, 
sub conducerea clasei muncitoare — 
baza puterii populare. Alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare a acționat și acționează ca o 
puternică forță transformatoare a so
cietății, jucînd un rol hotărîtor în rea
lizarea marilor sarcini ale construcției 
socialiste.

Conducînd lupta poporului munci
tor pentru construirea bazei economice

a socialismului, partidul nostru a 
aplicat în mod ferm, cu deplină con
secvență, indicațiile leniniste referitoa
re la industrializarea socialistă. In 
anii regimului de democrație populară 
în țara noastră s-a făurit o puternică 
industrie socialistă, dezvoltîndu-se cu 
precădere industria grea, temelia te
meliilor economiei naționale. Dar pen
tru ca victoria socialismului să fie de
plină, marxism-leninismul ne învață că 
nu numai orașul, ci și satul trebuie să 
pășească pe drumul transformării so
cialiste. Opera de transformare socia
listă a agriculturii este o sarcină de 
căpetenie a partidului nostru și par
tidul îi acordă toată grija cuvenită. 
In politica sa externă, partidul nostru 
se călăuzește după ideile leniniste ale 
coexistenței pașnice. Politica noastră 
externă de pace se bazează pe convin
gerea nestrămutată în posibilitatea 
conviețuirii pașnice a țărilor cu sis
teme sociale diferite. In fiecare mo
ment, în fiecare problemă, marxism- 
leninismul — răspunzînd cerințelor 
dezvoltării sociale — este acel far care 
luminează drumul partidului nostru, 
încă în anii ilegalității, comuniștii își 
însușeau cu perseverență marxism- 
leninismul.

In anii cînd burghezia și moșieri- 
mea țineau în mîinile lor frînele pute
rii de stat, curajoșii uteciști, urmînd 
exemplul comuniștilor, studiau cu sete 
marxism-leninismul. Pe atunci lectura 
unei lucrări a lui Marx sau Lenin pu
tea însemna primejdia unei condam
nări la mulți ani de închisoare. Dar 
uteciștii nu se înspăimîntau ci mun
ceau neobosit pentru a se căli din punct 
de vedere politic și ideologic, convinși 
că numai astfel își pot aduce contri
buția la lupta pentru fericirea po
porului.

In prezent, in noile condiții din țara 
noastră, cînd sub steagul ideilor mar
xist-leniniste făurim socialismul, ute- 
miștii, tinerii, au în față exemplul 
uteciștilor. Sute de mii de tineri stu
diază marxism-leninismul în institu
tele de învățămînt superior ca și în în. 
vățămîntul politic. Studiul marxism- 
leninismului nu este un scop în sine, 
însușirea învățăturii lui Marx, Engels, 
Lenin, Stalin duce la o înțelegere de
plină, conștientă a liniei politice a 
partidului, la o justă aplicare a acestei 
linii politice — reflectare a intereselor 
vitale ale poporului muncitor. Studiul 
ideilor lui Marx, Engels, Lenin, Stalin 
este o îndatorire statutară a oricărui 
membru al organizației noastre de 
tineret.

însușirea cu pasiune a învățăturii 
marxist-leniniste nu se poate face însă 
mecanic, prin învățarea pe de rost a 
cîtorva citate, prin lectura cîtorva 
broșuri. Marxism-leninismul trebuie 
studiat jn profunzime legînd în per
manență cele învățate de realitățile 
vieții. Ideile marxist-leniniste sînt o 
călăuză sigură în orice domeniu de 
mupcă, în orice sector al activității 
sociale. învățătura marxist-leninistă 
este o știință vie care-și trage tăria 
tocmai din practică Lenin arăta că 
teoria este înviorată de practică, în
dreptată de practică, verificată de 
practică.

Teoria marxist-leninistă trebuie să 
ne ajute în înțelegerea sarcinilor mă
rețe care se găsesc în fața noastră, în 
înțelegerea drumului pe care-1 avem de 
parcurs. Se apropie ce! de al doilea 
Congres al partidului nostru. Noi sar
cini importante stau în fața poporului 
muncitor, în fața tineretului. Pentru 
a duce la victorie politica partidului, 
pentru a face din uterniști ajutorul cel 
mai apropiat al comuniștilor, este ne
cesar să răspîndim marxism-leninis
mul în rîndul celor mai largi mase ale 
tineretului patriei noastre. Sub stea
gul marxism-leninismului. sub condu
cerea partidului, tineretul nostru îm
preună cu întregul popor muncitor își 
dăruiește și-și va dărui cu entuziasm 
sporit toate forțele minunatei cauze a 
socialismului.

Așa se râspîndește 
experiența

CLUJ (de la corespondentul nostru)'. Co
mitetul regional U.T.M.-Cluj a organizat 
recent la Turda o consfătuire cu responsabi
lii brigăzilor de tineret și ai posturilor ute- 
miste de control din întreprinderile raioa
nelor Turda, Cîmpeni și Aiud. In cadrul con
sfătuirii au prezentat rapoarte de activitate 
comitetul orășenesc U.T.M.-Turda și comite
tul U.T.M. al uzinei „Industria Sîrmei“ din 
Cîmpia Turzii.

Raportorii au scos în evidență succesele 
pe care brigăzile de tineret și posturile ute- 
miste de control le obțin in cinstea Congre
sului partidului. In orașul Turda activează 
în prezent un număr de 110 brigăzi de ti
neret și 19 posturi utemiste de control. Re
zultate frumoase au obținut brigăzile de 
tineret și posturile utemiste de control de la 
„Industria Sîrmei“. De la începutul anului 
și pînă în ultimul timp brigăzile de tineret 
din această uzină au realizat economii în va
loare de 1.437.000 lei.

Rapoartele au arătat totodată metodele de 
muncă folosite de brigăzile și posturile ute
miste de control, precum și felul cum se ocu
pă de activitatea acestora organizațiile 
U.T.M.

Pe marginea rapoartelor au luat cuvîntul 
numeroși participanți. Ei s-au angajat ca în-

Utcmistul Ariciu Gheorghe, strungar la uzinele „1 Mai“-Ploești, aplicind cu succes metoda de așchiere rapidă și metoda de 
tăiere intensivă a metalelor, realizează zilnic două norme și jumătate peste plan.

Iată-1 în fotografie, executînd axul și corpul turboburului.
toreîndu-se în întreprinderile lor, să dea
o mai mare atenție brigăzilor de tineret și posturilor utemiste 
de control, îneît acestea să-și sporească neîncetat succesele în 
întîmpinarea zilei de 23 decembrie —deschiderea Congresului 
P.M.R.

Produse finite din economii

TELEGRAMĂ

Președintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia 
Tovarășului 1OS1P BROZ 7ITO

Belgrad

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Federative Iugoslavia, în nu
mele Prezidiului Marii Adunări Naționale și al meu personal, vă transmit felicitări cordiale 
și cele mai bune urări pentru dumneavoastră personal și pentru noi succese în munca 
pașnică a popoarelor Iugoslaviei.

îmi exprim încrederea în întărirea continuă a relațiilor de prietenie între Republica 
Populară Romînă și Republica Populară Federativă Iugoslavia spre binele popoarelor 
noastre și pentru dezvoltarea colaborării internaționale.

DR. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru). —

Cu ocazia schimbului de ex
periență care a avut loc zilele 
irecute la fabrica de încălță
minte „Nikos Beloiannis“ din 
Timișoara, fruntașul în pro
ducție Nicolae Militaru de la 
fabrica de încălțăminte „Nico
lae BălcesCu“ din Capitală, a 
chemat la întrecere pe toți 
rihtuitorii fabricilor de încăl
țăminte din țară pentru cit 
mai multe economii realizate 
in cinstea Congresului parti
dului. Chemarea lui Nicolae 
Militaru a avut un larg răsu
net în rîndul muncitorilor de 
la fabrica de încălțăminte 
„Timpuri Noi“ din Orașul 
Stalin. In anul acesta secția 
de croit de aici, condusă de 
maistrul Ernest Toth, aplicînd

Două scrisori —

metodele avansate de muncă 
Voroșin și Lidia Corabelnico- 
va, a confecționat din piele 
economisită fețe pentru 6.970 
perechi pantofi. La această 
realizare s-au evidențiat și o 
seamă de tineri printre care 
și echipa din care fac parte 
tinerii Francisc Balint și Ion 
Dumuț, care a economisit de 
la 1 .........................
zent 
piele, 
inista 
scris 
nomii 
piele.
ștanțat talpă au realizat și ei 
economii însemnate. Astfel 
comunistul Iosif Velkens și 
Dionisie Demeter au economi
sit pînă în prezent 1511 kg. 
talpă.

octombrie pînă în pre 
2.000 decimetri pătrațl 
Tot în acest timp ute- 
Ana Brașoveanu a în- 

în carnetul ei de eeo- 
950 decimetri pătrați de 
Muncitorii din secția

'pra la sfîrșitul lui martie 1955. Munca în secție 
Js mergea în general bine: planul de producție 

fusese depășit la ambele furnale în toate cele 
3 luni ale începutului de an. întrecerea socialistă între 
echipe și aplicarea metodelor avansate de lucru își 
dădeau roadele.

Organizația U.T.M. de secție pregătea planul de ac
țiune în vederea sărbătoririi zilei de 1 Mai. La șe
dința de birou, veselia nu era însă prea mare. Dacă 
intr-adevăr se obținuseră o serie de succese, tineretul 
nujusese în măsură să dea la aceasta decît un aju-

»

ARAD (de la coresponden
tul nostru).

Tinerii de la uzinele „Iosif 
Rangheț*' din Arad au avut 
bucuria să afle ieri conținu
tul următoarei scrisori :

„Dragi tineri de la uzinele 
„Iosif Rangheț"-Arad.

Tinerii de la uzinele „Stea
gul Roșu" din Orașul Stalin 
s-au angajat ca, in cinstea 
Congresului partidului, să 
construiască prin muncă vo
luntară două autocamioane 
peste angajamentul luat de 
colectivul întreprinderii noas
tre. Voi care prelucrați piese 
pentru camioanele „Steagul 
Roșu" ne puteți fi de mare 
folos trimițîndu-ne Înainte de 
termen piesele necesare".

două angajamente
în scrisoarea de răspuns a 

tinerilor de la uzinele „Iosif 
Rangheț“ se spune printre al
tele :

„Scrisoarea voastră ne-a en
tuziasmat. Ce bine ar fi dacă 
ne-ați scrie mai des asemenea 
scrisori. Cu prilejul primirii 
acestei scrisori brigăzile noas
tre de tineret și-au sporit an
gajamentele spre a vă trimite 
înainte de termen piesele ne- '(? 
cesare. Astfel numai brigada (/ 
a 6-a condusă de tînărul Dra- 0 
goș Mihai s-a angajat ca pînă (? 
la 10 decembrie să realizeze <2 
40 de cutii de viteză peste \ 
plan. \

Vă urăm succes în realiza- z> 
rea angajamentului vostru", i.

Cind cobori din Maramureș, peste Setreg, spre valea 
Someșului Mare, după ce treci de comuna Tolei, te în- 
timpină satul Coșbuc. în inima lui, pe mîna stingă, cum 
cobori la un coif de uliță, bustul poetului George Coșbuc 
te îndeamnă să te oprești. Ești înaintea casei natale a 
marelui poet, casă care a devenit în acești ani, prin grija 
partidului, muzeu. Deasupra bustului de bronz, pe plăcu 
de marmură albă, citești următoarea inscripție: „Aici 
s-a născut George Coșbuc — 1866-1918 — marele cin- 
tăreț al poporului in lupta pentru libertate“. Și apoi 
versurile :

„Sînt inimă-n inima neamului meu
Și-i cint și iubirea și ura“. »
Intri in casa memorială „George Coșbuc". Interiorul 

e sărăcăcios, așa cum putea fi în casa unui preot sărac, 
intr-un sat sărac Lucrurile sînt reduse la strictul nece
sar. Mobilierul e rudimentar, învechit, înegrit de ani și 
fum. în tindă întîlneștl vase de 
lemn, o piuă pentru sare, o ladă 
pentru făină. în camera a doua, 
în care s-a născut acum 89 de ani 
poetul, stau mărturie un pat țără
nesc. o laviță, o masă, leagănul și 
băncuța — toate vechi ca și lada 
cu balamalele ruginite sau dulapul
bătrîn dintr-un colț. Pe pereți, pe laviță, pe pat cîteva 
scoarțe vechi. In a treia încăpere fotografiile atlrnate pe 
pereți îți amintesc momente din viața lui George Coș
buc : cărți, ziare reviste îți vorbesc despre opera lui.

în această casă unde mai trăiesc strănepoți de-ai poe
tului. a învățat George Coșbuc minunate basme și le
gende populare, auzite din gura mamei sale sau din a 
dascălului Tănăsucă De aici și-a luat zborul, pentru a 
lucen nemurirea, poetul poporului nostru truditor.

Din fața casei, ulicioara te conduce spre calea Salin- 
ței. Pe malul ei și astăzi, ca și atunci, demult...... se-m-
pletesc cărări ce duc la moară". La moara lui Coșbuc. 
străjuită de plopi, plopii cîntați de poet. Morarul nu 
te-ntimpină. Roata morii nu se mai învîrte. Cîteva pene

o

tor' foarte modest; îri echipe, tinerii puțin calificați 
nu aveau decît al 6-lea sau al 7-lea loc. De aceea pro
punerea: ,,Ce ar fi să înființăm iarăși, ca înainte 
vreme, o brigadă de tineri topitori la furnale?“, am 
considerat-o cu toții un punct demn de a figura în 
planul de acțiune.

în adunarea generală a organizației U.T.M. pro
blema a stîrnit interes în rîndul tinerilor topitori și 
încă aici tovarășul Aurel Bar na, secretarul organiza
ției de partid de secție, și el fost topitor, a promis să 
dea tot concursul pentru reușita acestei acțiuni.

Astfel, în zilele următoare, șeful secției, inginerul 
Mihai Banciu. bătrtnul dar veșnic tînărul prim-mais- 
tru Dumitru Obradovtci, secretarul organizației de par
tid Aurel Barna și Constantin Huțan din partea birou
lui organizației U.T.M., au stat de vorbă cu oamenii 
în vederea alcătuirii brigăzii de tineret. O problemă 
nerezolvată a fost găsirea unui șef de echipă (respon
sabil de brigadă) din rîndul tinerilor topitori. Tova
rășul Vasile Benea, fostul responsabil al brigăzii de 
tineret — brigadă care a funcționat bine din 1949 pînă 
în 1952 cînd s-a descomplectat — terminase cu succes 
școala de maiștri, și îndeplinea acum funcția de aju
tor maistru la furnale. Alt tînăr prim-topitor nu 
aveam. La propunerea organizației de partid și spre a 
se asigura cu atît mai mult educarea și calificarea 
tineretului, alegerea s-a oprit asupra prim-topitorului 
comunist Ștefan Cîntar, cunoscut prin calitățile sale 
— căldura față de oameni, felul prietenos de a vorbi, 
modul ap'oape didactic și insistența cu care reali
zează instruirea celor pe care-i are în grijă.

Și așa a luat ființă brigada la furnalul nr. 1
Cîntar Ștefan, topitor din 1938, om cu o mare expe

riență, a început cu elan tineresc — de fapt, cine 
nu-i cunoaște vîrsta nu-i dă mai mult de 2-8 de ani —

e

munca grea de asigurare a descărcărilor de fontă și 
zgură, cu o brigadă lipsită încă de suficiente cunoș
tințe. Dar neobosit, ajutat de utemistul Ruse Iile, 
topitor /, în vîrstă de 25 de ani, cel mai bătrîn din 
schimb, tovarășul Cîntar și-a calificat oamenii. După 
primele două luni. încetul cu încetul, din așa zișii 
„copii“ de aici au apărut topitori maturi, care prin 
rezultatele obținute începeau chiar să-i întreacă pe 
vîrstnici.

Alături de munca educativă, rezultatele obținute de 
brigadă se datorează aplicării unor măsuri și metode, 
ca prezentarea la locul de muncă cu cel puțin 10 mi
nute înaintea schimbului, preluarea și predarea bună 
a locului de muncă și a schimbului și lucru in schimb 
după grafic orar. Aceasta marchează o diferență intre 
brigadă și celelalte echipe ca, de exemplu, cea a tova
rășului Bănică, care nu se prezintă punctual la lucru, 
sau a tovarășului Them, care nu și-a însușit încă me
toda lucrului după graficul orar și întîrzie uneori cu 
operațiile, predind lucrul la schimb în mod nemulțu
mitor. Pe de altă parte însă, și brigada de tineret va 
trebui să execute în viitor mai repede schimbările la 
elementele de răcire și să lichideze operativ deranja
mentele în evacuarea fontei, direcții în care e incă 
întrecută de echipele compuse din vîrstnici.

La noi, minereurile pe care le folosim la furnale 
conțin și un procentaj redus de plumb, care se 
adună în vatra creuzetului. Evacuarea regulată a 
acestui plumb din vatră se face printr-un orificiu 
special. Prin efectuarea acestei operații se mena
jează sănătatea topitorilor și în același timp 
plumbul recuperat se întrebuințează ca materie 
primă la turnătoria de metale neferoase.

Curînd, brigada de tineret a avut astfel rezultate 
mai bune ca echipa tovarășului Them, fiind întrecută 
doar cu puțin de echipa tovarășului Bănică. Cîteva 
luni brigada a luptat la egalitate lingă celelalte echipe 
de topitori, pînă ce a reușit să fie prima în întrecerea 
socialistă, cu o depășire de normă de 18,4 la sută la 
producția de fontă.

Prin realizarea și depășirea normelor și planului de 
producție, brigada de tineret contribuie din plin la 
realizarea angajamentului luat de către secție în cin
stea Congresului al doilea al P.M.R., de a da patriei 
2.000 tone fontă peste planul anual.

Astăzi, după 8 luni de existență a brigăzii, comu
nistul Cîntar Ștefan a format deja un topitor capabil 
să-i ia locul. Este vorba de tovarășul Ilie Ruse. Mic 
de statură, tăcut, dar harnic și priceput. De asemenea 
alți doi tovarăși vor ajunge și ei în scurt timp la 
acest grad de calificare. Aceștia sînt Dumitru Săndu- 
lache și simpaticul nostru mezin Iosif Măduță.

Acum toți cei de la furnale nu mai concep furnalul 
nr. 1 decît cu brigada sa de tineret. Ea a devenit o 
realitate și un exemplu de felul în care, sub condu
cerea comuniștilor, tineretul se afirmă chiar în locu
rile cele mai grele și importante ale industriei noastre.

Ing. RICHARD SATTINGER 
din secția furnale

a Combinatului metalurgic Reșița

$

Z-au căzut și le-or fi dus apele la vale. își privește chipul 
știrb în oglinda apei de sub scoc. Copiii nu se mai adună, 
ca acum 80 de ani, să-l întrebe pe morar. „De ce se-n- 
vtrte roata“ Timpul și-a lăsat și aici urmele. Numai 
plopii mai stăruie pe maluri „ca soldații-n oaste". Stă
ruie încă, puternică și mereu vie în inimile oamenilor 
amintirea lui „Georgică a popii" care s-a făcut poet; în 
inimile celor bătrîni, a tovarășilor de copilărie.

De la Coșbuc drumul își continuă coborîșul spre va
dul Someșului De la Salva, după ce s-a întîlnit cu dru
mul Clujului urcă de-a lungul bătrînului Someș, spre 
Năsăud. în acest orășel, care cunoaște azi o nouă viață, 
pulstnd 
elev la 
există; de asemenea nici clădirea vechiului gimnaziu, 
în fața ușii clădirii, pe un soclu scrie „George Coșbuc". 
Sus în \oc de bust, un vas cu flori. într-o noapte de mai, 
în anul 1943, fasciștii au ricțicat bustul poetului. A fost 
găsit în 1945 mutilat, nasul și gîtul tăiat, pieptul zdro
bit. Dușmanii libertății au profanat memoria unui cîntă- 
reț al libertății. în curînd însă, un nou bust va șterge 

urmele profanării consacrînd pre- 
(uirea contemporanilor noștri 
pentru marele poet al poporului 
romîn.

în clădirea în care pe vremuri 
își ținea ședințele societatea de 
lectură a elevilor „Virtus Romana 
Rediviva", unde a debutat și și-a 
făcut ucenicia George Coșbuc. în- 
se păstrează prețioase urme ale

din toate fibrele, a stat George Coșbuc 9 ani, 
școlile de aici Casa în care a locuit nu mai

ușii clădirii, pe un soclu scrie „George Coșbuc".

}. Prin locurile j 
ț unde a irăîâ G. Coșbuc |

Prin Șocurile

tr-o sală documentară . . .
trecerii poetului prin aceste locuri: registrele școlare, 
manuscrise, scrisori, fotografii, ierbarul de clasa V-a al 
elevului Coșbuc. cărți, note muzicale ș.a.

De la Năsăud. pe urmele lui Coșbuc, drumul te urcă 
sus spre munții Rodnei pe la Feldru, Leșu și Sîngiorz- 
Băi. In această stațiune balneară Coșbuc s-a întllnit cu 
I. L. Caragiale. Aici venea Coșbuc să-și petreacă uneori 
vara. m

Din inima munților, cînd în stingă, cînd în dreapta 
Someșului, drumul coboară spre Cluj, vărsat în larga 
arteră ce aleargă spre București și te duce acolo unde 
acum 37 de ani și-a oprit zbuciumul inima marelui Coș
buc.

GAVRIL SCRIDON

Campioni republicani la fotbal

Echipa de juniori a asociației Știința Cluj, campioană repu
blicană de fotbal pe anul 1955.



In sprijinul îmbunătățirii învățămîntului politic
Munca de propagandă, prin esența ei, este 

0 muncă vie, creatoare, care trebuie să se 
desfășoare în legătură strînsă cu proble
mele _ vieții și muncii practice. In a- 
ceastă muncă se cere să existe inițiativă, 
experiență și forme mereu noi. Călăuziți de 
această cerință, analizînd realizările și lipsu
rile anului precedent, comitetul orășenesc 
U.T.M.-București și-a propus să ridice mun
ca de^ învățămînt politic în acest an pe o 
treaptă superioară, s-o îmbogățească în 
conținutul ei și în special s-o lege strîns cu 
viața, cu munca, cu sarcinile practice ale 
construcției socialiste. Planul de măsuri 
concrete elaborat în această direcție de co
mitetul orășenesc U.T.M București prevede 
o serie de acțiuni și inițiative care vor duce 
fără îndoială la îmbunătățirea activității 
cercurilor noastre politice.

In anul de învățămînt politic 1954-1955 în 
multe organizații de bază U.T.M. ca și în 
seminariile permanente pentru instruirea pro
pagandiștilor s-au aplicat o serie de iniția
tive interesante cum ar fi informările poli
tice sau conferințele de cultură generală. 
Dacă în această privință noi ne-am îndreptat 
oarecum atenția, trebuie spus că ne-am ocu
pat prea puțin de generalizarea metodelor 
bune de muncă ale propagandiștilor fruntași 
și n-am ajutat în suficientă măsură pe pro
pagandiștii noi în această muncă. De aceea, 
în acest an, comitetul orășenesc U.T.M. 
București și-a propus să organizeze periodic 
consfătuiri de schimb de experiență cu pro
pagandiștii și instructorii secțiilor de pro
pagandă din comitetele raionale unde pro
pagandiștii sau conducătorii de seminarii vor 
expune referate de metodică sau vor prezenta 
exemple concrete de felul cum țin o lecție, 
cum folosesc materialele demonstrative sau 
cele de literatură, cum leagă învățămîntul 
poiitic de sarcinile concrete ale tinerilor în 
producție etc. De asemenea la seminariile 
propagandiștilor vor fi invitați responsabilii 
de seminarii de la comitetul orășenesc de 
partid care să vorbească despre munca lor, 
iar propagandiștii din diverse organizații vor 
participa în schimb de experiență la cercurile 
po'itice ale altor organizații U.T.M.

Dar nu numai propagandiștii vor putea 
să-și împărtășească reciproc experiența cîști- 
pată. ci și cursanții din diferite întreprin
deri vor putea să discute între ei teme ca : 
„Ce am învățat în cercul politic“, „Cum a- 
plicăm în viață cele învățate în cercul poli
tic" etc. Un panou cu fotografii și material 
de experiență din munca celor mai buni pro
pagandiști din Capitală va fi expus la co
mitetul orășenesc U.T.M. București. El va 
constitui un factor mobilizator în munca pro
pagandiștilor noștri.
' Experiența de pînă acum ne-a arătat că 

una din cauzele principale pentru care munca 
cercurilor politice în organizațiile de bază 
mergea slab era lipsa de calificare și ni
velul’ politic și cultural general scăzut al 
unor propagandiști. Una din formele princi
pale prin care am fi putut remedia această 
linsă — seminariile bilunare de la comitetele 
raionale — nu a fost folosită îndeajuns. Se
minariile ținute s-au desfășurat de cele mai 
multe ori la un nivel necorespunzător, lipsite 
de conținut, neputînd să trezească interesul 
propagandiștilor pentru însușirea cunoștin
țelor predate și pentru ridicarea calificării 
lor. Anul acesta comitetul orășenesc U.T.M. 
București pune un accent deosebit pe in
struirea periodică a propagandiștilor, pe con
ținutul lecțiilor și seminariilor, pe nivelul

Scrisoare 
câire redacție

Responsabil sau.,. iresponsabil
Nu-l cunoașteți pe tovarășul 

Cristache Iile? Păcat! Noi în fie
care zi ne gindim la dinsul, doar- 
doar s-o gîndi și el la noi și va 
lua unele măsuri de asigurare a 
protecției muncii. El este tn fabri
ca noastră „responsabil" cu pro
blemele de protecția muncii,, dar 
nu o dată s-a dovedit iresponsa
bil față de aceste probleme.

Dacă vreți să știți, vă pot spu
ne că tovarășul Cristache este un 
om teribil, le știe pe toate.

El ar putea să-ți vorbească ore 
în șir despre tot ce s-a făcut în 
fabrica noastră din anul 1953 și

Tn anii care s-au scurs de la primul Con
gres al partidului au avut loc mari trans
formări în viața poporului nostru, a pa
triei noastre.

Un loc de seamă în aceste transformări 
îl ocupă marea revoluție culturală ce s-a 
desfășurat și se desfășoară pe tot întinsul 
țării, începînd de la cel mai înalt for de 
știință și cultură al țării, Academia, și 
pînă în cel mai îndepărtat cătun unde a 
luat ființă un cămin cultural sau o mică 
casă de citire, în care oamenii își organi
zează viața lor culturală sau citesc în co
lectiv povestea lui Mitrea Cocor, istoria de 
demult a lui Nicoară Potcoavă sau „Pămînt 
desțelenit“ de Mihail Șolohov. Marea revo
luție culturală, cum era și firesc, a cuprins 
și tineretul muncitor.

Tn anul 1948 se numărau la sate 4809 că
mine culturale și case de citit. La numai 
doi ani de la primul Congres al partidului, 
în 1950, numărul lor era de 12.000. Tn anii 
primului nostru plan cincinal au luat ființă 
620 biblioteci sătești avînd cîte un biblio
tecar salariat și încă 2000 biblioteci în col
țurile roșii din gospodăriile agricole colec
tive, care numără la un loc milioane de 
volume. Tn satele noastre funcționează peste 
850 cinematografe, iar 120 caravane cine
matografice colindă satele fără cinemato
grafe. Cercurile agrotehnice din cadrul că
minelor culturale și colțurilor roșii din sec
torul socialist al agriculturii, ciclurile de 
conferințe cu caracter agrozootehnic con
tribuie la răspîndirea celor mai bune me
tode de lucrare a pămîntului și de creștere 
a vitelor. In fundul pădurilor noastre, în 
cabanele muncitorilor forestieri, cabane ce 
înlocuiesc bordeiele de altă dată, la ciobanii 
de la. munte ca și la pescarii din încîlcitele 
bălți ale Dunării ajung astăzi ziarul, cartea 
și broșura. , , . .

întunericului care a apăsat sute de ani via- 
ța satelor noastre, odată cu lichidarea trep- 
tată a analfabetismului i-a luat locul o apri
gă dorință de a ști, de a cunoaște, de a afla

O asemenea revoluție culturală, în astfel 
de proporții, n a avut loc niciodată pînă acum 
în istoria țării noastre. Ea este opera par
tidului nostru. Pentru acest drept la lumina, 
la cultură, în vremurile întunecate ale tre
cutului și-au dat viata și au suferit sute și 
mii de fii devotați ai poporului nostru, mem 
bri ai partidului nostru. .

La înfăptuirea acestei uriașe revoluții 
culturale a participat și participă cu entu
ziasm și tineretul, adueîndu-și partea sa de 
contribuție.

„Scintela tineretului“
Pag. 2-a 29 noiembrie 1955

Din munca comitetului 
orășenesc U.T.M. București

lor ideologic, pe referatele și lecțiile de me
todică care vor contribui cu siguranță la ri
dicarea pe o treaptă superioară a calității 
muncii propagandiștilor.

Odată cu pregătirile care au avut loc pen
tru deschiderea în bune condiții a noului 
an școlar în învățămîntul politic de organi
zație, la toate comitetele raionale U.T.M. din 
Capitală au început să funcționeze semina
riile permanente pentru pregătirea propa
gandiștilor. In această privință sprijinul pe 
care comitetele raionale U.T.M. l-au primit 
din partea comitetelor raionale de partid a 
fost deosebit de prețios. La cursurile de 
Istoria P.C.U.S., Istoria P.M.R. și cursurile 
serale, lectorii seminariilor permanente sînt 
asistați de către tovarăși de la cabinetele de 
partid. De asemenea, în majoritatea organi
zațiilor de bază U.T.M. propagandiștii aces
tor forme de învățămînt sînt membri de 
partid. Astfel că din totalul propagandiștilor 
peste 50% sînt membri și candidați de 
partid. In cursul anului de învățămînt 
politic propagandiștii utemiști vor asista 
la lecțiile propagandiștilor de partid învă- 
țînd astfel din experiența lor.

In mod regulat, la seminarii se vor orga
niza informări politice cu privire la situa
ția internă și internațională, discuții a- 
sunra principalelor măsuri și hotărîri ale 
partidului și guvernului, precum și asupra 
sarcinilor ce revin organizațiilor U.T.M. în 
mobilizarea tinerilor la înfăptuirea politicii 
partidului nostru. In afara lecțiilor și se
minariilor, se vor organiza conferințe și con
sultații pe teme ideologice pentru complecta- 
rea cunoștințelor propagandiștilor, vizionări 
de expoziții, muzee, filme, conferințe pe teme 
de cultură generală, consfătuiri cu scriitori, 
cu oameni de știință și artă și unele reu
niuni tovărășești.

Aplicarea acestor forme și a altor iniția
tive de către comitetele raionale U.T.M. vor 
duce la creșterea nivelului muncii de învă
țămînt politic, la creșterea dragostei și a 
interesului propagandiștilor și cursanților 
pentru studiu

Tn munca noastră practică de zi cu zi am 
văzut că stimularea și aprecierea inițiativelor 
și a rezultatelor pozitive duc întotdeauna 
la îmbunătățirea activității în domeniul res
pectiv. Deși în diferite ramuri ale muncii 
noastre am aplicat acest principiu, în ceea ce 
privește învățămîntul politic lucrurile nu au 
stat de loc așa. Prea puțin ne-am interesat 
anul trecut de stimularea propagandiștilor 
buni și a cursanților fruntași. Pentru înlă
turarea acestor stări de lucruri, anul acesta 
în planul de măsuri al comitetului orășenesc 
U.T.M. s-a prevăzut printre altele ca 
în luna ianuarie 1956 să se facă ..bi
lanțul primelor rezultate obținute de către 
cursanții cercurilor politice“. Cu acest pri
lej vor fi premiați cursanții care au obți
nut cele mai bune rezultate.

Tot pentru cunoașterea și generalizarea 
experienței propagandiștilor buni, unele co
mitete raionale, ca cel din raionul Lenin 
și altele, vor organiza cabinete de consul
tații în incinta raionului, unde un colectiv

pînă acum, poate să-ți spună cite 
adrese au fost trimise la minister, 
la cîte s-a răspuns și la cîte nu, 
îți răspunde imediat cine se face 
vinovat pentru cutare și cutare 
lucru etc., etc. Orice vrei sau nu 
vrei, poți să afli de la tovarășul 
Cristache.

Poate că exagerez. Nu chiar tot 
ce vrei poți afla de la dinsul. 
Mai sînt și lucruri pe care, de pil
dă, nu le cunoaște. Mai bine zis 
pe care nu vrea să le cunoască. 
Așa este spre exemplu faptul că 
la magazia de materiale tovarășii 
Albert Zaides șl Teodor Traica 
lucrează tn frig șl fără lumină.

Și cînd te gtndești că pentru toa
tă treaba asta nu-s necesare apro
bări speciale de la minister, ci 
doar o simplă reparație a instala
ției electrice și punerea unor bur
lane la soba existentă.

Tovarășul Cristache se preface 
că nu știe nici că din cele șapte 
aerotermice din atelierul suban- 
samble trei nu funcționează încă 
de anul trecut Mai mult, el vrea 
ca și din cele patru aflate în func
țiune să scoată unul. Probabil s-a 
încălzit destul tot urmărind dru
mul adreselor între fabrică și mi
nister. Dar pe noi nu ne încăl
zesc acestea.

Toată grija muncii de culturalizare 
a tineretului de la sate!

Peste 85.000 de tineri au urmat în iarna 
din 1954-1955 la cursurile și cercurile agro
zootehnice; 15.000 tineri mecanizatori din 
S.M.T.-uri și G.A.S.-uri au participat la 
cursurile pentru pregătirea lor profesională.

Oare e de închipuit o asemenea dezvol
tare a mișcării artistice de amatori ca aceea 
pe care o avem în tara noastră, fără par
ticiparea tineretului ?

Discuțiile care au avut loc la ultima ple
nară a Comitetului Central al U.T.M pe 
marginea raportului „Despre sarcinile 
Uniunii Tineretului Muncitor pentru îmbu
nătățirea muncii politice, culturale și spor
tive de masă în rîndurile tineretului de la 
sate" ne-au arătat realizările obținute, lip
surile care mai dăinuiesc. dar și perspec
tivele mari pe care le are munca noastră în 
acest domeniu.

Nu mă voi putea opri în cadrul acestui 
articol decît asupra cîtorva probleme, din 
cele multe care stau în fața așezămintelor 
culturale de la sate — cămine culturale, 
colțuri roșii din gospodăriile agricole co
lective, biblioteci, case de citit — în munca 
de atragere spre cultură a celor mai largi 
mase ale tineretului de la sate.

Tinerii de la sate reprezintă, prin nu
mărul lor mare, prin capacitatea lor de a 
înțelege și de a răspîndi noul din viata noas
tră. prin dinamismul lor — o mare forță. O 
muncă temeinică dusă neîntrerupt și per
severent de către conducerile căminelor cul
turale, cluburilor, colțurilor roșii, în strînsă 
colaborare cu organizațiile Uniunii Tinere
tului Muncitor pentru lămurirea probleme
lor construcției socialismului la sate în rîn
durile tineretului sătesc, vor face din acesta 
un ferment viu, o forță activă pentru trans
formarea socialistă a satelor noastre

In activitatea căminelor noastre culturale 
a cluburilor și colțurilor roșii, un loc însem
nat trebuie să-l ocupe acțiunile și formele 
de manifestare specifice pentru tineret, sta 
bilindu-se zile anume destinate acestor ma
nifestări. Prin seri de întrebări și răspun
suri urmate de filme documentare pe tema 
transformării socialiste a agriculturii, prin 
reuniuni organizate în cinstea tinerilor 
fruntași din gospodăriile agricole colective 
și din întovărășirile agricole, la care să 
participe și tineri ai căror părinți sînt încă 
țărani cu gosnodării individuale, prin întîl 
niri ale tinerilor țărani muncitori cu gospo 

de tovarăși bine pregătiți din punct de ve
dere politic vor da consultații săptămînale 
atît în cadrul cabinetului, cît și în organi
zațiile de bază printre cursanți. Acest ca
binet va avea de asemenea rolul de a pre
găti informările politice care se vor ține cu 
regularitate în organizațiile de bază U.T.M.

Deși în anii trecuți ne-am străduit să dăm 
o atenție mai mare studiului individual pe 
bază de conspecte, nu am reușit totuși să 
determinăm pe toți cursanții să studieze în 
acest fel. Aceasta s-a datorat faptului că 
noi ne-am mulțumit să insistăm asupra al
cătuirii caietelor fără a indica și metodele 
de întocmire a unui bun conspect, fără a 
controla în ce măsură comitetele raionale 
U.T.M. acordă toată atenția acestei proble
me. Pornind de la această constatare, vom 
înțelege de ce în planurile comitetelor raio
nale U. T. M. Lenin, Nicolae Bălcescu 
și altele, figurează organizarea unor expo
ziții a celor mai .bune caiete de conspecte, 
gazete de perete ale propagandiștilor etc., 
inițiative care odată aplicate în viață vor 
duce fără îndoială la ridicarea pe o treaptă 
superioară a învățămîntului politic de orga
nizație.

Dar important nu este numai rolul învă- 
țămîntului politic în creșterea nivelului ideo
logic și politic al cursanților, îmbogățirea 
cunoștințelor tinerilor cu teze teoretice ci fap
tul că învățămîntul politic are menirea să 
cultive în rîndul utemiștilor și tinerilor, dra
gostea față de patrie, atașamentul față de 
partid și U.T.M., cunoașterea trecutului de 
luptă a clasei muncitoare și a eroilor 
U.T.C.-ului. De aceea o serie de comi
tete raionale U.T.M. și-au propus să orga
nizeze întîlniri ale propagandiștilor și 
cursanților cu tovarăși ilegaliști.

De asemenea se vor organiza periodic 
excursii la muzeul de la Doftana, Dealul 
Spirii și penitenciarul Jilava.

Pentru îmbogățirea muncii de propagandă 
se va organiza lunar studierea mate
rialelor legate de învățămîntul politic din 
buletinul „Din experiența Comsomolului“. 
La seminariile cu propagandiștii se vor pre
zenta referate asupra unor aspecte din mun
ca propagandiștilor comsomoliști. Propagan
diștii din diferite organizații de bază U.T.M. 
vor purta corespondență cu, propagandiștii 
comsomoliști de la uzinele Stalin din Mos
cova, Uzinele Kirov din Leningrad, de la 
Uzina de tractoare din Stalingrad, Fabrica 
de confecții nr 5 și „Electrosila“ din Mos
cova; în aceste scrisori vor vorbi despre 
munca lor și le vor cere sfaturi în diverse 
probleme.

Acestea sînt numai cîteva din măsurile pe 
care ne-am propus să le luăm în cursul a- 
cestui an de învățămînt pentru îmbunătăți
rea muncii cercurilor și cursurilor politice. 
Ele vor fi desigur îmbogățite prin munca 
de zi cu zi a comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. Se cere însă ca tovarășii cărora 
li s-a încredințat sarcina atît de importantă 
și de mare răspundere a muncii de propa
gandist, să caute și să găsească forme noi 
și .interesante pentru ridicarea nivelului în
vățămîntului politic. Toate acestea vor con
tribui la ridicarea pe o treaptă superioară 
a învățămîntului politic în organizațiile de 
bază U.T.M. din Capitală.

MIRON HENICK
șeful secției de propagandă și agitație 

a Comitetului orășenesc U.T.M. București

Aflînd și pe această cale dorin
țele noastre, îl rugăm pe tovară
șul Cristache să-l convingă și pe 
tovarășul inginer Alexandru Chi- 
riac să se intereseze cînd vor fi 
puse în funcțiune și celelalte ae
rotermice și totodată, fără a mai 
face caz de cunoștințele sale atot
cuprinzătoare, să rezolve din timp 
și cu inimă — fără vorbe, ci prin 
fapte — toate problemele ce-i 
revin.

Corespondent 
GRIGORE PROFIR 

ajustor la fabrica de biciclete- 
București

C. Prisnea
prim locțiitor al ministrului Culturii

dării individuale cu colectiviști fruntași — 
vîrstnici și tineri — prin vizite la expoziții 
agricole și gospodării agricole colective frun
tașe, prin organizarea diferitelor manifes
tări artistice, a horelor și reuniunilor în cin
stea tinerilor care intră în gospodăria colec
tivă sau în întovărășirea agricolă, vom pu
tea realiza o activitate vie, permanentă, in
teresantă care să lămurească, să convingă și 
să arate tinerilor țărani muncitori calea pe 
care ei trebuie să pășească, împreună cu pă
rinții lor pe care vor putea astfel să-l con
vingă mai lesne.

Există numeroase cămine culturale 
model. Este necesar ca experiența 
înaintată în organizarea diferitelor acțiuni 
culturale dobîndită de aceste cămine cultu
rale să fie împărtășită și căminelor înve
cinate prin diferite mijloace — schimburi de 
experiență, vizite. Această experiență înain
tată trebuie să devină un bun al tuturor că
minelor culturale.

O problemă deosebit de însemnată este 
aceea a răspîndirii și popularizării științe
lor naturii în rîndul tineretului de la sate, 
a explicării vieții și fenomenelor din natură. 
Inițiativa organizării de ..Cercuri de natura- 
liști" pe lîngă căminele culturale, G.A.C., 
G.A.S și SMT. luată de C.C al U.T.M., 
permanentizarea acestora și punerea lor sub 
conducerea unui tînăr cult — inginer agro
nom, medic, profesor sau învățător — așa 
cum recomandă hotărîrea celei- de a treia 
plenare a C.C. al U.T.M — va însemna un 
pas serios înainte pe calea ridicării nive
lului cunoștințelor științifice și culturale ale 
tinerilor de la sate Baza materială a aces
tor cercuri va trebui asigurată de institu
țiile și întreprinderile pe lîngă care ver 
funcționa cercurile, iar răspunderea pentru 
organizarea și buna lor funcționare trebuie
— așa cum a hotărît plenara C.C. al U.T.M.
— să aparțină U T M.-ului.

Organizarea de excursii pentru cunoaște
rea frumuseților patriei noastre, vizitarea 
muzeelor noastre pentru cunoașterea istoriei 
poporului nostru, vor ajuta pe fiecare ute- 
mist, pe fiecare tînăr să cunoască și să în
țeleagă gloriosul trecut de luptă al poporu

? Prietenia dintre poporul romîn | 
și poporul francez ? 
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francez sînt vechi.
Cu toate acestea, legături mal strînse în

tre cele două popoare au început a se în
firipa de abia pe la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea cînd o serie de emigranți fran
cezi se stabilesc în țările romtnești, iar unii 
dintre ei deschid școli, printre care cele mai 
cunoscute sînt cele ale lui Vaillant la Bucu
rești unde au învățat Bălcescu, I. Ghica și 
Gr. Alexandrescu și cea a lui Quénlm la 
lași unde au studiat V. Alecsandri, M. Ko- 
gălniceanu și Matei Millo. în perioada de 
după revoluția din 1789, Franța, și în spe
cial Parisul, devenise centrul ideologiei 
progresiste a vremii unde se propagau ideile 
înaintate ale filozofilor iluminiști. încă 
înainte de revoluția din 1848, o mare parte 
din intelectualii progresiști romîni au stu
diat la Paris unde și-au însușit ideile revo
luționare. Amintim printre ei pe Vasile 
Alecsandri, Ion Ghica, Al. 1. Cuza, D. Bo- 
lintineanu, Al. Odobescu, pictorul Negulici. 
actorul Matei Millo ș.a. în 1845 s-a înfiin
țat o Asociație a studenților romîni din 
Paris care a jucat un rol însemnat în pre
gătirea ideologică a revoluției din 1848 de 
la noi. După înăbușirea revoluției din 1848 
în Principate, o parte din emigranți, printre 
care N. Bălcescu și V. Alecsandri, se adună 
din nou la Paris unde duc o vie activitate 
in favoarea Unirii Principatelor. Bălcescu se 
afla de altfel la Paris în zilele revoluției din 
februarie 1848 și a luat parte la luptele pe 
baricade de pe străzile capitalei Franței,

Cultura franceză pătrunde în același timp 
pe scară largă în țările noastre pe calea 
traducerilor al căror inițiator a fost I. 
Eliade Rădulescu.

Prietenia dintre poporul romîn și poporu! 
francez n-a încetat nici o clipă chiar cînd 
reprezentanții burghezo-moșierimii au cău
tat să monopolizeze această prietenie și 
s-o golească de conținut. Dacă pentru unii 
reprezentanți ai „înaltei societăți" Franța 
însemna doar barurile din Montmartre sau 
Cazinoul din Monte-Carlo, unde cei mai 
numeroși clienți erau boierii valahi, dacă 
pentru alții ea însemna cupoanele unor so
cietăți comerciale producătoare de rente, 
pentru poporul romîn Franța repre
zenta cu totul altceva. Ea reprezenta în pri
mul rînd Franța Comunei din Paris al că
rei ecou în (ara noastră a fost foarte 
viu Eminescu consacră versuri mărețe a- 
cestul eveniment în „împărat și proletar". 
Traian Demetrescu închină o poezie scriito
rului comunard Julles Vallès, iar C. Miile 
glorifica moartea eroică a lui Delescluze.

Noi mărturii ale prieteniei dintre cele 
două popoare aflăm în anii 1918—1920 cînd 
marinarii din corpul expediționar francez 
aflați la Galați fraternizează cu muncitorii 
romîni. Solidaritatea muncitorimii franceze 
față de muncitorimea romînă s-a dovedit și 
cu ocazia procesului intentat luptătorilor de 
la Grivița Roșie in frunte cu tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Delegați ai sindicatelor franceze 
au luat parte la proces. Mari personalități, 
printre care Romain Rolland, ridică glasul 
în favoarea luptătorilor de la Grivița. Henri 
Barbusse a scris o scrisoare, care a fost ci
tită la proces și în care își manifestă soli- 

lui. Cunoașterea trecutului va ajuta pe ti
neri la înțelegerea mai adîncă a evenimen
telor prezentului, le va lumina mai puter
nic țelurile viitorului, le va întări și mai 
mult dragostea fierbinte, devotamentul pen
tru patria noastră scumpă.

In înțelegerea evenimentelor prezente de 
către tineret, de mult ajutor le vor fi con
ferințele și expunerile special organizate 
pentru tineri, în care să le fie lămurite eve
nimentele internaționale, să li se explice po
litica guvernului nostru, politica externă de 
apărare neclintită a păcii dusă de Uniunea 
Sovietică

Pentru dezvoltarea neîncetată a frăției 
tineretului romîn cu tineretul minorită
ților naționale un rol important îl are or
ganizarea de manifestări artistice-cultu- 
rale comune Crearea de formații artistice 
comune în satele cu populație romînească 
și minorități naționale, vizite prietenești ale 
tinerilor din comune cu populația romîneas
că la tinerii din comunele cu populație ma
ghiară, germană, sîrbă sau ucraineană și 
multe- asemenea acțiuni, vor întări unitatea 
tineretului nostru în lupta comună pentru o 
viață mai bună, pentru viitorul luminos, 
pentru socialism.

„Cărțile de literatură bună — spunea ma
estrul Mihail Sadoveanu adresîndu-se ti
neretului — să le onorați îndeosebi; în ur
nele lor sacre se păstrează aspirațiile no
bile ale umanității".

Comitetul Centra! al U.T.M. a inițiat con
cursul de citit literatură cunoscut sub calda 
chemare ..Iubiți cartea“. Concursul poate 
deveni un mijloc excepțional de mobilizare 
a maselor largi ale tineretului nostru, spre 
a-și face din cărți prieteni, sfetnici nedes- 
părțiți, dacă comisiile regionale, raionale, 
comunale, din instituții. întreprinderi și sate 
vor urmări cu entuziasm, cu perseverență, 
cu dragoste, popularizarea lui, lărgirea, 
desfășurarea lui neîntreruptă. ‘Răspunderea 
noastră este aici comună; și lucrătorii din 
domeniul muncii cu cartea și bibliotecarii 
și învățătorii și organizațiile U T.M . cu toții 
trebuie să punem umărul. Organizarea 
cercurilor de citit, a consfătuirilor cu citi 
torii, citirea în cadrul dacilor și șezătorilor, 
organizarea de recenzii sînt metode care 
au dat rezultate bune în multe părți. Tre 
bule însă spus că multe din aceste metode
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I. Brâescu

prodecan al Facultății de filologie București 

daritatea cu luptătorii clasei muncitoare de 
la noi. Henri Barbusse era de altfel un 
vechi prieten al țării noastre. în 1925 el 
vizitase deja Romînia fiind întimpinat de 
muncitorii noștri cu bucurie. Ca fruct al 
călătoriei sale el a scris faimoasa carte 
„Călăii" („Les Boureaux") în care a demas
cat cu tărie regimul de teroare care domnea 
în (ara noastră ca și tn celelalte state din 
Balcani.

La rîndul său, poporul romîn și-a arătat 
solidaritatea cu poporul francez în timpul 
Rezistenței franceze din anii 1940-44. Mulți
romîni au făcut parte din primele rinduriffî 
ale detașamentelor de partizani care prici
nuiau grele pierderi ocupanților hitleriști. 
Unii dintre el și-au dat viața înscriind pa
gini nepieritoare în istoria poporului fran
cez. Astfel a fost Olga Bancic, decapitată 
cu securea de naziști, astfel a fost Nicolae 
Cristea precum și ttnărul student losif 
Clisei a cărui moarte eroică a fost descrisă 
intr-o nuvelă de scriitorul Alexandru Jar.

Prietenia dintre poporul romîn și poporul 
francez s-a dezvoltat multilateral după 23 
august 1944', ziua eliberării patriei noastre 
și — coincidență simbolică — în același 
timp ziua eliberării Parisului de sub cizma 
hitleristă. Cultura franceză pătrunde acum 
pe scară largă prin numeroasele traduceri 
din clasici și scriitori contemporani fran
cezi. Deși tipărite în tiraje nemailntîlnite 
înainte (primul volum din Operele lui Mo
lière în 21.000 de exemplare, Insula pingui
nilor de Anatole France în 20.000 de exem
plare ș.a.m.d.), traducerile din scriitorii fran
cezi se epuizează foarte repede. De o mare 
popularitate se bucură numeroasele tradu
ceri apărute din opera tui Jules Verne care 
continuă să facă educația generațiilor ■ de 
tineret. «

Pe scenele teatrelor din București sau 
din alte orașe s-au reprezentat și se repre
zintă piese de Mollière, Beaumarchais, V. 
Hugo, Marivaux, Scribe, Musset, Rostand 
ș.a. Din repertoriul teatrelor de operă și 
balet fac parte „Carmen" de Bizet, „Faust" 
de Gounod, „Lakmé" și „Coppelia" de De- 
libes. Filarmonicile din țară au în reperto
riul lor opere ale marilor compozitori fran
cezi Berlioz. Lalo, Ravel, Chausson, Faure. 
Saint-Saens, Debussy, Cezar Frank etc. 
Filmele franceze se bucură de o deosebită 
apreciere din partea publicului romîn. în 
muzeele țării și în special la Muzeul R.P.R 
din București pictura și sculptura franceză 
este bogat reprezentată prin opere ale pic
torilor Géricault, Delacroix, Carat. Millet, 
Courbet, Daumier, Manet, Renoir, Mutisse. 
Picasso și ale sculptorilor Rude. Rodin 
Carpeaux, Bourdelle etc.

în același timp, poporul francez ia cu
noștință de cultura romînească prin nume
roasele traduceri din scriitorii noștri clasici 
și contemporani care au apărut tn ultimii 
ani în limba franceză. Au fost traduse ast
fel scrierile lui Caragiale, Creangă, Sado
veanu, Al. Sahia, M. Sébastian, Zaharia

n-au fost folosite încă pretutindeni, n-au 
fost valorificate într-o măsură îndestulă
toare. Cartea, prietenul nostru, trebuie 
să facem să ajungă prin grija activiștilor 
culturali, a organizațiilor U.T.M. în mîna 
cît mai multor tineri și tinere.

In zilele acestea se desfășoară finala 
concursului echipelor de teatru și a brigă
zilor artistice de agitație formate din ar
tiști amatori ai satelor noastre, care înseam
nă și răsplata tinerilor membri ai aces
tor formații pentru devotamentul, dragos
tea și entuziasmul lor în munca de răspîn- 
dire a culturii.

Anul care vine, va fi anul în care con
cursurile vor cuprinde toate formațiile: de 
cîntec, de joc, de teatru și brigăzile artis
tice de agitație. Cu siguranță, concursul 
anului 1956, ca și o serie de alte întreceri 
raionale, regionale, vor duce la o și mai mare 
cuprindere a tinerilor în cadrul acestor for
mații, la o mai largă dezvoltare a acestor 
formații în cadrul colțurilor roșii din gos
podăriile agricole colective, la o și mai largă 
participare a maselor de țărani muncitori la 
spectacolele organizate, la o mai mare răs- 
pîndire a culturii și a artei în rîndul oa
menilor muncii de la sate. Fără îndoială că 
toate acestea pun în fața conducătorilor in
stituțiilor culturale de la sate și în fața or
ganizațiilor de tineret sarcini organizatorice 
mai mari, mai grele, mai de răspundere decît 
pînă acum.

In anii aceștia în satele noastre numărul 
intelectualilor și mai ales al celor tineri a 
crescut într-un ritm accentuat. Ingineri agro
nomi, medici, zootehnicieni, profesori, învă
țători, se găsesc acum nu numai cîte unul 
în majoritatea comunelor noastre. Mulți din 
ei, în școlile sau facultățile pe care le-au 
urmat, au participat la nenumărate acțiuni 
culturale, artistice, sportive. Fără îndoială 
că ei nu au uitat aceste acțiuni. Conduce
rile instituțiilor culturale sătești, organiza
țiile U.T.M., trebuie să aibă o grijă deo
sebită de aceste cadre, care pot și trebuie 
să devină un sprijin temeinic în munca cul
turală de masă în rîndul tineretului de la 
sate.

In preajma celui de-al doilea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, cu toții să 
pornim la o și mai largă și mai temeinică 
desfășurare a activității politice și culturale 
în rîndurile tineretului de la sate. Perioada 
de iarnă este un minunat prilej de conso
lidare și dezvoltare a unei intense și multi 
laterale activități culturale, artistice, spor
tive. în fiecare sat, în fiecare cătun. De 
pinde în mare măsură de activiștii institu
țiilor culturale sătești, de rr.unca entuziastă 
a fiecărei organizații de bază U T. M., ca 
această posibilitate să se transforme în rea
litate.

FILMUL VIEȚII UNUI i 
MARE COMPOZITOR I

Nemuritoarele pagini muzicale din 1 
„Rigoletto" sau „Traviata", din ■( 
„Aida" sau „Trubadurul" au trezit in- 1 
teresul pentru viața genialului lor j 
compozitor. Așa se explică afluxul i 
publicului la noua producție in culort i 
a studiourilor italiene — „Giuseppe ) 
Verdi" — care rulează de cîteva zile i 
pe ecranele Capitalei.
Filmul te introduce tn tmprejurările j 

In care s-a format puternica persona- j 
li.ta.te artistică a compozitorului, te ' 
face să cunoști tnttmplările care au j 
pecetluit existența lui dînd naștere J 
acelor impresii din care s-au născut | 
fermecătoarele-i melodii. Avind de j 
înfruntat un destin tragic, creînd în I 
condițiile unei existențe pline de 1 
lipsuri și privațiuni, Verdi a luptat j 
din greu pînă ce roadele muncii sale ) 
au putut să răzbată, să se afirme.

Nu mai mică impresie produc asu- j 
pra noastră fragmentele din cele mai ) 
cunoscute opere ale compozitorului I 
interpretate de cîntăreți celebri.

Stanca, E. Camilar, Geo Bogza, Petru Du- 
mitriu ș.a. în prezent pe scenele a două 
teatre pariziene se reprezintă „O scrisoare 
pierdută" a lui 1. L. Caragiale și „Hanul 
Ancuței", dramatizare după scrierea lui M. 
Sadoveanu.

Asociația Franța-Romînia întemeiată acum 
10 ani este expresia vie a prieteniei trainice 
care leagă popoarele celor două țări. Zilele 
prieteniei romlno-franceze care se desfășoară 
atît în Franța cît și în (ara noastră 
sînt o mărturie firească a tradiționalelor 
legături de prietenie care au unit peste 
veacuri poporul romîn și poporul francez, 
prietenie pe care amîndouă popoarele o do
resc lungă șl trainică în interesul păcii și 
progresului în întreaga lume.

La școala maeștrilor 
recoltelor bogate

Ani îndelungați de muncă m-au făcut să 
înțeleg că, oricum ar fi vremea, pămîntuj 
va da totdeauna roade mai bogate dacă 
este muncit bine, așa cum trebuie. Un ogor 
lucrat cu zgîrcenie, numai ca să nu rămînă 
pîrloagă, nu va da niciodată — oricît ar fi 
vremea de bună — aceleași roade ca unul 
muncit bine și la timpul potrivit, cu price
pere și sîrguință. învățătura aceasta m-a 
îndemnat pe mine să dau an de an tot mai 
multă atenție lucrării pămîntului, să folo
sesc tn munca mea metode înaintate.

Și strădania îmi este răsplătită. In anul 
acesta, de pildă, am cules 2.850 kg. grîu, 
4.080 kg. orz, iar la porumb — mai bine 
de 7.000 kg. la hectar.

In toamria asta am avut fericirea de a 
vizita Uniunea Sovietică. Am fost Ia Mos
cova și am vizitat și Expoziția Agricolă 
Unională. Am văzut acolo minunate reali
zări înfăptuite în colhozuri și sovhozuri, re
colte nemaîîntîînite prin părțile noastre, do- 
bîndite de oamenii sovietici. Am văzut și 
lucruri față de care m-am mirat și din care 
am avut multe de învățat; eu, care în co
mună sînt unul dintre fruntașii în obținerea 
de recolte bogate, nu pot fi decît un ucenic 
începător al colhoznicilor. De aceea, am 
căutat ca, în tot timpul vizitei, să capăt cît 
mai multe învățăminte dîn metodele de 
muncă ale țărănimii colhoznice sovietice, 
să-mi însușesc cît mai multe din experiența 
lor, pentru a face ca pămîntul să dea aseme
nea roade. Și am învățat destule și aș fi pu
tut încă mai multe să învăț. Am desprins mai 
limpede, din pilda oamenilor sovietici, ce 
fel de îngrășăminte pot fi folosite pe fiecare 
sol, în ce cantități trebuie date etc. Tot de 
aci am înțeles rostul rotației culturilor 
— asolamentul — și cum trebuie ea făcută 
pentru ca roadele să fie cît mai bune, ce 
însemnătate are in lupta pentru recolte bo
gate alegerea și tratarea semințelor, însă- 
mînțarea în timpul optim și în condiții 
agrotehnice cît mai bune, executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor la vreme po
trivită, mecanizarea lucrărilor agricole și 
încă multe alte lucruri.

Și tot la Expoziția Agricolă Unională am 
înțeles mai bine un lucru deosebit de im
portant. Mi-arn dat seama că oricît de mult 
și de bine aș munci eu, în mica mea gospo
dărie individuală n-o să pot obține nicio
dată asemenea recolte ca ale colhoznicilor, 
pentru că în gospodăria mea nu sînt posi
bilități de a aplica în întregime metodele 
agrotehnice înaintate — așa cum se poate 
face pe ogoarele întinse ale colhozurilor sau 
ale gospodăriilor noastre colective. In gos
podăria colectivă pămîntul se lucrează cu 
tractoare și mașini moderne, însămînțările 
și celelalte lucrări agricole se fac la timpul 
prielnic și după metode agrotehnice înain
tate, lucrările de întreținere a culturilor sînt 
făcute de asemenea mecanic etc. Tocmai de 
aceea, pe ogoarele gospodăriilor colective 
rodul este mai bogat.

întors acasă, voi împărtăși țăranilor mun
citori din comuna noastră, din raionul și din 
regiunea din care fac parte, învățămintele 
căpătate de mine la minunata școală a mae
ștrilor recoltelor bogate.

VASILE PIRVU
țăran muncitor 

cu gospodărie individuală 
din comuna Costeștîi din Vale 

raionul Găești



Ucspre unioriui

lui Mark Twm

de Mihnea Gheorghiu

Au trecut 120 de ani de la nașterea lui 
Mark Twain.

Atunci cînd apărea „Fire de iarbă", 
grandiosul poem democratic al lui Walt 
Whitman — adică acum o sută de ani 
— Mark Twain mergea pe 20 de ani. A- 
cest flăcău american (pe numele adevă
rat : Samuel Clemens) pornea atunci tn- 
tr-o „mare anchetă" personală, prin Sta
tele încă ne-Unite, din care avea să-și 
cîștige o vastă experiență ca scriitor, dar 
mai ales existenta zilnică, trudind — ca 
reporter — pe la micile gazete provin
ciale.

Opera neîntrecutului prozator evoluea
ză intre două direcții ale unui solid indi
cator de drumuri, pe care scrie: umor 
american. Că Mark Twain reprezintă u- 
morul tipic american nu mai neagă as
tăzi nici inamicii săi cei mai înverșu
nați ; toate istoriile literare tl denumesc, 
englezește „home — spun" — adică, „țe
sut acasă" — naftonal deci. Care sînt a- 
tunci cele două direcfii ce-i precizează 
calea, in literatura națională și mondială?

Una e chemarea spre gluma ușoară, 
care exagerează, stlrnind comicul, dar și 
emofionind, ca in „Tom Sawyer" și 
„Huckleberry Finn". Cealaltă latură a 
„duhului" său specific este aceea corosi
vă, inteligentă, de o mare ascuțime, care 
evită înadins melodrama, emofionind prin 
expunerea directă a faptelor sub vălul 
transparent al unei critici sau autocritici 
ironice. Scriitorul este naivul care pățeș
te tot felul de neajunsuri din pricina 
presupusei sale lipse de istețime. In fond, 
această comică neadaptare (a lui, sau a 
altui personaj twainian) e subliniată îna
dins spre a da in vileag și condamna 
fără drept de apel necinstea, înșelătoria 
și lipsa de scrupule a unui mod de viață 
odios. In repetate rinduri bunăoară, eroul 
pe care-l trimite, cu veacuri îndărăt, la 
curtea regelui legendar (Yankeul din 
Connecticut la curtea regelui Arthur) fa
ce aluzii dureroase la America veacului 
său modern. Caracteristica umorului lui 
Twain este omenia, (acest conținut pro
fund popular se exprimă prin forma na
țională a glumei americane care este re
latarea cu un aer serios a celor mai fla
grante absurdităfi) și inteligența lucidă 
care atinge sarcasmul, in acea expresie 
superioară a stilului twainian din pamfle
tele anti-imperialiste, scrise In anii ma
turității sale artistice.

Legătura nemijlocită dintre opera lui 
Mark Twain și viața poporului său acor
dă acestei opere un caracter patriotic, pe 
care literatura realistă și progresistă de 
azi din America V. preia și-l duce mat 
departe în noile condiții social-politice. 
Această moștenire, de tnaltă umanitate, 
cinstește tn același timp patriotismul 
cultural al întregii omeniri iubitoare de 
pare.

Pe de altă parte, e cazul să amintim 
că in ultimul său roman („Silas Tim- 
berman") cunoscutul scriitor american 
bfoward Fast povestește tragicele peripe
ții ale unui profesor de literatură din 
fara sa. care a explicat studenților sen
sul democratic al operei lui Mark Twain. 
E o dovadă că acei nigmei care, cu de
cenii în urmă, tl etichetau pe marele cla
sic : „un bufon național", au urmași șt 
In epoca noastră.

împotriva acestora și împotriva tuturor 
vrăjmașilor culturii omenești, personali
tatea marelui scriitor realist din veacul 
trecut constituie una dintre valorile per
manente ale taberei păcii și prieteniei 
între popoare, ale lumii noastre, însufle
țite de nobile aspirații.

Reuniune consacrată 
aniversării R. P. Albania

La Casa ziariștilor din Capitală a avut 
loc duminică seara o reuniune consacrată 
celei de a 11-a aniversări a eliberării Alba
niei de sub jugul fascist.

Au participat numeroși ziariști din Capi
tală, precum și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Albania la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Despre cea de-a 11-a aniversare a Alba
niei populare a vorbit Zegi Agolli, prim se
cretar al Ambasadei R. P. Albania.

(Agerpres)

Acum zece ani, la 
sfîrșitul lui noiem
brie, se întrunea la 
Paris Congresul in
ternațional al fe
meilor. Războiul se 
sfîrșise. Milioană 
de femei, de ma

me. înduraseră cumplite suferințe. Ele înțe
legeau necesitatea de a-și afirma voința de 
a feri omenirea de pericolul unor noi răz
boaie, de a-și salva copiii și de a pomi la 
acțiuni pentru construirea unui viitor feri
cit pentru tinerele generații. în acest scop 
trebuia ca ele să-și unească forțele și să 
acționeze laolaltă.

Astfel, în momentul cînd, răspunzînd voin
ței milioanelor de oameni ai muncii și de 
tineri, se constituiau alte două mari orga
nizații internaționale — F.S.M. și F.M.T’D. 
— Congresul de la Paris punea bazele 
F.D.I.F.

Acesta a fost unul dintre importantele 
evenimente ale epocii noastre: punerea în 
mișcare a sute de milioane de femei din- 
tr-un număr din ce în ce mai mare de țări, 
femei care, devenind conștiente de posibili
tățile lor, de forța lor, își spun cuvîntul în 
viața popoarelor și a umanității.

F.D.I.F. și-a desfășurat activitatea sub sem
nul apărării păcii și al apărării drepturilor 
femeii și copilului. Cei zece ani de existență 
ai F.D.I.F. se caracterizează prin mari ini
țiative, de o deosebită importanță pentru lup
ta forțelor păcii și progresului.

Congresul de la Budapesta din 1948 a lan
sat un manifest care a atras atenția fe
meilor și mamelor asupra pericolului tot mai 
evident al unui nou război, chemîndu-fe să 
acționeze cu forță și încredere: „Dacă noi. toa
te femeile — și noi reprezentăm jumătate din 
omenire — ne vom ridica într-o formație com
pactă împotriva ațîțătorllor la război, nu va 
fi război!“.

In anul următor F.D.I.F. organiza la Pe
kin conferința femeilor din țările Asiei, con
ferință la care femeile cele mai oprimate 
aveau să rostească o acuzație solemnă îm
potriva celor care le înfometau copiii și le 
asupreau ponnarele. Ele și-au manifestat ho- 
tărîrea de a face totul pentru a cuceri co
piilor lor pacea și un viitor luminos.

Alături de Mișcarea intelectualilor de la 
Wroclaw, F.D.I.F. a fost inițiatoarea Mișcă
rii mondiale pentru pace. Tot ea a fost aceea

Campionatul de șah al R.P.R.
Nici runda a 12-a a finalei campionatului de șah al R.P.R. nu a 

clarificat lupta pentru primele locuri. Dintre fruntașii clasamentului 
au cîștigat Bălanei (la R. Alexandrescu), Reicher (la I. Szabd) și 
Ciocîltea (la Urseanu). Giinsberger a remizat cu G. Alexandrescu, 
Halic cu Costea, iar Rădulescu cu Drimer. Samarian a pierdut la 
Rusenescu.

Celelalte partide s-au întrerupt. Continuînd să joace foarte agre
siv, Ghițescu a sacrificat dama pentru turn și nebun în partida cu 
Crețulescu, obținînd la un moment dat mari șanse de victorie. Cre- 
țulescu s-a apărat însă dîrz și în poziția de întrerupere, deși Ghi
țescu are un pic-n în plus, se pare că nu poate cîștiga. Iată această 
poziție :

Alb (Ghițescu) : Rf3, Na6, Pp. a3, c3, d5, e4, g4, h4. 
Negru (Crețulescu) : Rh6, Ndl. Pp. a7, a5, c5, d6, e5, f6. 
Albul a dat mutarea a 55-a în plic.
în poziția de întrerupere, Voiculescu pare a avea șanse mai bune 

în partida cu dr. Troianescu. Jocul este egal în partida Seimeanu- 
Breazu.

Clasamentul după runda a 12-a arată pentru moment (îna
intea disputării partidelor întrerupte) astfel : Bălanei și Cio
cîltea 7'/2 (cîte 1 partidă întreruptă), Reicher și Giinsberger 
7 (și cîte 1 partidă întreruptă), Halic și Rădulescu 7, Troia
nescu 6V2 (2), G. Alexandrescu 6'/2 (1), I. Szabd 6'/2. Ghi
țescu : (2), Costea 5‘/2 (1), Urseanu și Samarian 5, R. Ale
xandrescu 4'/2, Crețulescu 4 (2), Voiculescu, Drimer 4 (1), 
Rusenescu 3'/2 (3), Seimeanu 3'/2 (2), Breazu 2'/2 (1).

Eri a fost zi liberă, iar astăzi, dimineață se vor disputa 
partidele întrerupte din rundele 11 și 12.

Locomotiva-Bucureștî h Tirana
Sîmbătă a sosit în R. P. Albania echipa de fotbal Loco

motiva Grivița Roșie din București care, cu prilejul celei de 
a 11-a aniversări a eliberării Albaniei va susține două în- 
tîlniri prietenești la Tirana.

în primul joc echipa Locomotiva Grivița Roșie va întîlni 
la 29 noiembrie echipa Partizan Tirana, clasată pe locul doi 
în campionatul R. P. Albania pe 1955. Meciul va fi condus 
de arbitrul maghiar Gyula Gero.

Echtpa de lupte cJasice a R. F. Germane 
a evoluat la Cluj

Luni seara a avut loc la Cluj în sala de sport a Casei 
Universitarilor întîlnirea amicală de lupte clasice dintre se
lecționata orașului Cluj și echipa luptătorilor din R. F. Ger
mană care a evoluat sub titulatura Germania de Sud. După 
meciuri disputate întîlnirea s-a terminat cu un rezultat 
egalitate, 4—4. La reuniune au asistat

de
2.000 de spectatori.

Un succes important al echipei de tir a R.P.R.
La 26 noiembrie a avut loc 

la Pekin festivitatea de închi
dere a concursului internațio
nal de tir la care au luat 
parte sportivi din U.R.S.S., 
R. P. Chineză, R. P. Polo
nă, R. Cehoslovacă, R.P.R., 
R. P. Bulgaria, R. P. Mon
golă și R. D. Vietnam.

La festivitate au asistat 
locțiitorul premierului Con
siliului de Stat al R.P. Chi
neze He Lun primarul ora
șului Pekin, Pîn Cen, mem
bri ai Comitetului pentru 
cultură fizică și sport al 
R. P. Chineze, ambasadorul

Cei

Știința Cluj — Tînărul
După cele 90 de minute de joc, antreno

rul Petre Steinbach. antrenorul echipei Tî
nărul Dinamovist, a felicitat pe cei II com- 
ponenți ai echipei de juniori Știința Cluj 

‘pentru frumosul joc prestat de ei și, bine
înțeles pentru cucerirea mult invidiatului 
titlu de echipă campioană a R.P.R. pe anul 
1955. Intr-adevăr, tinerii fotbaliști clujeni 
au întrecut duminică pe Stadionul Repu
blicii din Capitală în finala campionatului 
republican de juniori, valoroasa echipă 
bucureșteană „Tînărul Dinamovist“, cu 
scorul de 1—0 (0—0). Victoria fotbaliștilor 
din Cluj este pe deplin meritată, dat fiind 
faptul că, mai ales în repriza a doua, au 
desfășurat un joc spectaculos, cu numeroase 
faze de poartă, cu schimburi de locuri efec
tuate în viteză.

Spre deosebire de prima parte a jocului 
cînd tinerii dinamoviști se mențin mai mult 
în atac creînd faze periculoase la poarta 
juniorilor clujeni, în repriza a doua insă, 
aspectul jocului se schimbă. Acum este rin 
dul oaspeților să atace și încă foarte insis
tent. Asistăm la un joc foarte frumos. Insis
tenta dominare a oaspeților le aduce în mi- 

Un deceniu de rodnică activitate a F.D.I.F.
Simone Betrand

Secretar general adjunct al F.D.I.F.

care a trimis prima de. 
legație internațională 
de anchetă în Coreea 
în timpul războiului 
provocat de lisînma- 
niști, arătînd lumii su
ferințele îndurate de femei și copii, precum 
și metodele de exterminare pe care inter- 
venționiștii n-au șovăit să le folosească.

In 1952 F.D.I.F. a sprijinit și înlesnit ține
rea Conferinței internaționale de apărare a 
copilului, care a avut loc la Viena unde băr
bați și femei de cele mai diferite categorii 
sociale au proclamat drepturile copilului și 
răspunderea ce revine societății și guverne
lor pentru satisfacerea acestor drepturi.

Congresul mondial al femeilor, care a avut

Femeile din Londra manifestează împotriva propagandei războinice, pentru dezarmare 
și pace.

★
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Sovietice P. F. Iu- 
ambasadorul R. D.

Uniunii 
din.
Vietnam Hoang Van Hoan, 
reprezentanții diferitelor am
basade și atașații militari din 
numeroase țări.

In cadrul acestei festivi
tăți, arbitrul principal al 
concursului, general colo 
nel Pin Sao-huei, a anun 
țat rezultatele întrecerilor. 
Primul ioc a fost ocuoat de 
echipa Uniunii Sovietice care 
a totalizat 101 puncte. Pe 
locul doi s-a clasai echipa 
R.P.R. cu 84 puncte, iar pe 
locul trei echipa R. P. Bul

garia cu 78 puncte. Locurile 
următoare au revenit în or 
dine echipelor : R. P. Chine 
ză 71 nuncte ; R. Cehoslova 
că 67 puncte; R. P. Polonă 
63 puncte; R. P. Mongolă 
43 puncte.

In cadrul concursului de 
la Pekin trăgătorii sovietici 
au cucerit 13 medalii de aur 
din 14, 12 medalii de ar 
gint și 7 medalii de bronz. 
Sportivii romîni au cucerit 
o medalie de aur și mai 
multe medalii de argint și 
bronz.

mai tineri campioni ai Jării

Jocul practicat de 
lasă să se întrevadă

Dinamovist 1-0 (0-0)
nutul 77 de joc punctul victorios, meritat, 
înscris de extrema stîngă Crișan, punct prin 
care cîștigă campionatul republican de ju 
niori pe anul 1955.

Tînărul Dinamovist rămîne mai departe 
o echipă valoroasă, 
fotbaliștii bucureșteni 
frumoase calități. Și fără îndoială că antre 
norul echipei va reuși să ridice pe o treaptă 
mai înaltă valoarea tinerilor fotbaliști bueu- 
reșteni.

Pentru frumosul joc desfășurat duminică 
pe Stadionul Republicii ca și pentru corn 
portarea meritorie de-a lungul întregului 
campionat trebuie felicitați antrenorii ce
lor două echipe finaliste : Nistor Gavrilă. 
(Știința Cluj) și Petre Steinbach (Tînărul 
Dinamovist). Și fără îndoială, formațiile 
care s-au întrecut duminică :

Știința Cluj: Șerban, Costin, Tocilă, Mu- 
reșan. Petre. Emil. Crișan Nicolae, Paniu, 
Mayer, Oroszegy, Băluțiu, Crișan Viorel.

Tînărul Dinamovist: Petrescu, Baran, 
Petca, Hâimovici, Stănescu, Rădulcscu. Stan 
V., Ionescu, Lungi Corneanu, Pintea.

R. C.

loc la Copenhaga în 
1953 și care exprima 
năzuințele milioanelor 
de femei aderente și 
neaderente la F.D.I.F., 
a adoptat Declarația 

drepturilor femeilor, valabilă pentru toate fe
meile de orice naționalitate, poziție socială 
sau rasă.

Aceste eforturi neobosite în scopul a- 
tingerii unității de acțiune a femeilor și 
mamelor și-au găsit cea mai recentă ex 
presie în Congresul Mondial al mame
lor „pentru apărarea copiilor împotriva 
războiului, pentru dezarmare și priete
nie între popoare“, manifestare care a a- 
vut loc în ajunul conferinței de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor patru puteri. La

în fotografie : Ciocîltea și Urseanu disputîndu-și întîietatea 
în finalele campionatului R.P.R. de șah.

★ -------

înaintea ultimei etape
Etapa de duminică a campionatului cate

goriei A la fotbal a adus o primă clarificare. 
Și anume, ea a stabilit echipele care vor re
trograda în categoria B, adică echipele cla
sate pe locurile 11, 12 și 13. Ele sînt: Lo
comotiva Tg. Mureș, Locomotiva Constanța 
și Avîntui Reghin. Locomotiva Timișoara, 
prin victoria obținută duminică asupra Flă
cării Plo.eșt' a scăpat de retrogradare indi- 

.—L—i-l ultimului joc. In 
lupta pentru titlu nu s-a înche- 

care va avea loc 
va decide echipa campioană a

ferent de rezultatul 
scfnmb, 
iat. Ultima etapă 
miercuri — i
Republicii Populare Romîne pe anul 1955. O 
victorie a dinamoviștilor bucureșteni le va 
asigura mult rîvnitul titlu. !n schimb dacă 
Locomotiva Timișoara nu va fi „de acord" 
să plece învinsă de la București și va obține 
un meci nul sau o victorie, aceasta va ușura 
drumul Flăcării Ploeșt; spre titlu. Și acest 
lucru este însă condiționat de rezultatul jo 
cului dintre Flacăra Ploești și Progresul 
București.

Rămîne ca miercuri să vedem cine vor fi 
cei care vor avea cinstea să îmbrace tricou
rile de campioni ai R.P.R. pe anul 1955.
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acest congres, femei de opiniile cele mai di
ferite au proclamat în,fața conducătorilor 
marilor puteri ale lumii, refuzul lor de a 
accepta războiul și voința de a face să 
triumfe spiritul tratativelor.

F.D.I.F. este expresia prieteniei care 
unește tot mai mult femeile de pe tot întin
sul pămîntului. Rîndurile sale cresc neînce
tat. Ea cuprinde zeci de milioane de femei 
din U.R.S.S., din China populară și din ță
rile de democrație populară, țări ale căror 
guverne sînt apărători consecvenți ai unei 
politici de coexistență, recunosc drepturile 
femeilor și ocrotesc copiii. Ea cuprinde mi
lioane de femei și din țările Europei și Ame 
ricii, făcînd parte din organizații cu tradi
ții, care adesea, în ciuda unor mari greu
tăți, își întăresc continuu legăturile cu 
F.D.I.F

în sfîrșit, F.D.I.F. primește adeziunea fier
binte a femeilor din organizațiile din țările 
Asiei și Africii, care unesc din ce în ce 
mai mult in rîndurile lor femei de cate
gorii sociale, religioase și politice dife
rite și care ocupă un loc deosebit de impor
tant în viața popoarelor lor. E de ajuns să 
cităm marea Federație a femeilor din întrea
ga Indje, cea din Japonia care întrunește 
peste 30 de organizații, Organizația femei 
lor din Indonezia, care numără jumătate mi 
lion de membre, Uniunea femeilor din Viet
nam, care a reușit să organizeze peste 3 mi 
lioane de femei.

Trebuie să subliniem de asemenea, vigoa 
rea organizațiijor care iau naștere în Africa, 
printre care este Uniunea femeilor din Ni
geria, aderentă a F.D 1 F„ cu 100.000 de 
membre, Federația femeilor din Africa de 
sud, care își exercită influența asupra cîtorva 
sute de mii de femei și multe alte organiza 
ții La recentul Congres mondial al mame 
lor au participat 11 delegații ale femeilor de 
pe continentul african

Toate acestea arată creșterea prestigiului 
F.D.I.F. Faptul că ea este credincioasă pro 
gramului său și neobosită în activitatea sa. 
face ca femeile și organizațiile de femei să-și 
întoarcă tot mai mult ochii către această 
mare .organizație mondială. Ele simt calda 
fraternitate și forța Federației noastre, care 
unește milioane de femei, fiecare dintre 
preocupfndu-se de soarta tuturor celorlalte 
Și ele nu vor precupeți nici un . efort pentru 
ca speranțele lor de fericire și de pace să se 
realizeze.

TELEGRAMA

Tovarășului COCEA POPOVICI
Secretar de Stat al Afacerilor Străine 

al Republicii Populare Federative Iugoslavia
Belgrad

Vă rog să primiți sințere felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia și urări călduroase pentru progresul și prosperitatea poporului 
iugoslav prieten.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Roniina 

GRIGORE PREOTEASASărbătoarea popoarelor iugoslave
Dunărea își. poartă apele zbătîndu-se în 

brîul celor două maluri. La sud, pe 
malul iugoslav, peisajul ne este fa

miliar — pentru că amar de vreme am îm
părțit cu locuitorii acestor pămînturi și 
bucuria și necazul. Ne sînt familiare așe
zările lor care se aseamănă oarecum cu cele 
ale noastre, dar ne sînt apropiați mai ales 
oamenii, poporul harnic al Iugoslaviei.

In această zi în care popoarele frățești ale 
Iugoslaviei trăiesc momente de sărbătoare, ne 
aflăm alături de ele. La un deceniu de la 
constituirea Republicii Populare Federative 
Iugoslavia avem bucuria să constatăm că re
lațiile dintre țările noastre s-au normalizat, 
că spiritul de bună vecinătate animă popoa
rele noastre.

Să ne amintim de 29 noiembrie 1945. Adu
narea Constituantă a Iugoslaviei a procla
mat constituirea R. P. r. Iugoslavia, dînd 
astfel expresie voinței unui popor dornic să 
trăiască liber. înlăturarea monarhiei surve
nită după ce patrioții iugoslavi, cu ajutorul 
neprecupețit al Armatei Sovietice,, alungase
ră pe cotropitorii hitleriști, însemna un punct 
de cotitură în istoria atît de zbuciumată a 
Iugoslaviei. In această parte a continentu
lui european apărea un stat iugoslav real
mente suveran și independent, puternic prin 
unitatea realizată de poporul muncitor in ju
rul Partidului Comunist, puternic prin trăini
cia prieteniei ce leagă popoarele sale. Noua 
Iugoslavie a pășit pe calea unor relații 
strînse cu U.R.S.S. și țările de democrație 
populară. Aceste relații au fost însă tulbu
rate de agenții imperialiști Beria și Aba- 
kumov Demascarea acestor mirșavi provoca
tori a permis luarea unor măsuri care să 
ducă la normalizarea raporturilor sovieto- 
iugoslave. Discutarea sinceră și multilaterală 
a problemelor privind relațiile etiâtre U.R.S.S 
și Iugoslavia a dus la încheierea cunoscu
tei Declarații de la Belgrad semnată de 
N. A. Bulganin și 1. Broz Tito. Declarația 
de la Belgrad a pus capăt unei perioade 
neiirești de animozități ; ea a găsit spri
jinul popoarelor țărilor dernocrat-populare 
ca și a! oamenilor muncii de pretutindeni. 
Restabilirea bunelor relații dintre U.R.S.S. 
și țările de democrație populară, pe de o 
parte și Iugoslavia, pe de altă parte, a de
venit posibilă deoarnee chiar și în momen
tele cele mai dificile de după 1948, Iugo
slavia și-a păstrat independența și a rezis
tat presiunilor imperialiste Popoarele Iugo
slaviei, au pășit și pășesc mai departe pe 
calea construirii unei vieți noi. Pe această 
cale ele au înregistrat importante victorii.

Transformările petrecute după război în 
Iugoslavia au făcut cu putință ca în pro
prietatea obștească să se afle principalele 
mijloace de producție in domeniul indus
triei mari și mijlocii șl al transporturilor, 
precum și sistemul bancar, comerțul cu ri
dicata și partea cea mai însemnată a co
merțului cu amănuntul. In agricultură, sec
torul producției obștești este reprezentat 
prin gospodăriile agricole de stat și coope
rativele țărănești (zadrugile). In economia 
iugoslavă sectorul producției obștești a cu
cerit poziții trainice. In industrie greutatea 
specifică a sectorului privat reprezintă ceva 
mai puțin de 10 la sută: în agricultură ra
portul intre cele două sectoare este altul. 
Suprafețele ce aparțin țăranilor cu gospo
dării individuale constituie 85 la sută din 
pămînturile cultivate.

In anii monarhiei, Iugoslavia era o 
țară agrară rămasă în urmă. Puți
nele întreprinderi industriale apar

țineau monopolurilor străine. Obiectul pof
telor de jaf ale monopoliștilor îl reprezenta 
în special industria minieră care, datorită bo
gatelor resurse naturale și a mîinii de lu
cru Ieftine, oferea beneficii colosale. După 
eliberarea patriei lor, oamenii muncii au 
pornit pe drumul industrializării Iugosla
viei. în perioada primului plan cincinal — 
deși acesta nu a fost îndeplinit în întregime 
— s-au realizat importanți pași înainte. Ca 
să ne dăm seama de progresele industriei 
iugoslave să facem apel la cifrele publicate 
de revista de statistică „Indeks“ din Bel
grad : în 1954, producția de fontă a fost 
de 3.5 ori mai mare decît în 1939, producția 
de oțel de 2,6 ori, producția de laminate de 
2,7 ori, iar producția de cărbune de circa 
2 ori mai mare. In 1954 volumul producției 
industriale a fost de două ori mai mare 
față de perioada antebelică.

Ce poate ilustra mai bine succesele indus
trializării Iugoslaviei decît structura veni
tului național ? Partea industriei reprezintă

Semnarea acordului romîno4ugoslav asupra colaborării 
tehnice și comerciale în transporturile fluviale

în urma tratativelor care au avut loc la 
Belgrad între reprezentanții întreprinderii 
de Navigație Maritimă și Fluvială Romînă 
„Navrom“ și ai întreprinderii Iugoslave de 
Navigație Fluvială „Irb“ privind ajutorul 
reciproc și colaborarea tehnică și comercială 
în domeniul navigației fluviale, s-au sem
nat o Convenție referitoare la remorcajul 
vaselor aparținînd celor două întreprinderi 
și o Convenție referitoare la agenturarea 
reciprocă.

Tratativele au decurs într-un spirit de co
laborare și înțelegere reciprocă.

Din partea întreprinderii „Navrom“, con
vențiile au fost semnate de directorul gene

Informații
• La invitația Institutului Romîn pentru 

Relațiile Culturale cu Străinătatea, duminică 
dimineață a sosit în Capitală unul din cele 
mai renumite teatre de păpuși din lume: 
Teatrul Central de Păpuși din.Praga, laureat 
al Premiului de Stat al R. Cehoslovace.

Primul spectacol va avea loc marți 29 no
iembrie, ora 19,30 în sala Ansamblului de Es
tradă al R.P.R. din Calea Victoriei nr. 174.

® Duminică a părăsit Capitala plecînd 
spre Sofia, o delegație de specialiști în con
strucții, care, în baza acordului de cola
borare tehnico-științifică dintre R. P. Ro
mînă și R P. Bulgaria, va studia în țara 
vecină și prietenă probleme legate de con
strucțiile agro zootehnice. Delegația este 
alcătuită din arhitecții Horia Titan, Leo- 
nida Plămădeală și ing. Alexandru Bălășan 
din Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
• Miercuri 30 noiembrie la ora 19,30 va 

în prezent 42,1 la sută, partea agriculturii 
— 30,3 la sută; a comerțului și serviciilor 
publice — 7,5 la sută, a construcțiilor — 
7,3 la sută, meșteșugurilor — 4,8 la sută, 
a transporturilor — 4,6 la sută. Se poate 
ușor observa că industria a depășit deja 
agricultura în ceea ce privește greutatea 
specifică în venitul național. Lucrul acesta 
se reflectă și în creșterea rînduriior clasei 
muncitoare. Presa iugoslavă a arătat că în 
1954 numărul muncitorilor industriali se 
ridica la peste 685.000 oameni, față de 
300.000 cîți erau în 1939. De altfel, este in
teresant de subliniat un fenomen în di
rectă legătură cu transformările petrecute: 
în perioada antebelică 75 la sută din popu
lația Iugoslaviei locuia în mediul rural. A- 
cum la sate nu se mai află decît 60 la sută.

Se dezvoltă orașele iugoslave. Pe țărmul 
adriatic se profilează conturul clădirilor 
șantierelor navale din Rijeka. Aci se află 
inima industriei de construcții, navale. Dar 
nu numai atît. La Rijeka se găsesc și im
portante întreprinderi de prelucrare a pe
trolului. Cheiurile portului — ocrotite de 
două diguri trainice — se întind de-a lun
gul a 12 kilometri. Din acest port pleacă 
des vase construite în șantierele navale ale 
orașului. In 1947, aci a fost lansat primul 
vas construit după război — „Zagreb“ — 
cu un tonaj de 4.200 tone. Acum se con
struiesc vase pînă la 10.000 tone. Șantierele 
navale „3 mai“ din Rijeka satisfac nu nu
mai comenzile pieței iugoslave, ci produc și 
numeroase vase pentru export.

Republica Populară Federativă Iugo
slavia este o federație compusă din 
șase republici naționale- Republica 

Populară Serbia, Republica Populară Cro
ația, Republica Populară Macedonia, Re
publica Populară Bonia și Herțegovina, 
Republica Populară Slovenia și Republica 
Populară Muntenegru Cînd Comparăm ni
velul antebelic al dezvoltării economice a 
acestor republici cu situația de astăzi re
marcăm serioase deosebiri. în timp ce în 
Bosnia sau Croația, de pildă,' exista un nu
măr oarecare de întreprinderi industriale, in 
Macedonia și Muntenegru era predominantă 
sărăcia caracteristică micii gospodării ță
rănești în capitalism, agravată de o cum
plită discriminare națir-nală. în anii de 
după eliberare s-au schimbat însă conside
rabil trăsăturile vieții economice ale Mace
doniei și Muntenegrului. Dată luăm drept 
10-3 nivelul anului 1939, în 1954 volumul 
producției industriale reprezenta în Munte
negru 443, iar în Macedonia 351 Revista 
sovietică „Timpuri noi“ — din paginile că
reia folosim o seamă din datele referitoare 
la realitățile iugoslave — arăta că în Ma
cedonia numai în acest an au fost alocate 
26 miliarde dinari pentru Construirea de
întreprinderi industriale printre care se
află fabricile de ciment și sticla din Skoplje, 
uzina pentru țevi din Kumanova și un com
binat cu aliaje de crom.

Este necesar să subliniem că procesul de 
industrializare a Iugoslaviei nu se desfă
șoară lin, fără greutăți Poporul iugoslav 
luptă neîncetat pentru a birui o seamă de di
ficultăți, care fără îndoială că au re
percusiuni asupra ritmului de dezvoltare a 
economiei iugoslave în ansamblu. Normali
zarea relațiilor cu U.R.S.S. și țările de de
mocrație populară, schimburile comerciale 
cu aceste țări pe bază de avantaje recipro
ce și de deplină egalitate, vor influența de
sigur pozitiv dezvoltarea economiei iugo
slave.

Se pot scrie multe despre Iugoslavia 
zilelor noastre. îmi amintesc despre 
emoția cu care toți cei ce au vizitat 

Belgradul pomenesc de inscripția laconică 
care străjuiește intrarea unui cimitir ,,In 
lupta pentru eliberarea Belgradului de sub 
ocupanții fasciști ș'-au dat viața 2944 
ostași al Armatei ponulare de eljberare a 
Iugoslaviei și 861 ostași ai Armatei Roșii“.

Eroii căzuți pe malurile Savei, sub zidu
rile Belgradului, nu și-au vărsat singele 
zadarnic. Noile realități iugoslave sînt un 
rod al jertfei lor...

De aceste jertfe își aduc aminte oamenii 
muncii din Iugoslavia care își făuresc cu 
consecvență o viață mai bună, așa cum au 
visat generații de patrioți iugoslavi. In ziua 
marii lor sărbători, transmitem popoarelor 
prietene ale Iugoslaviei salutul nostru și 
cele mai bune urări de prosperitate.

EDGARD OBERST

ral adjunct Xenofon Celenti, din partea în
treprinderii „Irb“ de directorul Ivan 
Gughici.

★
BELGRAD 28 (Agerpres). — Referindu-se 

la semnarea acordului romîno-iugoslav asu
pra colaborării tehnice și comerciale în 
transporturile fluviale, agenția Țaniug arată 
că „reprezentanții celor două întreprinderi 
consideră acest acord ca fiind foarte im
portant pentru colaborarea mutuală, mai 
cu seamă că se așteaptă ca anul viitor ele 
să participe într-o măsură mai mare la 
transportul mărfurilor pe baza acordului 
comercial între Iugoslavia și Romînia“, 

avea loc la Casa Scriitorilor „Mihail Sado- 
veanu“ din calea Victoriei nr. 115 conferința 
scriitorului Cicerone Theodorescu, laureat 
al Premiului de Stat, intitulată „Intr-o casă 
de prieteni“ (impresii din Uniunea Sovie
tică)

® Tn cadrul schimburilor de turiști din
tre Uniunea Sovietică și țara noastră, în 
ziua de 1 decembrie este așteptat să so
sească în Capitală un nou grup de turiști 
sovietici.

Turiștii din Uniunea Sovietică vor vizita 
Bucureștiul, Orașul Stalin și vor face 
excursii pe valea Prahovei.
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