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Principalul în lecții: 
calitatea

Anul de învățământ politic U.T.M. este 
în plină desfășurare. Mii de utemiști și 
țineri studiază în cercuri și cursuri po
litice minunata învățătură marxist-leni- 
nistă, învățătura care ne călăuzește în 
lupta pentru o viață fericită și plină de 
bucuri). -învățământul politic face parte 
integrantă din educația comunistă a ti
neretului. Studiul politic contribue la creș
terea și educarea unor asemenea tineri 
care să fie demni de marea cinste de a 
fi candidați și apoi membri de partid.

In patria noastră, poporul muncitor — 
și în rândurile sale utemiștii și tinerii — 
luptă activ pentru aplicarea în viață a 
programului elaborat de Plenara lărgită 
a CC. al R.M.R. dm 19—20 August 1953 
cu privire ha creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Pentruca rezultatele 
muncii tinerilor să fie cât mai rodnice 
este necesar ca aceștia să lupte pentru 
a-și ridica necontenit nivelul politic și 
ideologic, prin studierea perseverentă a 
marxism-leninismului, în strânsă legătură 
cu practica, să cunoască temeinic docu
mentele partidului nostru — model de în
sușire și aplicare creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile specifice 
din țara noastră.

Hotărîrea Plenarei a X-a a C.C. al 
U.T.M. pune în fața organelor și orga
nizațiilor U.T.M. sarcina de a se ocupa 
de îmbunătățirea muncii de propagandă, 
să combată orice manifestare de buche- 
rism și citatomanie, orice manifestare a 
cultului personalității, să instruiască cu 
grijă propagandiștii, să-i învețe să lege 
necontenit teoria de practică.

Problema esențială a lecțiilor și discu
țiilor în cercurile și cursurile politice 
este conținutul de idei.

Asigurarea unui înalt nivel ideologic al 
lecțiilor, grija pentru puritatea, lor ideo
logică, trebue să fie preocuparea princi
pală a propagandistului, deoarece pro
pagandistul este veriga principală în a- 
sigurarea calității învățământului politic 
de organizație. Pregătirea sa teoretică 
și metodologică, simțul său de răspun
dere, atenția și grija în pregătirea lec
țiilor și seminarelor sunt factori de 
seamă care contribue în cea mai mare 
măsură la îmbunătățirea continuă a con
ținutului lecțiilor și seminariilor.

In lecții și seminare, tezele teoretice 
ale marxism-leninismului trebue să fie 
expuse în legătură indisolubilă cu practi
ca construirii socialismului. Lecțiile și se- 
minariile trebue să fie un prilej de înar
mare temeinică a cursanților cu proble
mele cele mai importante care se ridică 
în satul, orașul, regiunea în care locuesc, 
în legătură cu sarcinile ce decurg din 
ho'tărîrile partidului și guvernului.

Cu drag vin tinerii la acele cursuri 
politice ai căror propagandiști dau aten
ție problemelor esențiale și studiului 
creator al învățăturii marxist-leniniste.

Dar sunt unii propagandiști care își în
chipuie că dacă vin în fața cursanților 
cu unele fraze pompoase, lipsite de con
ținut, și-au îndeplinit datoria, fără să-i 
intereseze rezultatele reale ale muncii lor. 
Astfel s’a întâmplat cu tovarășul Lovin, 
propagandist al unui cerc politic dela 
Combinatul Poligrafic Casa Scânteii 
„I. V. Stalin" care s’a prezentat în fața 
cursanților cu .totul nepregătit. Pentrucă 
lecția trebuia ținută, tovarășul Lovin a co
piat la repezeală din materialul ajutător 
unele idei și a pierdut din vedere esenți
alul. Astfel lecția nu a avut înlănțuirea de 
idei necesară, nu a scos în evidență cau
zele reale ale unor evenimente social- 
istorice. El n’ia știut să explice cauzele 
crizei economice din 1929—1933 ; el nu 
cunoștea nici problemele economice spe
cifice actualei faze a regimului de
mocrat-popular din patria noastră. Iată 
cum datorită nepregătirii temeinice a pro
pagandistului așa zisa lecție pe care a 
ținut-o tovarășul Lovin a semănat con
fuzii, n’a lămurit problemele și deci nu 

Copilărie fericită

Astăzi, prin grija partidului și guvernului, tinerele vlăstare ale patriei noastre trăesc 
o copilă rie fericită.

In căminele de zi șl grădinițele sezoniere, copiii învață jocuri, cântece, poezii, și se 
ocupă cu diferite îndeletniciri care le desvoltă sentimentul frumuseții, curajului, is

cusinței și spiritul de colectivitate.
In fotografie: tn sala de lucru a căminului de zi „Viață Nouă" al salariaților din învă
țământ din orașul Timișoara, copiii se în deletnicesc cu diferite construcții și desene.

și-a atins scopul. Deasemeni tovarășul 
Lovin în discuțiile în cercul politic folo
sește metoda întrebărilor și a răspunsu - 
rilor care înlătură discuțiile libere și vii, 
reducând studiu! la o memorare mecanică 
și bucheră a diferitelor citate și noțiuni 
teoretice fără a pătrunde în miezul pro
blemelor studiate. Goana bucherească 
după definiții și după citate trebue să fie 
cu hotărîre combătută deoarece ea face ca 
cei ce studiază să nu poată aprofunda e- 
sența învățăturii marxist-leniniste, stu
diul nefiindu-le un ajutor în rezolvarea 
problemelor practice.

O bună organizare a activității cercu
lui politic de către propagandist, este în 
măsură să ajute mult ridicarea calită
ții lecțiilor și seminariilor. Preocuparea 
și controlul pentru a cunoaște cum este 
studiat materialul bibliografic de către 
cursanți, cercetarea caietelor de studiu, 
consultațiile în grup sau individuale 
sunt mijloace bune de ajutor prac
tic dat cursanților. Stimularea partici
pării cursanților ha discuții, folosirea li
teraturii în tratarea problemelor sunt 
menite să contribue la realizarea unor 
seminarii atractive și pline de conținut.

O atenție deosebită trebue să dea pro
pagandiștii desfășurării lecțiilor la tipnp 
după program. Rămânerea în urmă cu 
lecțiile și seminariile, duce la scăderea 
calității învățământului politic în cursu
rile și cercurile politice.

Organizațiile de bază U.T.M. au sarci
na și datoria să se preocupe cu grijă și 
interes de învățământul politic. Co
mitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
au datoria să controleze dacă propa
gandiștii urmează seminariile de instrui
re și să-i tragă la răspundere pe acei 
care nu frecventează aceste seminarii. Se
minariile cu propagandiștii de pe lângă 
comitetul raional sau orășenesc U.T.M. au 
tocmai scopul să adâncească cunoștințele 
propagandiștilor, să-i ajute în aprofun

darea tezelor de bază ale teoriei marxist- 
leniniste, să-i ajute să-și însușească te
meinic hotărîrile partidului și guvernului 
nostru, să-și ridice nivelul de cunoștințe 
econotn’ce și să cunoască problemele 
vieții internaționale.

Seminariile periodice cu propagandiștii 
ajută la perfecționarea măestriei propa
gandistice și constitue un prilej bun pen.- 
tru schimbul de experiență între propa
gandiști. Totodată comitetele organizații
lor de bază U.T.M. să vegheze ca lecțiile 
să nu fie amânate ci să mobilizeze 
cursanții cu regularitate la ședințele cer
cului politic. In ședințe de comitet, în a- 
dunări generale ale organizațiilor de bază 
U.T.M. să fie luat în discuție periodic 
studiul politic al utemiștilor și să se ur
mărească creșterea nivelului politic și 
ideologic al tinerilor neutemiști încadrați 
în învățământul politic U.T.M.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. să dea mai multă atenție tocmai 
conținutului de idei și calității învăță
mântului politic și nu să se ocupe numai 
de latura organizatorică a muncii.

Activiștii utemiști au datoria să parti
cipe regulat la lecțiile și discuțiile în 
cercurile politice, să controleze pregătirea 
propagandiștilor și studiul cursanților, ei 
înșiși să fie aceia care să țină lecții în 
fața tineretului și să anate în mod prac
tic cum trebue să se desfășoare o lecție 
și un seminar la un înalt nivel ideologic-

In ședințele de birou sau în plenarele 
comitetelor raionale, orășenești și regio
nale U.T.M. să fie luate în discuție pro
blemele de învățământ politic, dându-se 
atenție îndeosebi nivelului la care se des
fășoară lecțiile și discuțiile în cercurile 
și cursurile politice și problemelor legate 
de instruirea propagandiștilor.

De calitatea înaltă a învățământului 
politic, de conținutul lecțiilor și seminarii- 
lor politice depinde în mare măsură creș
terea continuă a maturității politice și a 
conștiinței comuniste a utemiștilor și tine
retului.

De pe
★

Pentru sporirea 
producției animale

ORAȘUL STALIN. — Ca șl în celelalte 
regiuni ale țării, gospodăriile agricole colec
tive din regiuneia Stalin se întăresc neconte
nit. îndrumați de către organizațiile de partid 
și ajutați de către stat, colectiviștii își dez
voltă multilateral gospodăriile lor colective. 
O atenție deosebită a fost dată creierii fer
melor zootehnice. In anul 1953, în gospodă
riile colective din regiune, efectivul cabali
nelor a crescut cu 73 la sută față de anul
1952, al taurinelor cu 75 la sută, el porci
nelor cu 81 la sută, al ovinelor cu 76 la sută, 
etc.

Gospodăria agricolă colectivă „floria Cloș
ca și Crișan" din Bod, raionul Stalin, consti
tuie un exemplu în dezvoltarea creșterii vi
telor. După 3 ani dela înființare, gospodăria 
are o fermă cu 57 de vaci cu lapte, rasa 
Slementhal, 133 de boi și 59 junei. Gospodă
ria are deasemeni o fermă cu 215 perei șl 
scroafe deprăsilă, rasa „Marele alb", o fer
mă cu 300 de ol și tineret de rasa țigale, 
184 de păsări etc.

La această gospodărie colectivă se cons
truiește un grajd pentru 100 de vaci cu 
lapte, după modelul grajdurilor din Uniunea 
Sovietică. Grajdul de vaci are linii de va- 
gonete, bazine de apă, instalații pentru folo
sirea aparatelor electrice de muls, camere 
speciale pentru nutrețuri șl pentru prelucra
rea laptelui. Până acum, această construcție 
a fost ridicată în roșu.

In gospodăriile agricole colective din raio
nul Stalin iau fost construite numai în anul
1953, 5 grajduri model, 3 magazii pentru ce
reale, două remize, 3 silozuri, un atelier de 
fierărie, etc.

Preocupați de continua dezvoltare a avutu
lui obștesc și colectiviștii din raionul Sighi
șoara au dat o atenție deosebită construc
țiilor gospodărești. Cu veniturile realizate, ei 
au construit 6 grajduri model, |1 cotețe de 
păsări, 6 magazii pentru cereale, 6 remize, 
2 adăposturi pentru stupi, o îngrășătorie de 
porci, etc.

Colectiviștii din regiunea Stalin sunt ho- 
tărîți să respecte cu strictețe prevederile le
gii privitoare la măsurile pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor în anii 1954—1956.

(Agerpres)

Noi membri în întovărășirile 
din raionul Hârlău

Țăranii muncitori întovărășiți din raionul 
Hârlău, regiunea Iași, sprijiniți in munca 
lor de stațiunile de mașini și tractoare, au 
obținut în vara anului trecut recolte cu mult 
sporite la hectar față de cele ale țăranilor 
muncitori cu gospodării individuale.

Întovărășirea agricolă din satul Prisăcani 
a realizat peste 2400 kg. de grâu la hectar, 
întrecând cu 1200 kg. grâu le hectar recolta 
obținută de țăranii muncitori cu gospodării 
individuale.

Aceasta a făcut ca numeroși țărani munci
tori să se convingă de roadele muncii în co
mun și să ceară să fie și ei primiți î.n În
tovărășire.

In comuna Deleni, în anul 1953, s’au mai 
înscris în întovărășire 45 familii de țărani 
muncitori cu 59 hectare teren. Printre cei 
care s’au mai înscris sunt șl țăranii munci
tori Gheorghe Cristea, Vasile Pâsl-aru, și 
alții. Și îm satul Buhalnlța, în urma rezul
tatelor obținute de întovărășiți pe lângă cele 
27 de familii s’au mai-înscris încă 10 fami
lii de țărani muncitori.

Acum în raionul Hârlău sunt 22 întovără
șiri agricole ce cu-prind 703 familii de ță
rani muncitori cu 875 ha. teren arabil.

(Agerpres).

Pășește rar, gânditor, cu fruntea încre
țită de cute paralele ce tăinuiesc o mare 
frământare. Nu vede și nu aude nimic în 
jucu-i. Gândurile lui se învârtesc în jurul 
aceleiași întrebări: „Dece nu au sătenii 
încredere în mine ? Poate pentrucă sunt 
tânăr ? Cred că nu mă pricep îndeajuns 
ta vite ? Da 1 asta este, probabil..." Și de
odată, cu voce tare, exclamă ca și cum 
s’ar adresa cuiva : „Trebue să găsesc 
o soluție 1 O să-mi fie greu la în
ceput, dar... mă vot lupta, aceasta este 
menirea mea!"

— Dar ce gânduri frământă pe tovară
șul medic, și încă înainte de răsăritul 
soarelui ? Noroc!.. îl salută zâmbind un 
moșneag. înțeleg... eu care sunt bătrân să 
am griji, da*  nu un om 'tânăr ca dum
neata...

— Hei moșule, ave,m șl noi tinerii pre
ocupările noastre. Dar... nu e vorba despre 
asta. Uite, bade Toldi, știu că ești cel 
mai destoinic cioban de!0 stâna Jâzsâg șl 
mai știu că bacii mai tineri ascultă de 
dumneata.

— Da, zâmbi moșul cu mustățile răsu
cite încrețindu-și fruntea ce aduce cu a 
unui înțelept bătrân din poveste. Eu mă 
împac bine cu ciobanii — dar nici de mine 
nu ascultă chiar întotdeauna, de multe ori 
fac ce le trece prin cap. Deaceea, mai 
zilele trecute, am avut ceva pierderi în 
oi și în momentul de față mai multe su
feră de găilbează. Un val de tristețe îi 
turbură privirea și tăcu să i se adân
cească sbârciturile de pe fața lui pârlită 
de soare. Dar... și așa cum le doftoricesc 
eu nu e deajuns; pilulele negre se gă
sesc greu... și...

— Moșule, ajută-mâ dumneata — spu
se medicul tresărind parcă. Ceilalți nu 
prea ascultă la ce le spun, pe când dum

cuprinsul patriei noastre
Gânduri de viitor...

Noroc, și „La muiți ani" 
Grigore, îl salută Dinu Va
sile pe tovarășul său.

— „La muiți ani", îl răs
punse acesta, strângându-1 
vesel mâna. Și tu ai venit 
mai devreme ?

— Am venit, eram nerăb
dător. Știam eu că nici pe 
voi nu vă rabdă inima, și că 
o să veniți la lucru mai de
vreme ca deobicel.

In secție, Dinu Vasile mal 
găsi pe tinerii Avrămiță 
Trandafir, Ion Alexandru, 
Mitu Mihai, membri ai bri
găzii.

Și după ce își povestiră 
felul în care și-au petrecut 
reveli nul, pe nesimțite a- 
duseră discuția despre anul 
care a trecut.

își amintiseră de luna Iu
nie, când a luat ființă bri
gada. La început a fost mai 
greu, dar mai apoi nimeni 
nu a reușit să-i întreacă. De
pășirea normei a crescut dela 
20 la sută la 70-90 și a 
ajuns în scurt timp până la 
100 la sută. Luna Iulie a în
semnat un pas și mal hotă- 
rîtor în activitatea brigăzii. 
Schimbul de experiență pe 
care l-au făcut la uzinele 
„Matyas Rakosy" i-a făcut 
pe tinerii strungari din bri
gadă să aplice trei metode 
deodată : metoda Voroșin, 
Ciutchih și Bâcov-Bortche- 
vici. Primul care a aplicat 
metoda de tăiere rapidă a 
metalelor a fost Ion Grigore. 
Metoda Voroșin a fost apli
cată mal întâi de Dinu Va
sile. Datorită acestei metode 
brigada a reușit ca în timpul

planificat să prelucreze în 
loc de 25 de piese câte 200 
și chiar 300.

In luna August, Dinu și 
Grigore au fost declarați sta- 
hanovlști. De multe ori Dinu 
le spunea tovarășilor săi din 
brigadă :

— Dacă suntem din bri
gada nr 1, ap >i să facem în 
așa fel încât tsă fim fruntași 
in uzina I.O.R. 1

Legătura strânsă cu or
ganizația de bază U.T.M., a- 
jutorul permanent al comu- 
nișlilor, a făcut ca brigada 
să nu aibă niciodată goluri 
în producție. Cu câte trei, 
patru ore înainte ca fiecare 
tânăr să-și termine lotul de 
piese, aveau deja pregătit 
materialul pentru prelucrat. 
In acest fel, se ajungea ca 
aproape la fiecare sfârșit de 
lună brigada să aibă o depă
șire a normei de 100 la sută.

Noul an l-au întâmpinat 
tinerii din. această brigadă 
cu 10 zile mai devreme.

Eu zic, — spuse Dinu — 
ca în 1954, angajamen
tele noastre să fie: în
grijirea mașinilor pentru un 
randament mai mare, lichi
darea întârzierilor dela ser
viciu, folosirea integrală a 
celor 480 de minute.

— Șl să muncim în așa 
fel, ca să ne îndeplinim vi
sul de a ajunge cu toții sta- 
hanoviști, cât mai curând, 
complectă Mitu.

Sună sirena. Tinerii se 
pregăteau să meargă la 
strungurile lor.

Primele produse în anul 1954
Sirenele fabricilor și uzi

nelor din orașul Ploești au 
anunțat începerea primei zile 
de muncă în anul 1954.

De prin toate cartierele, 
muncitorii au .pornit mal de
vreme spre fabrici, fiecare cu 
gândul să obțină cele mal 
frumoase succese în prima 
zi de muncă a noului an.

★
Textiliștli fabricii „Doro

banțul" eu intrat grăbiți pe 
poarte fabricii. In această 
zi, mal devreme ca oricând 
el se aflau la războaiele de 
țesut. La 'seoția epretură, 
muncitorii începuseră călca
tul și finisatul primilor metri 
de stofă produși în anul 1954.

In primele cinci ore de ac
tivitate, membrii brigăzii 
nr. 8 au dat cu 66 metri 
stofă mai mult, peste norma 
prevăzută.

Succese deosebite au obți

nut și țesătorii oare lucrează 
Ia mai multe războaie. Țe
sătorul Dinu Cristea, care 
lucrează la trei războaie, a 
reușit să obțină, la țes.ături 
de stofă, o depășire de 42 
la sută.

Alături de ceilalți munci
tori țesătoarele Dumitrescu 
Siția și Ciuberea Veronica au 
obținut în cele opt ore de 
muncă o depășire a normei 
de peste 40 la sută.

Pe întreagia fabrică, în pri
mul schimb, s’a produs cu 
6,5 Ia sută mai multă stofă 
decât prevedea sarcina de 
plan.

★
Cu un avânt deosebit și-au 

început munca în prima zi 
a noului an și muncitorii 
dela uzinele „Ceramica'*  din 
Ploești.

In secția turnătorie, for
mele erau aranjate în ordine,

Tineri constructori ai socialismului

Medicul
neata ai toată autoritatea; apoi vom 
vedea noi și de pilule.

Bătrânul cioban strânse mâna inter
locutorului său în semn că a înțeles și 
încuviință din cap. Da, așa este gândi 
în sinea lui, medicul este tânăr §1 gospo
darii nu prea au încredere în el.

— Apoi, dacă-i așa. hai tovarășe doc
tor să convingem bacii cât de binefăcă
tor este ajutorul dumitale pentru buna în
grijire a oilor.

Roadele ajutorului s’au arătat curând. 
Ori de câte ori avea vreo nedumerire, 

chiar cel mai pornit până mai adineauri 
împotriva „neștiinței" medicului, acum 
se exprima cu multă încredere: „Hai 
și-om întreba pe tovarășul medic, că el 
știe ce să facă oiței noastre bolnave!" 
Și tânărul medic veterinar Gyorgy Ker
tesz arată ciobanilor, cum trebuesc în
grijite oile; despre hrana, despre mulsul 
lor și mai ales despre prevenirea întin
derii unor boli — cum ar fi gălbeaza — 
izolarea celor atinse, de restul turmei... 
și multe alte lucruri folositoare cu pri
vire la creșterea ovinelor în bune eon- 
dițiuni șl fără pierderi. Da. aceasta a 
fost lupta sa de început în muncă. Și 
a izbândit.

Iată-1 acum cu fruntea senină .um
blând iute dela cooperativa agricolă de 
producție la fermă, dela fermă la gospo
dăriile individuale, și de acolo acasă pen
tru a-și umple geanta cu fel de fel de 
medicamente.

Trebue să umble repede de ici-colo 
căci altfel ce s’ar face cu cele 700 gos
podării șl cele 3 circumscripții din Jazs- 
bereny — ce i-au fost încredințate? Tâ
nărul medic este conștient de faptul că 
bunăstarea poporului e legată și de creș-

— C.e-ați zice, tovarăși, le 
spuse Dinu, dacă depășirea 
normei în medie pe brigadă, 
îri această primă zi a anului 
1951 ar fi de 25 la sută ?

— Așa vom face. Ne vom 
strădui ca ea să fie și mal 
mare, aprobară în cor mem
brii brigăzii.

Orele trec. Strungurile își 
cântă cântecul atât de iubit 
de strungari. Mâinile se 
prind mai hotărît pe mani
vele. Spiralele pătrund mat 
adânc în metalul roșcat.

Dinu flueră. Este fericit. 
Știe că brigada își va res
pecta angajamentul. $1 acele 
de pe cadranul ceasului din 
peretele sălii de mașini, se 
anropie încet, încet de orele 
15,30. Un minut... două, și 
lucrul a încetat. Maistrul 
Anghel, la cererea membri
lor brigăzii, calculă cu cât 
fusese depășită norma în 
ziua de 4 ianuarie.

— 35 la sută. Va ți res
pectat angajamentul ? îi în
trebă el iscoditor.

— L-am depășit tovarășe 
maistru, păi cu noi te pui ? 
răspunseră membrii brigăzii. 
Și dacă vrei să ne afli se
cretul, zise Dinu, ți-1 spu
nem : vrem să’ntâmpinăm 
primăvara mai curând decât 
ceilalți muncitori.

Maistrul, zâmbi ca un pă
rinte.

Da I zise el, aduceți pri
măvara mai repede, pentrucă 
ea încălzește inimile oame
nilor, și-i îndeamnă șl pe 
alții să facă la fel ca voi...

Corespondent
ION TEOHAR1DE

gata pentru a fi modelate. 
Turnătorul fruntaș Tudoroiu 
Dumitru și stahanovistul Va
sile Jalbur au turnat în 
schimbul lor, primul cu 6 
piese și al doilea cu 8 piese, 
miai mult decât aveau plani
ficat în acea zi.

In secția modelărie, staha
novistul lacob Vasile a exe
cutat în cele opt ore de lu
cru cu 200 farfurii mal mult 
decât avea prevăzut, de
pășind în primele patru ore 
norma cu 30 la sută.

O deosebită atenție este a- 
cordată picturii obiectelor de 
uz casnic. Datorită etanului 
cu care au muncit. Elena Ili- 
demberg și Florica Demeș, 
și-au 'depășit norma la pic
tarea vaselor cu 50 la sută.

Cu succese sporite, și-au 
început activitatea, în prima 
zi de muncă a noului an, 
muncitorii din industria u- 
șoară din orașul Ploești.

din tarile de democrație populară
ț------------------------

veterina
terea numărului animalelor de obținerea 
unor rase cât mai bune de ol; lată dece 
Gyorgy Kertesz depune toate forțele pen
tru a răspunde cu cinste acestei înalte 
-sarcini. El muncește neobosit pentru în
florirea continuă a Republicii Populare 
Ungare, pentru bunăstarea poporului 
muncitor. .Deși are o sumedenie de sar
cini, totuși tânărul modic veterinar își 
face vreme să stea de vorbă cu crescă
torii de animale, spre a le da sfaturi 
necesare cu privire la îngrijirea vitelor.

.Deaceea nu rareori el poate fi întâl
nit pe motocicletă însoțit de un țăran 
sau de un crescător de animale, făcând 
vizite la gospodăriile sătenilor. E ușor de 
recunoscut. Cu părul zbârlit, cu panta
lonii bufanți șl cu geanta la umăr ce 
aduce mult cu cea a poștașului. Acolo are 
trusa de medicamente: seruri, vaccinuri, 
siringi, pilule și alte ustensile doctori- 
cești.

Pe neașteptate sătenii se pomenesc cu 
medicul cel grijuliu.

— Hei, cum le merge vitelor dumitale, 
tovarășe Hocsung?

— Toate sunt bune tovarășe medic — 
numai că Floriana mă cam pune pe gân
duri; nu-i în apele ei, nu mănâncă și nu 
știu dece.

— Să mergem s’o vedem — zise doc
torul, gândind unde stă buba. Ajuns în 
grajd, examinează vita cu atenție. In 
iesle, spre mirarea sa, medicul găsește 
pale umede, mucezite sub lucerna pusă 
de curând. Acelaș lucru sub iesle.

— Iată, privește tovarășe Hocsung, de 
ce Floriana nu mai mănâncă și și-a îm
puținat laptele; ieslea trebue curățită de. 
resturi iar, grajdul bine aerisit. Dacă vei 
face aceste lucruri fii sigur că Floriana 
va mânca cu poftă șl se va simți bine.

★

Din prima zi — 
depășiri de normă
CLUJ (dela corespondenta noastră Li via 

Lovenstein).
4 Ianuarie 1954. Im halele luminoase ale 

atelierelor „16 Februarie" din Cluj, au fost 
prinse panouri cu tradiționala urare „Boldog 
Ui Evet Kivanoc" (La muiți ani). Prin e- 
caastă urare scrisă cu dragoste, muncitorii 
își exprimă dorința ca noul an să fie plin 
de noi victorii.

După ce utemistul Ion Fuzeși și membrii 
brigăzii pe care el o conduce au citit cuvin
tele scrise pe panou, s’au îndreptat spre 
locul de muncă. „Să dăm patriei tot mai 
multe locomotive" a fost lozinca cu care a 
început munca în prima zi a anului 1954, 
brigada lui Fuzeși.

Pe graficul de producție, din secția loco
motive, stă scris la loc de cinste : „Brigada 
condusă de utemistul Ion Fuzeși, și-a depășit 
norma în ultimele zile ale anului 1953 cu 
260 la sută".

Apahideanu Gheorghe, s’a apropiat de 
Nagy Iuliu și i-a șoptit la ureche, ca o mare 
taină •

— Hai să fim în fruntea întrecerii în anul 
în care am pășit. Vrei ?

Nagy Iuliu, a dat din cap în semn de a^ 
probare.

★
Intr’un colț âl secției de strungărie, s’a 

produs un șuvoi de scântei jucăușe. Tânărul 
frezor Traian Silvășeanu n’avea timp să se 
uite cum se împrăștiau scânteile, căci privea 
fix la piesa pe care o lucra. Brațul lui pare 
mai energic ca oricând. Aplicând metoda 
frezărli rapide, pe care și-a însușit-o cu aju
torul stahanovlstulul Toma Teodorescu, dela 
atelierele „Grivița Roșie", șl-a depășit nor
ma cu 230 la sută.

In aceeași zi, Apahideanu Gheorghe și 
Nagy Iuliu au depășit norma cu 145—150 la 
sută.

in secția de forjat, ciocanele puternice 
lovesc în fierul înroșit.

In câteva secunde piesa este gata. Atenția 
lor este îndreptată înspre calitate. Printre 
cei care au muncit în mod deosebit, se află 
grupa tinerilor, condusă de Iuliu Vaida. Pri
ma bucurie în noul an a fost depășirea nor
mei cu 99 la sută.

Realizările obținute, îin prima zi a celui 
de al patrulea an al cincinalului, sunt ga
ranția, că tinerii de aici, alături de vârstnici, 
vor îndeplini sarcinile de plan înainte de ter
men.

In zilele vacanței
In zilele acestea ale vacanței școlare, mit 

de pionieri se îndreaptă zilnic spre frumosul 
lor palat de pe dealul Cotrocenilor. Aci se 
desfășoară în permanență o vie activitate 
culturală, artistică, sportivă, care dă posi
bilitatea copiilor să petreacă o vacanță mi
nunată.

. In sălile palatului au loc întrecerile dintre 
pionieri sub lozinca „Să dezlegăm jocuri și 
rebusuri", care pasionează sute de școlari. 
Zilnic, un mare număr de pionieri frecven
tează bogata bibliotecă a palatului, citind 
cărți științifice, literare, etc.

In grădina palatului este o animație deo- 
seb:tă. Pionierii au la dispoziție mai multe 
patinoare, săniuș, ei sburdă voioși prin aleile 
încărcate de zăpadă.

Mii de pionieri așteaptă cu înfrigurare mi
nunatul Carnaval pionieresc, care se va des
fășura in după amiezele de 8 și 9 Ianuarie, 
în jurul unui frumos pom de iarnă, ame
najat în sala de jocuri. Vor fi măști, costume, 
surprize, pantomime, muzică, veselie — un 
moment al vieții fericite a copiilor din țara 
noastră.

(Agerpres)

r --------------
Țăranul l-a mulțumit frumos medicului 

strângându-i cu putere în semn de re
cunoștință amândouă mâinile. După o 
săptămână, când tânărul medic a mai 
dat o raită pe la tovarășul Hocsung, Flo
riana rumega liniștită după ce golise 
ieslea de fân.

Prețioase sunt sfaturile acestui tânăr ] 
medic., veterinar 1 Dacă la cooperativa a- i 
gricolă de producție se ivește vreun caz ' 
de boală, tratamentul este aplicat în I 
fața crescătorilor, care sunt convocați 1 
pentru acest scop. Multe lucruri au de 
învățat dela medic tinerii crescători de 
vite lipsiți de experiență. La Cooperativa 
agricolă de producție din comuna Ago 
se află o mare crescătorie de porci. Fiind 
chemat odată aici, medicul constată du
reri stomacale ivite de chrând la porci. 
Cercetând minuțios cauza, află că hrana j 
nu le-a fost bine preparată și că le-a 
lipsit mișcarea suficientă. Pentru a veni 
și mai mult în ajutorul tinerilor crescă
tori de animale medicul Kertesz după ce a 
indicat tratamentul ce trebue aplicat por

cilor, le-a recomandat crescătorilor cartea 
cunoscutului crescător de vite din Uniunea I 
Sovietică, P. N. Cudriavțev. Această carte 
le-a fost tinerilor de un mare folos, de
oarece — după studierea ei — nu s’au mal 
Ivit neajunsuri in creșterea animalelor.

Da, Gyorgy Kertesz muncește neobosit. 
In discuțiile lor, țăranii voroesc cu multă 
dragoste despre acest „om de Ispravă" 
cum îl numesc ei. Tânărul medic veteri
nar Gyorgy Kertesz a fost răsplătit pen
tru munca sa entuziastă, plină de abne
gație. In camera sa de lucru deasupra 
biroului se află așezată diploma „Cres
cător de vite eminent”.

M. CRIȘAN »
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III. Despre atomi și energia atomică’’
In articolele precedente am văzut cum au 

evoluat cunoștințele oamenilor cu privire la 
structura materiei, am văzut din ce fel de 
particule este constituit atomul și nucleul 
său și cum putem transforma unii atomi în 
a'ții prin modificarea structurii intime a nu
cleelor lor In articolul de față vom arăta ne 
scurt care este modul practic de producere 
a energiei nucleare, care sunt fenomenele ce 
stau la baza funcționării pitelor atomice și 
care sunt foloasele directe șl indi-ecte pe 
care le obținem din funcționarea acestor piie,

La baza funcționării pilei atomice stă un 
tip deosebit de reacție nucleară provocată de 
om Acest tip de reacție poartă numele spe
cial de fisiune (spargere) Fisiunea se deo- 
sebeșie radical de reacțiile’ nucleare obișnuite 
de care am vorbit m articolul trecut

Aceste reacții nucleare provocate de neu
troni, protoni sau particule alfa acce'erați 
artincial, aveau ca rezultat fie emiterea din 
nucteu a undi fragment relativ ușor (un pro
ton. un neutron, o particulă alfa) fie captura 
particulei proiectil Energia degajată cu acest 
prilej era relativ mică mai ales că fenome
nul se produce foarte rar.

Situația s’a schimbat fundamental prin des
coperirea fisiunii uraniului.

Metalul greu uraniu este un amestec de 
mai mulți izotopi respectiv uraniu 238 (U 
238), U 234 și U 235 Nucleele acestor izo
topi conțin după cum știm acelaș număr de 
protoni și se deosebesc numai prin numărul 
de neutroni pe care-1 conțin.

Cei 3 izotopi nu se întâinesc în natură în 
aceeaș proporție. Din 10.000 de atomi de 
uraniu, 9928 aparțin speciei U 238. 71 spe
ciei. 0 235 și numai 1 speciei U 234. Ve
dem deci că practic au importanță numai 
izotopii U 238 și U 235, cel de al doilea 
fiind prezent în uraniul natural într’o pro
porție extrem de mică

Cei trei izotopi ai uraniului sunt radioac
tivi și se dezintegrează prin emitere de par
ticule alfa Perioadele lor (adică timpul după 
care o cantitate din izotopul respectiv se 
reduce la jumătate, prin dezintegrare) sunt 
de sute de mii și chiar miliarde de ani Prin 
urmare uraniul natural ne apare ca un ele
ment aproape stabil, atât de înceată este de
zintegrarea lui.

Ce se întâmplă însă dacă trimitem asupra 
unui bloc de uraniu un fascicol de neutroni?

In acest caz se manifestă o deosebire ra
dicală între cei doi izotopi mai abundenți 
IJ 238 și U 235. Uraniul 238 captează neu
troni și se transformă într’un izotop nou al 
uraniului : U 239. care printr’un șir de de
zintegrări se transformă într’un element nou. 
inexistent în natură, numit plutoniu.

In schimb, nucleul de uraniu 235 se rupe 
sub acțiunea neutronilor în două fragmente 
aproximativ egale (cum se spune: fisionează) 
degajând o energie de aproape 50 de ori 
mai mare decât aceea a particulelor alfa ale 
uraniului. Dar nici această enormă degajare 
de energie nu ar fi interesantă din punct de 
vedere practic dacă nu ar exista posibilita
tea de a provoca acest fenomen deodată la 
un număr suficient de mare de nuclee ato
mice Intr’adevăr, energiile particulelor alfa 
și ale fragmentelor de fisiune sunt foarte 
mari în comparație cu energiile din lumea 
atomului, dar foarte -mici în comparație cu 
energiile folosite în viața practică Dacă pro
vocăm însă o reacție nucleară în toate nu
cleele dintr’un gram de substanță, atunci 
energia degajată este incomparabil mai mare 
decât cea obținută prin arderea chimică, a 
aceleiași cantități de substanță. Astfel, de 
exemplu, formarea nucleelor de heliu (adică 
a particulelor alfa), din protoni și neutroni, 
se produce cu degajare de energie. Această 
„ardere nucleară" degajă (pentru un gram 
de heliu) o căldură de 175 miloane de ca 
lorii. Această căldură poate fi obținută nu 
mal prin arderea chimică a 20 de tone de 
cărbune. Energii cam la fel de mari se de 
gafă la fisiunea nucleelor de uraniu sau de 
plutoniu Dar pentruca la reacție să nu ia 
parte numai atomi izolați, ci bucăți întregi 
de uraniu, reacția nucleară trebue să se pro
page dela un atom la altul, prin întregul 
bloc de uraniu Acest lucru nu ar fi posibil 
dacă pe lângă cele două fragmente grele nu 
ar rezulta din reacția de fisiune și un nu
măr de neutroni liberi (până la 3).

După cum a arătat Joliot-Curie, acești 
neutroni suplimentari emiși în fisiune sunt 
capabili să provoace noi fisiuni în nucleele 
atomilor învecinați. Aceasta duce la dezvol
tarea unei reacții nucleare de tip nou, nu
mită reacție de fisiune în lanț. Odată por
nită — prin Iradierea cu neutroni dela o 
sursă exterioară oarecare — această reacție 
se dezvoltă dela sine în toată massa de ura
niu Este limpede că în acest mod se poate 
degaja dintr’odată o energie uriașă nu nu
mai în comparație cu energiile din atomi, ci 
și în comparație cu energiile din viața prac
tică.

Dificultățile ce stau în calea aplicării prac
tice a acestei reacții în lanț sunt legate mai 
ales de faptul că numai nucleele de U 235 
sunt utile pentru reacția în lanț. Nucleele de 
U 238 captează neutronii și prea puțini din
tre ei reușesc să provoace fisiunea rarelor 
nuclee de U 235 Este drept că prin metode 
extrem de complicate și costisitoare cei doi 
izotopi pot fi aproape în întregime separați. 
Dacă obținem un bloc de U 235 pur, atunci 
ta primul neutron pe care îl „injectăm" în 
el, reacția de fisiune se propagă cu o viteză 
enormă dela un nucleu la altul și dacă 'este 
suficient de mare pentruca să nu se piardă 
prea mulți neutroni prin suprafața lui, în
treaga energie de fisiune este pusă în liber
tate într’un timp extrem de scurt, sub forma 
unei explozii formidabile. Acesta este prin
cipiul care stă la baza funcționării bombe
lor atomice.

Pentru a obține însă energie nucleară pen
tru scopuri pașnice, reacția de fisiune în 
lanț într’un bloc de izotop U 235 pur nu este 
convenabilă nici din punct de vedere econo
mic (costul mare al procesului de izolare a 
izotopului U 235) și nici din punct de ve
dere practic, căci energia trebue obținută în
cetul cu încetul. Soluția dată aceste! probleme 
constă în folosirea amestecului natural de Izo
topi (U 238-f-U 235). oare prin anumite pro
cedee este puțin „îmbogățit” în izotop ușor 
U 235.

S’a observat că neutronii foarte tnceți — 
așa numiți neutroni termici — nu sunt cap
tați de către nucleele U 238, dar produc cu 
mare eficacitate fisiunea nucleelor de U 235 
Neutronii care apar la fisiunea uraniului 
sunt însă, foarte rapizi. Pentru încetinirea 
lor se folosesc anumite substanțe numite 
moderatori, cum ar fi grafitul sau apa grea 
(adică apa în care hidrogenul ușor ar fi în
locuit cu izotopul greu al hidrogenului). Un 
asemenea dispozitiv constituit din uraniu și 
moderator se numește pilă nucleară sau reac
tor nuclear Reactorii nucleari sunt dispozi 
tivele ce pun în libertate energia nucleară 
în mod treptat astfel încât ea poate fi uti
lizată practic Aceaslă energie se degajă sub 
formă de căldură.

Trebue să precizăm aci că din punct de 
vedere practic pila atomică, (reactorul cu 
uraniu sau cu plutoniu) reprezintă o sursă de 
căldură care poate fl folosită la tel ca ar
derea cărbunelui sari a țițeiului pentru a 
Dune în funcțiune turbinele centralelor elec
trice. La aceeaș cantitate de combustibil 
uraniul produce însă p căldură incompara
bil mai mare decât cărbunele sau țițeiul Așa 
de pildă, numai I kg de uraniu perrmte func
ționarea timp de 7 ani a unei termocentrale 
de 2500 de cai putere înlocuind astfel zeci 
de trenuri cu cătbuni de cea mai bună ca
litate.

Numărul uriaș de neutroni apăruți în pilă 
și temperatura ridicată la care se degajă e- 
nergia nucleară face ca construcția termo
centralelor cu uraniu să se deosebească mult 
de a celor obișnuite „Focarul" este reacto
rul cu uraniu In ei se încălzește un gaz 
(heliu) care transmite apoi căldura sa apei 
din cazanul propriu zis Acest element in
termediar este necesar pentru protecția per
sonalului centralei în contra radiațiilor vă
tămătoare care pot apare ca urmare a ac
țiunii directe a neutronilor asupra apei.

Vedem deci, că noua formă de energie nu
cleară poate fi folosită practic, în scopuri 
pașnice, ca un nou tip de combustibil cu o 
putere calorică incomparabil mai mare de
cât oricare din combustibilii cunoscut! până 
acum (lemn, cărbune, benzină, gaze).

Pila atomică (reactorul cu uraniu) nu este 
însă interesantă numai din punct de vedere 
al degajării de energia.

Orice substanțe introduse în pilă devin ra
dioactive prin captură de neutroni și alte 
reacții nucleare; se obțin astfel izotopi ra
dioactivi ai tuturor elementelor din natură. 
Marele avantaj al acestor izotopi constă în 
aceea că din punct de vedere chimic ei se 
comportă la fel ca și izotopul obișnuit, stabil. 
Datorită radioactivității lor care poate fi 
ușor pusă în evidentă cu ajutorul unor apa
rate sensibile, atomii lor pot fi însă urmăriți 
cu ușurință în toate comportările lor. Acești 
„atomi marcați" sau „trasori" au căpătat 
aplicații Foarte importante în mai toate ra
murile științei și tehnicii.

La tratamentul gravei boli numită leuce
mie se folosește radioiosforul (adică izotopul 
radioactiv al fosforului). Se știe că fosforul 
se concentrează de preferință în măduva 
oaselor care este tocmai locul unde își are 
origina boala Razele beta, emise de nucleele 
de radiofosfor, își exercită chiar acolo ac
țiunea binefăcătoare, iar după un scurt timp 
radioactivitatea se stinge și organismul nu 
are nimic de suferit.

In industrie izotopii radioactivi servesc la 
controlul producției (găsirea defectelor în 
piese metalice), la rezolvarea unor probleme 
de securitate a muncii, la studiul roaderli 
pieselor mașinilor.

In agricultură, în laboratoarele de chimie, 
în industria textilă, pretutindeni izotopii ra
dioactivi ce pot fi scoși zilnic în cantități de 
kilograme din reactorul nuclear, aduc ser
vicii prețioase pentru ameliorarea și dez
voltarea producției, pentru rapida evoluție a 
științei înaintate.

Până și în arheologie izotopii își găsesc 
utilizare. Ei au permis determinarea vârstei 
mumiilor, clădirilor de lemn și a altor o- 
biecte străvechi, lucru car? până azi era cu 
neputință. Cu ajutorul radioactivității, geo- 
1 >gii au putut stabili vârstele rocelor și au 
putut face o evaluare aproximativă a vârstei 
pământului

Totodată plutoniul care Se fabrică perma
nent în reactorii nucleari poate servi ca ex
plozibil nuclear în lucrările de construcții 
de mare amploare.

Este însă limpede că marile avantaje pe 
care le oferă energia nucleară atât ca sursă 
de energie cât și indirect — prin aplicațiile 
izotopilor radioactivi — pot fl puse în va
loare numai în condițiile în care în
treaga activitate este subordonată satisface
rii maxime a nevoilor ma'eriale și culturale 
ale poporului. In statele capitaliste în 
care unicul scop al marilor monopoluri 
este asigurarea unu! profit maxim, nu există 
interes pentru dezvo'tarea în scopuri pașnice 
a aplicațiilor științifice din domeniul fizicii 
nucleare ci acestea sunt orientate numai pen
tru fabricarea armelor atomice, arme de uci
dere în massă cu care imperialiștii agresivi 
încearcă să intimideze popoareto.

In Uniunea Sovietică însă activitatea crea
toare a savanților este îndreptată în spre folo
sirea energiei atomice în scopuri pașnice 
pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Fizicienii sovietici ca I. I Frenchel 
c.are a emis teoria fisiunii uraniului si
multan cu danezul Bohr, Petrjac șl Flio- 
rov care au descoperit fenomenul de 
fisiune al uraniului, B S Djelepov, M 
A. Rusinov, V A Curciatcv și M I. 
Corsunschi care au studiat nucleele ra
dioactive aducând contribuții însemnate la 
cunoașterea nucleului, D V Scobelțân, N A. 
Dobrotin și S. N Vernov care au studiat în 
raze'e cosmice reacțiile nucleare de mare 
energie șl mulți alți savanți sovietici dez
voltă necontenit știința despre atomi și nu
clee pentru a o pune in slujba păcii și a 
progresului.

Deținând arma atomică Uniunea Sovietică 
duce totodată — așa cum a arătat-o odată 
mai mult Declarația Guvernului Sovietic în 
legătură cu discursul președintelui Eisenho
wer — o luptă consecventă pentru inter
zicerea armei atomice, pentru instituirea unui 
control internațional asupra acestei interzi
ceri și pentru folosirea energiei atomice nu
mai in scopuri pașnice.

E. FRIEDLANDER

★

★ ★

Zilele acestea rulează pe ecranele ci
nematografelor din capitală un nou film 
sovietic pentru copii „Aventurile lui Ali- 
oșa Ptițin”.

Filmul zugrăvește viața micului Anioșa, 
elev in clasa 3-a, care se străduește să 
devină un școlar ordonat și conștț ndos 
și al cărui plan de muncă individu tl pe 
care se hotărîse să-I respecte cu orice 

i preț, este încălcat datorită unei intâm- 
! plări pline de haz. 
j In fotografia noastră o scenă din acest 
! film.

★ ★

Calea vieții fericite
— împărțirea veniturilor în G.A.C. din Cristian, regiunea Stalin —

Zorile se revărsaseră anunțând o zi de 
iarnă mai luminoasă, dar și mai asț;ă. Pale 
de vânt rece izbeau în față pe trecători. Co
muna Cristian așteaptă parcă nerăbdătoare 
să îmbrace noul vestmânt curat, alb. Și to
tuși, cu toată vremea rece, miajoritatea ce
lor din Cristian sunt mai vioi, mai ve
seli ca altădată. De pe ulițele satului, ies 
oameni tineri șl bătrâni, bărbați și femei, 
imbrăcați în haine de sărbătoare, (deși e zi 
de lucru), îndreptându-se spre centru.

La poarta unei case mari flutură în bă
taia vântului, pânzele roșii a două drapele. 
Deasupra porții stă scris cu litere albe : Gos
podăria Agricolă Colectivă „Drum Nou" din 
comuna Cristian, raionul Stalin. Intri 
înăuntru. Aici, în dreptul unei table 
mari, e un furnicar întreg. Sunt ex
puse tabelele cu veniturile colectiviș
tilor și fiecare își notează vesel ce are de 
luat. In curte, stau aliniate căruțele vâriuite 
cu saci de grâu, împodobite cu steaguri.

La sărbătoare sunt Invitați reprezentanți 
ai organelor de partid Și de stat, comunale, 
raionale, regionale, țărani individuali și 
alți oaspeți.

Sala devenise neîncăpătoare. Prin feres
trele mari, pătrundeau razele slabe ale soa
relui de iarnă jucând pe fețele celor din 
prezidiu. Lângă masa lungă, roșie, razele 
făceau să clipească ușor literele aurii ale 
drapelului roșu pe care scria : „Gospodăria 
colectivă fruntașă pe regiune".

Citind darea de seamă a consiliului de 
conducere președintele gospodăriei, Moldo- 
vanu Niculae, a arătat:

— Dela 20 de familii cu o suprafață de 160 
ha. pământ arabil, cu care a luat ființă gos
podări® noastră In 1951, am ajuns, in pre
zent, 1® 132 familii, cu o suprafață de 540 
ha. Dela 7 cai, 28 de boi și o vacă, avem în 
orezent, 26 cai, 52 boi, 14 vaci, 16 vițele, 
14 mânji, 520 oi, 80 porci, păsări etc.

Cu ajutorul sfatului popular raional, care 
ne-a trimis tehnician, am aplicat metodele 
agrotehnice de lucrarea pământului, ca: se
mănatul grâului în rânduri încrucișate, tă- 
vălugitul semănăturilor de toamnă primă
vara, imediat ce terenul a permis, grăpatul 
acestora și altele.

Toate acestea au făcut să culegem de pe 
hectar câte 2392 kg grâu, 1353 kg. orz, 1470 
kg. ovăz, 10.146 kg. cartofi, 9228 kg. sfeclă 
de zahăr, revenind pentru fieoare zi-muncă 

•4.11 kg grâu, 3 kg. cartofi, 1,9 kg. orz ș' 
6,50 lei. Tot timpul — a spus președintele 
in continuare — am fost ajutați de statul 
nostru democrat-popular, pri-n acordarea de 
credite, prin mașinile și tractoarele făurite 
de clasa muncitoare cu care sunt înzestrate 
S.M T.-urile, prin semințe selecționate șl in 
grășăminte chimice, iar acum, nu de mult, 
prin reducerea cotelor Acest ajutor ne-a per
mis ca în cursul anului 1953 să clădim o 
moară și 2 ateliere de rotărie și fierărie. Dea- 
semeni am putut crea și cele două sere de 
legume și flori. Un ajutor prețios l-am pri
mit din parte® sfatului popular comunal.

Im munca noastră am fost sprijiniți de 
organizația de bază de partid, cu care ne-am 
sfătuit, înaintea rezolvării fiecărei probleme. 
Tot la fel, trebue să scoatem în evidență,

etanul șl abnegația cu care a muncit tine
retul din gospodăria noastră, sub îndruma
rea permanentă a organizației de partid. 
Tinerii Băleanu Eleonora, Câmpeanu Rodi- 
ca, Bădulescu Iulian și alții au fost în frun
tea muncilor în tot cursul anului. Deasemeni 
și tânăra pereche Dala; este fruntașă pe gos
podăria noastră colectivă.

într’un răpăit de aplauze, președintele a 
citit veniturile colectiviștilor fruntași.

— Dalai Pavel, cu soția sa, au făcut împre. 
ună 745 zile muncă, pentru care primesc: 
3545 kg. grâu, 813 kg. orz, 547 kg. borceag, 
219 kg secară. 2.307 kg. cartofi, și avans 
în bani, 50% 2980 Iei.

— Tot la fel, colectiviști fruntași sunt și 
Vagner Ioan, care are în total 692 zile mun
că, Geană Maria care ajutată de un copil, 
are 599 zile muncă și alții. Insă mai avem șl 
colectiviști care nu ne fac cinste. Ei n'au 
avut încredere î.n gospodăria noastră și n’au 
muncit cu inimă. Așa este Vighecl Niculae 
care a realizat numai 121 zile muncă, în tot 
anul. El acum primește: 573 kg grâu, 131 
kg. orz, 29 kg. secară, cartofi 200 kg. și 
270 lei.

De aceștia avem puți-d însă în anul 1954 
să nu avem niciunul. Să racem' tovarăși — 
a încheiat președintele — ca în tot cu sul 
anului viitor acest drapel roșu să nu plece 
din gospodăria noastră.

— Vom face, vom face. — se auziră în 
cor mai multe glasuri, șl în sală colecti
viștii se ridicară aplaudând puternic,

După ședință se încinse o horă în curte. 
Veseli® și bucuria îi cuprinse pe toți. Deși 
era frig, președintele juca cu capul descope
rit, lovindu-și • cizmele înalte cu șiret. Din 
horă se auzeau strigături pentru colectiviștii 
fruntași După ce se saturară de jucat, c.u 
muzic înainte. în chiote și veselie, porniră 
căruțele încărcate cu cerealele colectiviștilor 
fruntași. Numai cu grâu, colectivistul Dalai 
Pavel, încercase cu vârf 2 căruțe.

— De când mă știu eu — a spus tânăra 
colectivistă Datai Bucura — n'am pomenit 
în casă atâta grâu, sau oartofi. Drept să 
spun, nici n’am avut atâția saci.

— Dip cerealele primite —a continuat co
lectivista Bucura — numai 1.300 kg. grâu 
oprim pentru hrană până la recolta din anul 
viitor. Iar restul ie valorificăm cumpă-ând 
materiale pentru o casă nouă. Eu și bărba
tul meu am fost săraci amândoi când ne-am 
căsătorit. Am muncit cele trei hectare de pă
mânt ale noastre dar nu ne ajungeam dela 
o recoltă la alta, iar ca să facem casă, nici 
prin gând nu ne trecea măcar. Când a luat 
ființă gospodăria colectivă din comuna noas
tră n'am intrat cu primii Am așteptat să 
vedem cum le merge celorlalți colectiviști. In 
al doilea am, am intrat și noi Nouă ne pare 
bine și suntem foarte mulțumiți acum cu ce 
am luat. Am văzut, șl o spun oricui, că gos
podăria colectivă înseamnă belșug și fericire 
pentru cei harnici.

Gospodăria agricolă colectivă „Drum Nou” 
prin rezultatele obținute dovedește țăranilor 
muncitori că gospodăria colectivă este sin
gura oale către o viață fericită.

C. CHERC1U

Elevii /

în sprijinul silvicultorilor
Pentru a sprijini acțiunea de împădurire, 

comitetul raional U.T.M. Medgidia a mo
bilizat organizațiile de bază U.T.M. din ra. 
ion să ajute Stațiunii silvice de perdele fo. 
restiere din Medgidia la Îndeplinirea pla
nului de împădurire.

Organizațiile de bază U.T.M. din școala 
profesională metalurgică, școala elementară 
de fete nr. 1 șl liceul mixt, răspunzând 
chemării comitetului raional, au mobilizat 
aproape 300 uterniști, e'.evj ș! școlari care, 
prin muncă voluntară, au ajutat intr’o zi 
tinerilor silvicultori din stațiune. O parte 
dintre tineri au lucrat la pepiniera „1 Mai“, 
la scosul puieților. iar cealaltă parte la 
curățirea și amenajarea terenului pentru 
plantarea puieților,

Pentruca realizările să fie mai frumoase, 
ta pepinieră munca a fost organizată *n  
brigăzi Chiar dela început brigăzile au 
pornit la întrecere între ele. întrecerea a 
fost câștigată de brigada condusă de tână
rul Sânghenrghe Constantin, care s’a dove
dit mai harnică în muncă, reușind să 
scoată 23.000 puleți Realizări frumoase a 
obținut însă și brigada condusă de tânărul 
Bugescu Ioan, care a scos mimai cu 3.000 de 
puicți mai puțin decât brigada fruntașă.

*) Vezi „Scânteia tineretului" Nr. 1421 el 1432.

In ziua aceea, prin muncă voluntară, ti
nerii au scos 60 de mii de puteți. cu rre se 
poate planta o suprafață de 9 hectare cu 
perdele forestiere, capabile să protejeze 150 
hectare teren arabil

Atât la scoaterea puieților cât și la ame
najarea terenului pentru plantarea puie‘,1- 
lor, numeroși tineri au muncit cu multă 
tragere de inimă, evidenriindu-se prin fru
moasele realizări dobândite.

Tineri ca Rodica Neamtii. Ștefana Mun- 
teanu, Caprișan Dorina, Elena Dumitru și 
Cleopatra Perfonla s’au distins în acțiunea 
de sortare a puieților. sortând cel mai mare 
număr de puieți. Utemistul Gheorghe Ciu- 
-ea s’a evidențiat deasemenea ca unu! din
tre cei mai buni organizatori ai muncii în 
cadrul brigăzilor.

Alături de ei au muncit cu multă dragoste 
șt tinerii din stațiunea silvică, evidențiin- 
du-se in mod deosebit tovarășii Doru Dă- 
ni'ă. F.lena [onașcu. Dorina F.ne, Marga
reta Drogeanu șl Zamfira Oancea, atât prin 
îndrumarea tehnică pe care au dat-o ‘meri
lor cât și prin munca efectuată de el,

Datorită acestei acțiuni de muncă volun
tară organizată ce comitetul raional Lf.T.M, 
Medgidia, Stațiunea silvică de perdele fores
tiere „Stațiunea tineretului" a reușit să rea
lizeze o economie de 1200 lei.

Aceasta este o acțiune vrednică de urmat 
și pe care comitetul raional UT.M. Medgi
dia trebue s‘o extindă cât mai mult, antre
nând organizațiile de bază U.T.M. să obțină 
rezultate cât mai frumoase tn activitatea 
lor.

Corespondenți 
LAZAR BARBU, 
EUGEN CIURBA

Oamenii și lemnul
In împărăția rășinoaselor

Era ger șl totul înghețase. Nemișcat pă
țea râușorul Dorna, iar aerul ce ne înconjura 
îl simțeam parcă apăsând. Zăpadă, cât pu
team cuprinde cu ochii. înaintam într’o tă
cere tainică șl o lumină albă. Doar zăpada 
cânta abia auzită sub apăsatul bocancilor.

Trecuse cam un sfert de oră de mers, 
când soarele rldlcându-se peste culmile mun
ților ne apăru în toată strălucirea. Tăcerea 
rămase, dar lumina se schimbă. Treptat, trep
tat, albul se transformă în argintiu. După 
ce drumul coti brusc, în față ne apăru un 
mic pod. Aici mantia de zăpadă era mal 
mare, iar strălucire® argintie îți fura ochii. 
Fără să vreau m’am oprit.

Badea Rotundu, căci „bade" îi spun mai 
toți din exploatare, se opri șl el. Milioanele 
de ace de ghiață de pe suprafața zăpezii erau 
acum milioane de sclipiri argintii. Și privind, 
aveai tn fața ochilor o mișcare, un joc fan
tastic de lumină. Bade® Rotundu se aplecă, 
ridică zăpadă în palmă, iar apoi cătă cu 
ochii spre muntele din față. Coama muntelui 
se vedea pe deasupra pădurilor colorate în
tre alb verde și fumuriu

— Acolo-i Stănișorul. E tare frumos acolo 
6US...

Rotundu Aurel era omul care primise să-mi 
arate exp'oatarea forestieră dela Dornișoara.

— Eu tod am treabă pe la parchete, așa 
Că o să mergem împreună.

Dela birourile exploatării aflasem despre 
ei că e maistru prim șl că-1 un tovarăș 
harnic, cum rar întâlnești Mă așteptam 
deci să cunosc un bun tehnician, un îndră
gostit de profesiune. întâmplarea făcu 
să plecăm dela colonie spre parchetele de 
exploatare, pe jos Și tată înaintea tehnicia
nului am daț peste îndrăgostitul de natură 
De altfel toți cei care trăiesc în mijlocul 
pădurilor și se îndeletnicesc cu creșterea și 
exploatarea lor, iubesc mult natura și nicăieri 
nu se simt mai bine ca în mijlocul el.

— Am fost odată chemat la București și 
găzduit la un hotel frumos Încăperi curate, 
paturi moi, cearșafuri albe ca zăpada. Prin 
oraș lume multă, veselă, tramvaie, case care 
mai de care mai arătoase, dar... deabia am
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așteptat să termin treburile și să mă întorc 
lângă mirosul de cetină verde și clipocitul 
de izvor.

Mult ml-a vorbit badea Rotundu despre 
meleagurile Dornișoarei. A adus vorba despre 
vremurile vechi, mi-a povestit cum se tăcea 
atunci exploatarea pădurilor, ml-a înfățișat 
pe dragomani, stăpâni hapsâni, care jefuiau 
fără milă munca oamenilor șl bogăția țării. 
El le știa bine pe toate astea : trecuse prin 
multe. Fusese tăietor, țapinar, transportase 
tușteni cu carul și plutărise pe Bistrița șl 
Dorna.

Curând am ajuns la locul de unde aveam 
să urmăresc drumul unui buștean până când 
scândura obținută din el va servi montării 
unui cofraj la o construcție.

Drumul se lățise aici lăsând loc pentru 
șșezări Câteva cabane din bușteni lungi se 
aflau în dreapta. Peste drum în stânga, va
dul unui pârâiaș. Era doar o fâșie de gheață.

Trecând însă pe deasupra lui am auzit un 
clipocit Prin carapacea de ghiață se strecu
ra ta vale șuvoiul cristalin. Iar dincolo de 
pârâiaș, începea printre doi versanțl urcușul 
către parchet. Ere un parchet nou. nr. 89 Pe 
un versant se și începuse doborîtul copacilor, 
iar pe celălalt pe care urcam noi abia se 
marca o potecă. Pădurea era seculară : am 
întâlnit resturi de molizi putreziți de sutele 
sau miile de ani ce au trecut

După vreo câteva sute de metri de urcuș 
am dat de brigada unul om vestit prin 
partea locului: stahanovistul Brenoaia 
Gheorghe.

In mijlocul arborilor în-alțl pe un mic pla
tou lăsat de natură, roboteau mal mulți oa
meni. Vreo cinci mai tn vârstă ridicau din 
lemn rotund o încăpere. Iar patru tineri fă
ceau pregătiri în jurul unui grup electrogen.

— Vor să-l pornească — îmi spuse badea 
Rotundu. încăperea îl va adăposti, E un 
lucru de valoare... venit din Uniune.

Peste un sfert de oră grupul electrogen 
duduia trimițând curent prin cablu, ieres- 
ts'aielo- electrice.

Un tânăr de vreo 20 de ani, apucă de 
mâner un fierăstrău și ridlcându-1 cu multă 
ușurință se îndreptă către un arbore înalt 
de vreo 25-30 metri.

Tânărul motorist — așa se numesc cei 
care mânuiesc fierăstraiel© electrice — pe 
nume Gheorghe Răsilă tăie din trunchiul 
molidului jos aproape de rădăcină un fel de 
felie ca aceea a pepenului. Scoase felia 1a o 
parte și înfipse dinții fierăstrăului in partea 

opusă. Tăie din nou, până când pânza meta
lică dispăru tn tulpina molidului și apoi 
pe șanțul făcut introduse o pană de fier. 
Scoase fierăstrăul întrerupându-i contactul 
și cu un ciocan izbi în pană.-O lovitură, 
două și falnicul ce străjuise multă vreme ca 
O lumânare începu să se clatine. La vale, 
veni vuind puternic. Lovi coasta cu o apă
sare surdă și lăsă în aer o pulbere fină de 
zăpadă. Câțiva tineri începură a-1 curăța de 
crengi șl de coaje.

— II fasonează. Asta-i Gavrilă șl celălalt 
Andrei. Sunt frați cu Tutuiam care se cali
fică ca motorist ta Brenoaia.

Arborele gata fasonat fu apoi împins cu 
țapinele peste povârniș Ajungând pe pantă 
e' porni din nou vuind la vale.

Intrând și celelalte fierăstraie în funcțiune 
molizii începură să se clatine tot mai des 
și să ia drumul povârnișului. Cât timp badea 
Rotundu vorbi cu manipulantul, organizato
rul muncii în parchet, am numărat vreo 
cincisprezece tulpini venind peste povârniș 
1a vale.

— Da repede mai sunt tălați 1
Și ca să lămurească nuanța mea de mi

rare badea îmi spuse:
— Brenoata e responsabil de brigadă com

plexă. El a aplicat primul, inițiativa forestie
rilor sovietici dela Chiriș. De atunci în toată 
exploatarea s’a rVnândit lozinca : „cel pu
țin 1 metru cub de om pe zi". Iar' aceasta 
la toate fazele. Adică un metru cub dela 
tăiat ta depozitul final.

Mai târziu când am coborît ta birourile 
exploatării dintr’un registru mi-am notat 
despre acesta, următoarele :

„Brigada Brenoaia Gh., în Septembrie a 
exploatat 2.200 m.c. și a primit 22.000 lei 
salarii".

Plecând pe urma primuiul arbore doborît 
am apuoat-o pe povârniș la vale. Dintre buș
tenii care fuseseră prăvăliți pe aici, nu toți 
coborau până jos, o parte erau opriți 1a o 
cotitură a pantei.

M-aistrul prim Rotundu Aurel își arătă 
priceperea.

— Să 
partea stângă ceva mal departe cu 20 de 
metri, iar una mai mare, jos, pentru protec
ția muncit

Placa este jumătatea unui uluc tar u- 
lucul l-am văzut la parchetul 19. Acolo buș
teni rotunzi coborau cu viteza unui accele
rat vuind de răsunau toate văile.

faceți o placă aici în cot, una în apropiere®

La un alt parchet am văzut cum buștenii 
erau agățați de cablurile unui troliu și spân
zurați în aer deasupra văilor, coborau până 
ta rampa de încărcare. Și în fine, existau 
multe locuri unde buștenii enau târîți ta ram
pe cu K. T.-urile, tractoarele forestiere ce 
au drept combustibil... lemnul.

Am plecat dela rampa de încărcare a par
chetului 89 cu ultimul „ZIS".

Când am ajuns în colonie era întuneric 
deplin. La mica centrală electrică motoarele 
duduiau puternic și energta se răspândea 
dealungul văii ta întregul grup de locuințe.

A doua zi de dimineață am mers ta locul 
unde de cu seară au fost descărcate 
„ZIS“-urile (autoremorcile cu, bușteni).

In față ni se înfățișau șiruri lungi de 
rampe construite din lemn — estacadele. Pe 
ele buștenii aduși din pădure enau împinși, 
sortați și rostogoliți în vagoane. Una din 
brigăzile care lucrează aci este tn întregime 
alcătuită numai din femei. Responsabila este 
stahanovista Leordeanu Anuța. tar celelalte 
— le-am cunoscut apoi — fete îmbrăcate în 
pufoaice Toate erau înalte și voinice de par
că ar fi flăcăi cu nume de fete. La utemista 
Domnica Furtună cu bucle blonde strânse 
sub o basma, doar fața îl trăda gingășia fe- 
menină. Avea mâini mari, pași apăsați și 
mergea printre buștenii rotunzi cu siguranța 
unui vechi țapinar.

Acum stahanovista Leordeanu Anuța lip
sind, Domnlca conducea brigada își cuce
rise acest drept prin muncă. Ea a fost de 
fapt prima fată care s’a alăturat Anuței 
când aceasta a dat vestea : „Să facem o bri
gadă de femei" începutul a fost greu, două, 
femei nu puteau forma o brigadă. Le-a aju
tat însă și Htimeniuc secretarul organizației 
de bază UTM și numărul de doi s’a mărit 
devenind șase. Un timp, fetele iiau zis 
Domnica „ceferiste" — căci la o școală C.F R 
a vrut să se ducă aceasta ta început — dar 
apoi văzându-i sporul ta muncă au lăsat 
gluma.

— Cum lucrez? Iac’așa! — răspunse la 
întrebarea mea.

Și zicând aceasta Domniră înfipse dinții 
Herăstrăului electric ta rotundul bușteanului 
alb-gălbui, Când fu retezat îl împinse brusc 
cu țapina. Bușteanul se rostogoli până... în 

vagonului. E atât de puternică
Domnica încât — se povestește — odată din 
glumă, încercându-și forțele, a dat de pă
mânt câțlv® flăcăi.

— Să vezi aici un lucru — începu badea 
Rotundu. Știi, noi gândeam la început că 
treaba n’o să meargă preia bine. Dar acum... 
uite, alături de brigada de femei â Anuței 

lucrează una de bărbați condusă tocmai de 
bărbatul ei, Leordeanu Gheorghe. Ce zici de 
asta ?

— Sunt cumva în întrecere ?
— Sigur și tocmai aici e frumusețea. Fe

meia nu se lasă biruită iar bărbatul, de, e 
bărbat Când o brigadă scoate peste 100 
metri cubi, când cealaltă.

Pe la prânz mă hotărîsem să plec spre 
Vatra Dornei cu trenul. Lângă vagoanele de 
persoane erau și vreo câteva platforme în
cărcate cu lemn și în oare socoteam eu, tre
buie să se afle și bușteanul plecat dela par
chetul 89.

înainte de a-ml lua rămas bun. badea Ro
tundu îmi spuse:

—Dacă scrii despre succesele noastre, nu 
uita să arăți că centrul forestier dela Dor
nișoara este aproape mecanizat și că unel
tele șl mașinile le avem primite din Uniu
nea Sovietică. Știi, dacă vorbești despre re
alizări fără să arăți șl asta, n’o să se înțe
leagă prea bine...

Iar aici se prelucrează
Vatra Dornei e un orășel de munte. Bis

trița îl împarte în părți neegale. Coborînd, 
spre marginea orașului ea se întâlnește cu 
Dorna. In unghiul format, o așezare cum 
nu se poate mal bună pentru a primi plutele 
ambelor râuri se ridică noul combinat fores
tier „Bernat Andrei". Acum ambele ape fiind 
pe jumătate înghețate buștenii sunt aduși pe 
calea de fier.

La sortare întâlnim echipa lui Bar- 
nea Gheorghe, Pe cel mai îndrăzneț 
pictor l-ar pune în încurcătură figura acestui 
om. Sprâncenele și fruntea arată un om în
cruntat mohorît, gura râde tot timpul iar 
ochii 11 sunt neutri Ce-i drept, ochii au 
Insă adesea și priviri aprinse Când cineva 
i-a făcut o boacănă îl săgetează din ochi și 
omul se simte rușinat. Despre asta poate 
să-ți vorbească Siavu Pave| și Leonte Gheor
ghe, care au fost calificați c® motoriști la 
cobză (un fierăstrău mare electric) de către 
Barnea. Nu i-a certat pe aceștta niciodată, 
dar din ochi i-a săgetat. Și fiu său își amin
tește de o asemene® privire. Pe atunci el 
umbla, hai-hui prin combinat negăsindu-și 
locul Intr’o zi însă l-a luat Barnea cel bă
trân de mână, l-a privit țintă în ochi șl l-a 
spus :

— Toată lumea muncește azi. Țle nu ți-e 
rușine ? Aste-i una iar a doua : nu uita că 
ești fiu! stahanovistului Barnea.

De atunci Barnea-fiul s’a apucat serios 
de treabă. L-am văzut la cabina de coman
dă ® benzii transportoare de bușteni înde
plinind operații grele.

Dela sortare buștenii călătorind pe benzi 
metalice ajung ta bazinul de spălare. Aici 
într’o apă călduță el sunt spălați de pământ 
sau nisip, desghețeți și apoi tot pe benzi 
urcă în sala gaterelor. Maistrul, un tânăr de 
vreo 25 de ani ne-a explicat cum a crescut 
numărul gateriștilor prin folosirea metodei 
sovietice de calificare la locul de muncă. 
Apoi ne-a arătat cutia de viteză e gaterului 
— o realizare a colectivului secției meca
nice.

Intrând între pânzele metalice ale gatere
lor buștenii sunt prefăcuți în scânduri drep
te și lungi. O parte mică din ei iau drumul 
fabricii de lăzi din incinta combinatului, iar 
restul, tot pe benzi și vagoneti. ajung în 
magazie unde sunt sortați definitiv pe ca
lități.

Orificiile care se deschid șl închid în po
deaua sălii de gatere, indică existența unul 
alt proces de producție Prin aceste orificii, 
sunt expediate la subsol resturile ce rămân 
dela tăiatul buștenilor. In secția de jos su
praveghetorul, Trlcă Gheorghe, secretarul 
organizației U.T.M., îți vorbește despre lipsu
rile și realizările utemiștilor, cu toate că 
tu îl întrebi ce produce secția Abta le sfâr
șit afli că aici, din deșeurile primite dela 
gatere se scot șipci și materie primă pentru 
fabricile de celuloză.

Din magazia pe care am văzut-o apoi, 
milioanei? de metri cubi dc material lem
nos sunt încărcați in vagoane pentru a ii 
expediațl,

A doua zi de dimineață în ga--a orașului, 
mi-a fost dat șă asist, țniglnte de plecarea 
trenului sure București, cum bușteanul care 
pornise dela parchetul 89 din Dornișoara își 
începea ultima călătorie. Pe linia 3-a era 
garată o garnitură lungă de platforme pe 
osii dtib'e. Până sus toate vagoanele erau 
încărcate cu scânduri, stacheți și bușteni 
scyrți de 0 rotunzime perfectă Pe etichetele 
care însoțeau fiecare vagon erau scrise adre
sele destinatarilor: „l.upeni — construcții 
de blocuri muncitorești'’, „Buftea —■ cine
matografie" și adresele erau cu duiumul. Pe 
unele vagoane erau destinate și exporturi: 
Siria. Elveția, Italia. Un ceferist îmbrăcat 
peste uniformă cu o șubă îmblănită trecea 
dela vagon ia vagon, confrunta numărul de 
pe adresă cu cel de pe carnetul său și su- 
fiându-și abur cald în .palmă scria cu un cre
ion chimie: „Verificat". Când operație fu 
terminată veni un impiegat. El ridică pa
lete, șe auzi un fluerat scurt și trasă de lo
comotivă garnitura o porni.

V. CONSTANTINESCU



Viața U.T.M.

Organizația de bază U.T.M. din Institut se preocupă de problemele învățăturii
Institutul de Căi Ferate „Gh. Gheorghiu*  

Dej“ din București — creat după exemplul 
institutelor feroviare din Uniunea Sovietică 

pregătește cadre- de specialiști cu o ca
lificare superioară pentru unul din cefe mai 
importante sectoare a'.e economiei naționale 
— sectorul căilor ferate. «

Ținând seama că sarcina principală a stu
denților este tocmai aceea de a se pregăti te
meinic pentru viitoarea lor profesiune, orga
nizația UTM din Institutul de Căi Ferate 
sa preocupat îndeaproape de mobilizarea 
tuturor studenților la învățătură.

Experiența anului trecut a arătat că atunci 
când problema muncii de învățătură a stat 
în centrul preocupărilor organizației de 
bază UTM, studenții au obținut rezultate 
bune. Astfel, in semestrul al doilea al anului 
trecut, când acest lucru a fost realizat, pro
centul de promovați a crescut simțitor fată 
de primul semestru, ajungând deia 64% ia 
92,95%.

_ Având această experiență, încă din primele 
zile ale acestui an universitar, comitetul or
ganizației de bază UTM a mobilizat studenții 
la învățătură cu lozinca „ Prima zi de 
cursuri, prima zi de pregătire pentru exa
mene". Pentru justa rezolvare a tuturor pro
blemelor pe care le ridicau studenții, comite
tul organizației de bază UTM a ținut în per
manență o strânsă legătură cu rectoratul.

Deoarece anul trecut programul de Învăță
mânt a fost foarte încărcat, comitetul orga
nizației de bază UTM a luat legătura cu 
rectoratul pentru modificarea acestui pro
gram. Pentruca studenții din anii I șl II să 
poată asimila îin bune condițiuni materiile 
predate s’a căutat ca ei să frecventeze cursu
rile dimineața.

Anul trecut la unele materii de soecia’itate 
s’a simțit lipsa profesorilor șl asistenților. 
Comitetul organizației de bază UTM în cola
borare cu comitetul sindical a sesizat această 
situație conducerii institutului, fapt care a 
dus la complectarea corpului didactic.

Pentru a da studenților posibilitatea să 
6e pregătească temeinic, comitetul organiza
ției de bază UTM s’a străduit să respecte 
întocmai Hotărîrea C.C. al P.M.R., căutând 
ca îndeplinirea sarcinilor ou caracter extra- 
universitar să nu ia studenților mal mult de 
5 ore săptămânal. Aceasta s’a realizat tra
sând fiecărui student o sarcină concretă. In 
această direcție poate fi dată ca exemplu 
grupa Utilaj-Vag ane din anul III al Fa
cultății de Mecanică, unde majoritatea stu
denților au sarcini precise pe linie de orga
nizație, niciumil nefiind supraîncărcat.

Deoarece- desfășurarea în bune condițluni 
a activității grupei de studenți dețpinde in 
bună măsură de felul cum triunghiul de con
ducere al grupei iși duce munca, comitetul 
organizației de bază UTM și-a îndreptat a- 
tenția spre activizarea acestuia. S’au ținut 
în acest scop 2 ședințe de instructaj cu tri
unghiurile grupelor, în care s’au explicat pe 
larg sarcinile ce le stau in față și felul cum 
trebue să și le ducă la îndeplinire. In grupe 
ca cele deia anul III Economie ș; P’anifioare, 
grupa I deia anul II Construcții, unde cola
borarea din cadrul triunghiului grupei a de
venit o realitate, disciplina și frecvența s’au 
îmbunătățit, studenții învață cu conștiincio
zitate în fiecare zi.

In cadrul ședințelor de grupă a fost ana
lizată munca fiecărui student, arătându-i-se 
lipsurile în munca de învățătură șl fe'.ul 
cum trebue să muncească pentru a și le re
media. Deasemeni în grupe s’a discutat pro
blema frecvenței șl a disciplinei, prezentân- 
du-se referate în acest sens. In urma aces
tor discuții, situația s’a îmbunătățit simți
tor. In anul I Economie și Planificare, ia 
grupa I-a. de pildă, s’a discutat cazul stu
dentului Ghecrghe Cristea care lipsea siste
matic deia cursuri șl seminarii și care in 
timpul orelor avea a’.te preocupări. Acolo 
unde cazurile au fost mai grave, situația a 
fost discutată in adunările generale. In urma 
criticilor aspre aduse de colegi atitudinea 
studenților criticați s’a îmbunătățit mult.

Comitetul organizației de bază din insti
tut și birourile din facultăți și ani nu s’au 
mulțumit numai să îndrume activitatea stu
denților. Utemiștli cu munci de răspundere 
pe linie de organizație s’au străduit tot 
timpul să conștitue exemplu pentru colegii 
•lor. In grupele din oare făceau parte, ei 
s’au străduit să fie fruntași, căutând 
să antreneze cât mai mulți studenți să le 
urmeze exemplul; ei au criticat cu asprime 
pe cei care rămâneau în urmă la învățătură, 
ajutându-i să se îndrepte. Asemenea exemple 
pot constitui tovarășii; Bănică Emil, Boicu 
Mihai, deia Facultatea de Construcții, Stoia-
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Strălucitul exemplu al sportivilor sovietici
. La Llllehemmer în Norvegia, s’a desfășu

rat în luna Februarie a anului trecut — 1953 
campionatele mondiale femenine de patinaj 
viteză. In mintea spectatorilor a -rămas adânc 
întipărit momentul întrecerii dramatice între 
patinatoarea sovietică Halida Scegoleeva șl 
finlandeza Huttonen. In tot timpul cursei 
condusese Halida Scegoleeva, însă la un 
moment dat, ea a simțit că puterile o pără
sesc, că va trebui să se oprească numaide
cât din sboruil ei vijelios. Cu gândul la pa
tria iubită, la milioanele de oameni sovie
tici, patinatoarea și-a î-ncordat voința oțelită 
în dârze întreceri sportive și a continuat 
cursa. Așa a luptat și a învins comsomolis- 
ta Halida Scegoleeva la Llllehemmer, așa 
a dobândit ea titlul de cea mai bună patina
toare dip lume.

Care este forța care a făcut-o să învingă 
în ciuda -tuturor greutăților întâmpinate ?

Răspunsul l-a dat însăși Halida Scegolee
va răspunzând la întrebările unui ziarist 
norvegian.

„Patriotismul sovietic constitu-e acea forță 
capabilă să ne ridice la orice perfomanță 
pentru gloria sportivă a patriei noastre.’’

însuflețiți de o asemene-a forță despre care 
vorbește cu atâta mândrie campioana mon
dială de patinaj viteză, Halida Scegoleeva,- 
sportivii sovietici, luri Lituev, Mihail Botvi- 
rdc, Galina Zâbira, Alexandra Ciudina, 
Trofim Lomakin, Leonid Scerbacov și mulți 
alții au obținut titluri de campioni și record- 
meni mondiali. Pe drept cuvânt, sportivii 
sovietici sunt cei mai buni din lume, sunt 
sportivii c>u cele mai bune rezultate depe 
glob.

însăși o agenție burgheză de presă cum 
este agenția sportivă austria-că, vorbind des
pre jucătorii echipei de fotbal „Sp-ariac”- eu 
trebuit să r eunească .,... au impresionat în 
mod deosebit prin măestria lor. Trebue să 
recunoaștem că sunt jucători de mare clasă 
internațională.”

Această superioritate de netăgăduit se ex
plică prin faptul că în Țara Socialismului 
victorios problema desvoltării și stimulării 
culturii fizice și sportului este o problemă 
de stat, o problemă deosebit de importantă 
de care se o-cu-pă în deaproape Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice șl Guvernul So
vietic.

In anii puterii sovietice — ca rezultat al 
creșterii nemaiîntâlnite în istorie a nivelului 
de trei al masse'.or — milioane de tineri șl 
tinere dope întreg cuprinsul Uniunii Sovie

novici Dumitru, deia Facultatea de Mecanică, 
Oprea Traian, deia Facultatea de Planificare, 
Nițu Gheorghe, Iosif Nicolae, deia Facultatea 
de Telecomunicații, Bușea Rodica și Vasile 
Alexandru deia Facultatea de Exploatare și 
mulți alții.

Pent'u a ajuta studenților din anul I, 
care, schimbând sistemul de studiu din 
școala medie nu știau încă să-și planifice 
timpul și materialul de studiat, au fost tri
miși la începutul lunii Octombrie printre 
studenții anului I din cele cinci facultăți ale 
institutului, studenți fruntași la învățătură 
din anii mai mari, ca de pildă Petre Crăciun, 
Gheorghe Pisau, Mihai Mihăiță și Nicolae 
Nagodă pentru a ține consfătuire în care s’a 
discutat despre necesitatea participării 100% 
la orele de cursuri și seminarii, despre me
todele lor de învățătură, despre felul cum 
trebuesc întocmite și ținute la zi caietele de 
stud’u individual, despre felul cum e bine să 
se ia notițe și despre întrebuințarea rațio
nală a timpului pentru pregătirea materiilor 
în vederea examenelor încă din primele zile 
de cursuri.

In urma acestor consfătuiri s’a observat 
o îmbunătățire a frecvenței la cursuri, 
caietele de studiu individual au fost întoc
mite și ținute la zi iar sistemul studenților 
de a lua notițe s’a îmbunătățit.

întrucât în anii 1 sunt un număr mare 
de studenți proveniți din producție și școli 
speciale care mai întâmpină une'e greutăți 
în studiu,, co-miietul organizației de bază 
U.T.M, a luat legătura cu decanatele pentru 
organizarea de ore de consultații și medi
tații speciale. In momentul de față acești 
studenți au ajuns la nivelul colegilor lor și 
dau rezultate foarte bune. Acestor studenți 
Ii s’a arătat că atunci când muncesc cu 
râvnă pot obține rezultate foarte bune 
Exemplul studenților din anii mai mari Sto- 
ianovici Dumitru, Iosif Nicolae. Vasile Ale
xandri^ i-a însuflețit în munca de învățătură, 
i-a făcut să învețe cu perseverență.

După exemplul studenților din Uniunea So
vietică au fost introduse anul acesta în Insti
tutul nostru fișele individuale ale studenților, 
în care studenții pot să-și planifice timpul 
și să-și eșaloneze materia pentru studiul 
individual, evitând „nopțile albe” din sesiu
nea de examene. Fișele prevăd datele pen
tru lucrări de control, proecte și alte lucrări. 
S’a constatat că studenții care au fo
losit judicios aceste fișe, planîficându-și orele 
de studiu proporțional cu specificul materii
lor au dat rezultate bune. Astfel, tovarășul 
Petcu Dumitru din anul III al Facultății de 
Mecanică a primit bursă republicană.

O primă verificare a cunoștințelor studen
ților în acest semestru au constituit-o lucră
rile de control. Comitetul organizației de 
bază U.T.M. a dus în acest sens o muncă 
susținută de antrenare a studenților să par
ticipe la aceste lucrări. Rezultatul lucrărilor 
a dovedit că marea majoritate a studenților 
au muncit’cu seriozitate pentru însușirea ma
teriilor predate. La lucrările de control, mulți 
student! — ca de pildă cei dtn anul I și 
anul II Planificare, la Evidența Contabilă, 
anul I Construcții și anul I Planificare, la 
Limba Rusă — au obținut rezultate frumoa
se. Tot lucrările de control au fost acelea 
care au arătat că studenții din anii I și II 
sunt slab pregătiți la Matematică. Sesizat 
de acest fapt, comitetul organizației de bază 
U.T.M. prin tovarășul Boicu Mihai, respon
sabilul profesional, a arătat în ședința cu 
responsabilii profesionali din facultăți, că 
trebuesc intensificate meditațiile și consulta
țiile la Matematici, lucru care a dat rezultate 
bune, verificate cu prilejui colocviilor.

Un alt mijioc de a ridica nivelul cunoștin
țelor profesionale al studenț lor și în acelaș 
timp de a îmbina în mod armonios teoria cu 
practica, au fost excursiile documentare în 
diferitele centre feroviare d’n tară sau ne 
diferite porțiuni de cale ferată. Un sprijin 
serios în această direcție |->a<m primit din par
tea Ministerului Căilor Ferate care ne-a pus 
la dispoziție un vagon specia! cu care s’a. 
făcut deplasarea. Aceste excursii se referă 
mai mult la anii mai mari care au început 
studiul materiilor de specialitate și pot să-și 
clarifice în acest fel unele noțiuni care 11 
siau părut la curs abstracte. Studenții anului 
IV deia Facultatea de Mecanică grupa Loco
motive, de pildă, au vizitat Atelierele de 
auto-motoare C.F.R. din Orașul Stalin, Fa
brica de mașini-unelte „Iosif Rangheț” din 
Arad și Sovrommetal Reșița, iar grupa Va
goane din cadrul acelulaș an, a vizitat ate
lierele din Orașul Stalin și fabrica „Flamura 
Roșie”-Arad. Studenții anului IV deia Facul
tatea de Construcții au vizitat fabrica de 
prefabricate (materiale de construcții) din 

tice, au fost antrenați în practicarea sportu
lui. Din fabrici șl uzine, din colhozuri și la
boratoare, depe băncile școlilor și ale facul
tăților au pășit pe stadioane î.n întreceri 
sportive peste 30 de milioane de purtători 
ai insignei G.T.O. An după an, cifrele sta
tistice demonstrează lumii întregi ce puter
nică șl înfloritoare desvoltare poate căpăta 
o asemenea mișcare sportivă cum este miș
carea sportivă sovietică p-usă la îndemâna 
maselor largi.

Anul acesta, funcționează de pildă, numai 
în Republica Socialistă Sovietică Ucrainea
nă peste 25 de mii de colective sportive col
hoznice din care fac parte peste un milion 
de colhoznici.

Mișcarea sovietică de cultură fizică șl 
sport nu este numai o mișcare de massă, ea 
are un puternic caracter științific Șl multi
lateral. Există î-n Uniunea Sovietică mai 
multe institute de cercetări științifice în do
meniul culturii fizice și sportului, multe in
stitute superioare de cultură fizică, zeci de 
facultăți de educație fizică pe .lângă insti
tutele pedagogice precum șl numeroase 
școli medii tehnice de cultură fizică. Nu
mai în anul 1952 au fost editate peste 60 de 
milioane de cărți tehnice de specialitate șl 
literatură tratând probleme de cultură fizică 
și sport.

Zeci de mii de antrenori șl instructori 
sportivi pregătiți de institutele de învăță
mânt de cultură fizică, instruesc masele de 
oameni sovietici care practică sportul pe în
treg cuprinsul Țării Socialismului, din în
depărtata Siberie, deia Vladivostoc și până 
la Leningrad. La îndemâna milioanelor de 
oameni sovietici ca-re practică cu pasiune di
ferite sporturi stau peste 1.500 stadioane 
moderne, aproape 20.000 terenuri sportive 
complexe, peste 50.000 terenuri de volei și 
baschet, multe mii de baze sportive pentru 
schi și n-atație. Având la îndemână aseme
nea posibilități de pregătire cum nu există 
în nicio altă țară depe suprafața pământului, 
sportivii sovietici învață să se perfecționeze 
și-și ridică neîncetat măestria sportivă.

Este o mândrie șl o cinste pentru fiecare 
sportiv de frunte al Uniunii Sovietice de a 
lupta pentru gloria sportivă a patriei, d.e a 
îndeplini sarcina trasată de Hotărîrea Comi
tetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice din Decembrie 1948 pen
tru cucerirea primelor locuri din lume în 
principalele ramuri de sport și pentru o pu
ternică desvoltare a culturii fizice și sportu
lui în întreaga Uniune Sovietică.

București și au asistat la lansarea unui ate
lier de pod metalic la o mare construcție de 
acest fel. Grupa Poduri și Tunete, împreună 
cu grupa Linii și Clădiri au vizitat în țară 
porțiunile Salva-Vișeu și Bumbești-Livezeni 
ale căror lucrări de artă le-au studiat în a- 
mănunțime. In această excursie ei au fost 
însoțiți de câțiva specialiști dintre cei care 
au proectat lucrările și care le-au dat cu a- 
cest p.riiej toate explicațiile necesare. Stu
denții anului IV Exploatare feroviară au vi
zitat principalele centre feroviare din țară, 
instalațiile moderne de semnalizare, centra
lizare, bloc.

Asemenea excursii au făcut și anii III și 
IV ai celorlalte facultăți. Scopul acestor ex
cursii a fost atins, mulți studenți exprimân- 
du-șl părerea că acest gen de a îmbina teo- 
r:a cu practioa, dă roade dintre cele mai 
bune.

Comitetul organizației de bază U.T.M. șl-a 
îndreptat întreaga sa atenție în direcția nre- 
gătirii colocviilor și a sesiunii de examene 
El s’a preocupat de mobilizarea tuturor stu
denților la colocvii și la orele de curs din 
perioada colocviilor, ținând seama de faptul 
că unii studenți obișnuiesc să lipsească deia 
cursuri motivând că se pregătesc pentru co
locvii.

Lozincile mobilizatoare, gazetele de perete 
cât șj stația de radio-amplificare au fost un 
mijloc eficace pentru realizarea acestui scop. 
Toți studenț’i s’au prezentat la colocvii ex
ceptând cazurile bine motivate și acestea 
in număr foarte mic.

Colocviile au dovedit că studenții s’au pre
gătit pentru 'examene și sunt numeroase ca
zurile când grupe întregi — de pildă grupa 
II din anul II Construcții — au promovat 
toate colocviile.

In fața noastră avem acum o sarcină deo
sebit de grea : sesiunea de examene. In ve
derea îndeplinirii cu succes a acestei sarcini, 
încă in ședința sa din 19 Decembrie 1953, 
comitetul organizației U.T.M. a întocmit un 
plan care cuprinde, ca obiective principale: 
— prezentarea studenților le examene în 
proporție de 100%, efectuarea unui control 
în cămine pentru a vediea felul cum stu
denții se pregătesc pentru sesiune, organi
zarea de meditații și consultații, acolo unde 
studenții simt nevoia — în această direcție 
6e va cere în specia! sprijinul asistenților 
utemiști. Ne-am propus să folosim mai intens 
în această perioadă gazetele de perete și 
stația de radio-amplificare în mobilizarea 
studenților pentru o cât mal bună pregătire 
pentru examene. Deasemeni, conform Hotă- 
rîrli Comitetului Central al P.M.R., se vor 
reduce la maximum ședințele.

Vom ține o legătură strânsă cu rectoratul 
pentru asigurarea color mai optime condiții 
de studiu, lărgirea programului la bibliotecă, 
amenajarea unor săli de cursuri în săli de 
lectură și a unor săli de lectură existente în 
cămine.

Planul mai prevede și alte măsuri care vor 
duce la îmbunătățirea activității în perioada 
examenelor.

Pentru realizarea acestor obiective în ca
drul comitetului s’a format o comisie din 3 
tovarăși și anume: Boicu Mihai. Papuc Elena 
și Pavel Viorica, care se vor ocupa exclusiv 
de problema sesiunii de examene.

După încheierea sesiunii de examene a stu
denților va urma în Februarie, sesiunea Exa
menului de Stat a celei de a doua promoții 
de absolvenți ai Institutului nostru Pentru 
pregătirea acestei sesiuni, în colaborare cu 
comitetul sindical, birourile organizațiilor 
U.T.M, asistenții-absolvenți am luat mă
suri pentru a pune Ia dispoziția studenților 
săli speciale și material necesar în vederea 
terminării proectului de diplomă; în felul 
acesta ei vor avea posibilitatea să se pre
zinte toți la examene. Toate acestea vor face 
ca studenții să treacă cu succes examenele, 
să înceapă cu forțe sporite un nou semestru 
de învățătură pe care să-l încheie — folosind 
experiența acumulată — cu succese și mal 
mari.

Rezultate'e muncii comitetului organizației 
de bază U.T.M. se datoresc îndrumări; de zi 
de zi din partea comitetului organizației de 
bază de partid, care a dat un sprijin efectiv 
muncii noastre de o-ganizație, imprimând 
linia justă pentru realizarea cu succes a sar
cinilor ce ne-au stat în față și colaborării 
permanente cu comitetul sindical și cu con
ducerea institutului.

GHEORGHE ZUDOR
■secretarul comitetului organizației 

de bază U.T.M. deia Institutul de
Căi Ferate „Gh. Gheorghiu-Dej“ 

din București

Deia «adparlțla Hotărârii C.C al P.C.U.S. 
din Decembrie 1948 sportivii sovietici au 
cucerit moi șl numeroase recorduri șl tit
luri de campioni mondiali.

In anul care de curând a luat sfârșit spor
tivii sovietici au închinat patriei lor dragi 
peste 300 de noi recorduri unionale și peste 
50 de noi recorduri mondiale, cifră record 
pentru orice țară de pe întreg globul.

Uniunea Sovietică deține zeci de recor
duri mondiale la aeromodellsm, tir, parașu
tism, patinaj, atletism, haltere. La toate a- 
cestea, se adaugă victoriile strălucite obținu
te de echipele reprezentative de volei ale U- 
niunii Sovietice la campionatele europene ș! 
mondiale de volei, victoriile și performanțe
le răsunătoare obținute de girarea știi, atle- 
ții, canoteurii, luptătorii și ceilalți sportivi 
sovietici la Jocurile Olimpice de Vară deia 
Helsinki, la întrecerile sportive ale celui de 
al IV-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie etc.

Succesele deosebite obținute de sportivii 
sovietici se datoresc în primul rând con
științei lor înaintate de oameni care con- 
struesc comunismul, patriotismului, înaltelor 
lor calități morale.

Oameni cu o voință de fier, care-șl iu
besc cu înflăcărare poporul, pentru care ni
mic nu este greu, atunci când e vorba 
de gloria patriei, — așa sunt cunoscuțl pre
tutindeni minunății sportivi sovietici. In 
munca de educație a sportivilor sovietici 
Comsomolul a jucat un rol de seamă. „Sufle, 
tul mișcării de editură fizică și sport” așa 
este numit comsomolul de oamenii sovietici. 
Cei mai buni și m.ai valoroși sportivi so
vietici -au fost crescuți de comsomol. Mihaîî 
Botvinic, luri Lituev, Halida Scegoleeva, 
Leonid Meșcov, Galina Zibina, Leonid Scer
bacov sunt doar câțiva dintre aceștia. Dels 
inițiativa introducerii complexului G.T.O. în 
anul 1931 — devenit baza sistemului de e- 
ducație fizică din Uniunea Sovietică — com
somolul a avut un rol hotărîtor în mobili
zarea și educarea masselor de milioane de 
tineri sportivi al Uniunii Sovietice.

Suntem mândri că pe drumul acesta glo
rios, pe drumul celei mai înaintate mișcări 
de cultură fizică și sport d.in lume ne în
dreptăm șl noi, tinerii și tinerele din Repu
blica Populară Română împreună cu tine
retul tuturor țărilor de democrație populară. 
Drumul aceștia este singurul care duce snre 
realizarea unui larg sport de masse și obți
nerea de noi șl valoroase performanțe pen
tru gloria snortivă a patriei noastre iubite.

Pe marginea scrisorii

„Este oare aceasta dragoste adevărată?"™]
încredere

I,

In Orașul Tineretului din Hunedoara 
se găsesc astăzi multe familii tinere. Prin
tre ele se află și cea a electricianului 
Gheorghe Sima.

Gheorghe Sima și Emilia Chisă’ău sunt 
doi tineri care s’au cunoscut pe șantierul 
nostru pela începutul anului 1952. Amân
doi erau electricieni, se ajutau deseori, 
și tot împreună rezolvau probleme destul 
de complicate din munca lor. Erau văzuți 
adesea împreună. Peste câtva timp tot 
șantierul a aflat că Emilia și Gheorghe 
se iubesc. După câtva timp, Gheo'ghe a 
fost trimis la o școală. In scrisorile ei, 
Emilia i-a promis că îl așteaptă cu nerăb
dare. Nu i-a fost deloc ușor.

Acum aș vrea să vă povestesc, leg' t 
de acest fapt, despre unii tineri care cred 
că pot cuceri ușor inima unei fete atunci 
când aceasta are necazuri cu dragostea 
ei. Ei socot că atunci fata, necăjită, ne- 
mai știind nimic de dragul ei, o să-l uite, 
o să accepte dragostea oricui. Unul dintre 
admiratorii Emiliei și-a manifestat drago
stea intr’un fel ciudat. îndrăgostitul era 
de meserie normator. Când brigada Emi
liei Chisălău, nu reușea să-și îndeplineas. 
că norma, ca să-și dovedească dragostea 
chipurile, normâtorul îndrăgostit trecea în 
grafic depășirea planului cu 30 la sută. 
Aceasta era o „mică atenție", un dar pen
tru Emilia. Dar Emilia l-a pus la punct pe 
acest îndrăgostit care crede că sentimen
tele unei fete pot fi cucerite, prin aseme
nea comportări necinstite.

Un tânăr a încercat s’o convingă pe 
Emilia că acolo Gheorghe și-a găsit altă 
fată și că n’o mai iubește. Dar Emilia nu 
credea nimic din toate acestea. încrederea 
pe care a avut-o Emdia în Gheorghe a 
făcut-o mai puternică, a ajutat-o să su
porte mai ușor tristețea despărțirii.

Ea aștepta cu nerăbdare ziua întoar
cerii dragului ei. încrederea Emiliei nu 
era o încredere orbească. Ea își cunoștea 
bine iubitul, știa că e un om cinstit și 
dacă ar fi încetat s’o iubească, el i-ar fi 
spus cel dintâi, deschis, prietenește. N’a 
mai durat mult și Gheorghe s’a întors pe 
șantier. Ziua întoarcerii lui a fost una 
dintre cele mai frumoase din viața lor. 
Chiar în aceeași zi au hotărit ziua nunții.

In acea zi a avut loc și nunta altor 
tineri de pe șantier.

A intrat în tradiția șantierului ca sărbă
torirea nunții tinerilor să fie făcută în co
lectiv.

Familia Sima este una dintre cele mai 
fericite familii din orașul nostru. Ea lo- 
cuește într’unul din apartamentele unui 
bloc ridicat de curând pe șantier

Tineri uniți prin puterea dragostei, a- 
vând deplină încredere unul față de ce
lălalt, trăiesc acum o viață fericită.

V. PIETREANU
Orașul Tineretului Hunedoara.

Mă va aștepta
Și eu ca mulți alții înainte de a îmbră

ca haina militară m’am îndrăgostit de o 
fată. O cunoșteam de multă vreme. Dur 
pe zi ce trecea simțeam acea putere a dra
gostei care te face să înfrăngi totul, șă 
treci peste orice piedică, să fii însuflețit 
în muncă, să privești surâzând viitorul. 
Nimic nu ne poate despărți, nu poate să 
sfarme această dragoste.

Astăzi când departe de ea muncesc cu 
toate puterile mele pentru a-mi însuși arta 
militară, primesc scrisori care îmi vorbesc 
în cuvinte dragi și sincere despre viața 
prietenei mele, despre gândurile ei, despre 
viitorul nostru. Și nu uită niciodată să-mi 
amintească, așa cum mi-a spus și în ziua 
despărțirii noastre, că mă va aștepta, că 
mă iubește cu adevărat.

Am citit în ziarul „Scânteia tineretu
lui" despre tovarășa Chiriță E. care a re
fuzat să meargă la cinema cu un prieten 
pe motiv că iubitul ei este plecat să-șt 
facă datoria față de patrie. Nu cred că 
era obligată să se poarte astfel. Nu în
seamnă că dacă iubitul tău este plecat mi
litar, trebue să te izolezi și să nu te mai 
plimbi și să disAiți cu alți prieteni. Nu 
aceasta este dovada dragostei, ci seriozi
tate, cinstea ta. Poți să mergi la cinema, 
teatru sau la orice spectacol cu un prieten 
sau cu mai mulți și totuși să-ți iubești cu 
adevărat prietenul plecat militar și să-l 
aștepți cu credință.

Prietena mea îmi povestește cum iși pe
trece timpul liber și cum se distrează în 
mijlocul băieților și fetelor, cu care mun
cește.

T. C.
Soldat

A ajuns om
— „Dacă eram acum doi ani așa cum 

sunt astăzi, nu te luam pe tine"
Din zi in zi îl auzeam pe bărbatul meu, 

Gheorghe Stoicu, spunându-mi astfel de 
vorbe. Mi se strângea inima când îl 
ascultam, dar ce puteam să-i spun ? Cu 
adevărat Gheorghe nu mai este acum 
acelaș om de treabă, bărbat cumsecade, 
care să-și vadă de gospodărie și de 
nevastă, așa cum iși vedea acum doi ani, 
fiindcă nu mp.i este nici acelaș om „pu,in 
luminat” — cum spunea dânsul. In timpul 
acesta a invățat mult, a urmat doua școli 
de cadre și este astăzi activist la raionul 
U.T.M, pe când eu, eu suni o simplă 
țărancă muncitoare la gospodăria colec
tivă și asta nu-l mai mulțumește.

L’am cunoscut pe Gheorghe, cam
vreun an înainte de căsătorie Pe vremea 
aceea muncea la Gospodăria Agricolă 
de Stat din Cuciulați. Era un tânăr se
rios, toate câte le făcea le făcea cu soco
teală. și m’am împrietenit repede cu el. 

mine șt ne ințele- 
Curănd mi-a spus 

mă iubește. Și eu îl iubeam pe 
el Nu mult după aceeu ne-am căsătorit 
și m’am mutat în casa părinților lui, din 
cartierul Horta, la Roman. Avea și el 
ceva pământ, tot vreo 28 de prăjini, ca 
și mine. Eu lucram pământul nostru, 
iar el rămăsese mai departe la 
podăria de Stat. Tovarășii de 
l-au văzut și ei că este băiat 
citor și serios; l-au trimis la o 
lâ de câteva luni și când s’a 
l-au făcut brigadier. Ba ceva mai mult 

a’, organizației

cu

Vorbea frumos cu 
geam foarte bine, 
că

Gos- 
acolo 
mun- 
școa- 
intors

vreme. Gheor-

Acum era mat 
venea din ce

a fost ales și secretar 
de bază U.T.M Era cam greu să vină 
acasă, căci Gospodăria e 
depărtare de casa noastra
Gheorghe făcea ce făcea și venea me
reu acasă. Ii era drag de mine. După 
vreun an am căpătat primul copil, pe 
lonuț. Nu . după multă 
ghe a devenit activist al comitetului 
raional U. T. M. Roman, 
aproape de casă, dar 
în ce mai rar. Pe zi ce trecea îl simțeam 
cum se înstrăina de mine. La cinema nu 
mai mergea cu mine, ci cu tovarășii lui 
deia raion iar la horă nu ne mai duceam 
de loc. li era rușine cu mine, o simplă 
țărancă, el, om învățat și activist. Nici 
de vorbit aproape că nu-mi mai vorbea, 
venea acasă — când venea — se 
trântea în pat. și nu scotea nici un 
cuvânt. De-l întrebam cumva ceva, îmi 
răspundea aspru. Nu mă mai întreba 
nimic, nu mă mai asculta deloc, nu-mi 
spunea niciodată când avea vreun necaz 
și nu se mai sfătuia cu mine când tre- 
tntia să ia o hotărîre.

Așa a fost când cu înscrierea în colec
tivă. S’a dus și s'a înscris și nici nu m’a 
întrebat măcar. Acum nu că eu aș fi lost

la vreo 15 km. 
și, totuși.

Se căsătorește

casa bărbatului dacă 
mat ales pământ, 
Aceste cuvinte le 

șt tinerii noștri co
mat mulți dintre

Când la noi în sat se prinde vestea că 
vreo fală are gând de măritiș, apoi e 
bucurie mare. Doar știe întreg satul că 
o să fie joc și cântec. Dar se pot auzi 

. în vorba câtorva și asemenea cuvinte: 
„Ce zestie are fata? Cât pământ?" Și 
se pornesc aceiași oameni să povestească 
ce știu despre fată și flăcău. Ce are unul 
și ce are celălalt.

Zice-se după ei, fata nu poate fi pri
mită cu dragoste in 
nu are zestre șt 
cât o fi, dar să fie. 
cunosc prea bine 
lectiviști. ffar cei 
flăcăii noștri au o părere înțeleaptă des
pre această treabă. Ei zic: „ce pământ, 
ce zestre ? Poate să aibă stea în frunte 
dacă n’o iubesc, ce-mi trebue ?“ Și au 
areptate !

Vreau să vă povestesc ce s’a petrecut 
la noi în gospodăria agricolă colectivă. 
Lița Tudor a cunoscut un băiat. Spunea 
că-i tare chipeș și deștept. In sat n’a ve
nit niciodată cu el, în schimb ea se ducea 
în zilele de sărbătoare să-l întâlnească. 
Nu după multă vreme, intr’o bună zi, 
Lița Tudor veni bucuroasă in mijlocul 
nostru și ne aduse vestea că se va mă
rita, dar că-i tare rău încurcată în- 
tr’o anumită socoteală. Nu ne-a lămurit 
care-i încurcătura dar, de atunci au în
ceput s’o frământe multe gânduri pe Lița. 
Nu mai ne era prietenă. Fugea de noi. 
Venea rar pe la gospodărie și lipsea deia 
munca câmpului. O întrebam și nu ne 
spunea de ce-i așa purtarea ei, până când 
s’a înfățișat președintelui, tatăl său, An
ton Tudor, care ceru să iasă din gospo
dărie împreună cu toată familia. Ne-a mi
rat foarte mult treaba asta pe care voia

Na și-a ținut
Am cunoscut-o pe Irina, la întreprinde

rea unde lucram. Mi-a plăcut chiar din 
orimul moment și eu deasemeni i-am plă
cut ei, fapt ce ne-a determinat să ne im- 
irietenim destul de repede.

Visurile noastre de viitor începeau să 
mijească și hotărîsem, de comun acord, 
să ne căsătorim.

Când am plecat să-mi fac stagiul mili- 
'ar. la început ne-am scris foarte des.

După un timp însă, scrisorile ei au 
început să se rărească. Fiind detașată cu 
serviciul intr’un orășel din Ardeal, motiva 
că nu-mi scrie din lipsă de timp. In luna 
August a anului trecut, am primit deia ea, 
ultima scrisoare și de atunci la scrisorile 
mele nu mai primeam niciun răspuns.

Când am venit acasă. In concediu, am 
făcut o vizită familiei Irinei și am aflat

învățat...
contra, dimpotrivă, vroiam și eu să intru 
in colectivă că doar atunci când a fost de 
muncit eu am muncit la colectivă nu el, că 
el ca activist era scos din producție. In 
vară eu am fost gravidă și am muncit 
mult ca să repar casa dar cu toate astea 
am muncit și in colectivă, că mi-e 
drag de ea. Dar dece nu m’a întrebat și pe 
mine, dece nu m’a luat și pe mine su-mi 
dau consimțământul în țața adunării co
lectiviștilor, să semnez și eu cu mâna 
mea, așa cum scrie in statut? Nu, Gheor
ghe a socotit că nare dece să mă întrebe 
și pe mine, o femee proastă și a făcut el 
totul.

Asta este numai un exemplu, der 
mereu, mereu Gheorghe îmi dădea a în
țelege că mă disprețuiește mai ales după 
ce a mai urmat încă o școa ă. El a ajuns 
om învățat, pe când eu... eu nu sunt cu 
dânsul. Bineînțeles, nici eu nu mai sunt 
ca acum doi ani. Am învățat șl eu multe 
in timpul ăsta, dar desigur nu sunt ca el.

Nu știu ducă este vina mea sau nu, dar 
asta este Nici vorbă insă, că nici 
Gheorghe nu s’a omorît cu firea să mă 
ajute. Odată m’am apucat și eu să citesc - 
o carte care o citea el, una despre Zoia 
și Șura dar a luat-o și-a dus-o înapoi, 
înainte ca eu s’o isprăvesc. Mai apoi tot f 
așa s’a întâmplat cu o carte „Desculț", a 
luat-o repede și atât a fost; altă carte 
nu am mai văzut acasă.

In toamna asta, Gheorghe aproape că 
nu mai venea pe acasă decât ca să 
doarmă și să mănânce. Lipsea cu zilele 
spunând că pleacă pe teren. Ii era silă sa 
stea cu mine, o țărancă, mai ales că își 
găsise pe una, secretară la sfatul popu
lar, intr’o comună mai sus de Roman.

Când am născut al doilea copil, tova
rășii deia raion i-au dat liber două z le, 
să stea cu mine să mă îngrijească, dar 
așa cum l-ați văzut voi, așa l-am văzut 
și eu

De curând Gheorghe a cerut divorț, pe 
motiv că nu-l îngrijesc și că el ca acti
vist de U T.M , nu mai poate să stea cu 
mine, că-l împiedic în muncă. M’a alun
gat din casă, spunând că, dacă nu plec, 
o să mă facă el ca să fug. Dac’am 
văzut așa, mi-am luat lucrurile și m’am 
dus la părinții mei. Gheorghe a oprit un 
copil, pe cel mai mare, deși încă divor
țul nu s’a hotărit. A doua zi după ce am 
plecat eu, vecinele mi au spus că 
Gheorghe și-a adus pe femeia aceea în 
casă.

Vă întreb tovarăși, poate oare dragos
tea adevărată să se s’tingă numai pen
truca bărbatul meu a devenit om cu 
carte și eu am rămas țărancă munci
toare? A procedat Gheorghe ca un ade
vărat utemist, ca un adevărat om cinstit?

VICTORIA STOICA
Cartierul floria — Roman
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pentru zestre
s’o facă colectivistul Anton Tudor, 
l-am întrebat, pentru ce vroiește 
ceva. Anton Tudor ne-a înșirat atunci 
multe motive. Ba uă e oatrân șl .tu poate 
să mai muncească, ba că-i bolnav... Dar 
bine, i-am zis noi, singur cum vei putea 
să-ți muncești pământul? De răspuns a 
răspuns în doi peri ■: „Nimeni nu-i stăpân 
pe mine 1‘ Și s'a dus supărat.

Nu mult după aceea am aflat că Lila 
tăbărise pe capul tiți taică-său pentruta 
să iasă din gospodăria colectivă, căci ea 
vrea să se mărite și, chipurile, nu poate 
să facă treaba astă dacă h'are pământul 
ei aparte. Aceasta era marea încurcătură 
care o frământa atât de mult pe Lița Tu
dor. Credea ea că va rămâne nemăritată 
dacă va munci mai departe în gospodăria 
colectivă. Anton Tudot a judecat cu capul 
fiicei lui și s’a retras din gospodărie nu
mai pentruca să-i dea drept zestre o bu
cată de pământ.

Mă întreb eu, oare ce dragoste poate fi 
între cei doi tineri ?

Cu un asemenea soț, care cere în 
schimbul dragostei, ca fata să aibă zestre 
Lița Tudor nu va fi fericită in căsălone.

Ce bogăție poate fi mai mare decât 
munca ta și rodul bogat al hărniciei 
tale în gospodăria colectivă? Aceasta cu 
adevărat poate fi zestrea fiecărui tânăr 
colectivist. Aceasta trebuia să fi fpst 
zestrea lui Lila Tudor, zestre de care ar 
fi trebuit să fie mândră, așa cum vor fi 
tinerele noastre fete când se vor căsători.

TLIDORA PREDUȘ
Secretara organizației de bază U.T.M. 

din Gospodăria Agricolă Colectivă 
„Drumul Iui Lfenin"

satul Livedea, raionul Răcari

așa

cuvântul dat!
că, Irina urmează să se căsătorească 
luna Aprilie a acestui an.

Vestea aceasta m’a întristat mult.

in

. ... ______ ____ &
posibil ca toate visurile făurite ani de zile 
să se risipească atât de simplu? Si nu 
este vorba de ușurință. Irina și-a dat per
fect de bine seama că nu e demn ceeace 
face. N’a avut nici măcar curajul să-mi 
spună deschis ce are de gând. M’a lăsat 
să aflu deia alții că dragostea noastră 
„puternică", „sinceră”, n’a fost decât o 
închipuire. Stau și mă întreb : „Dcce 
unele fete nu sunt statornice in senti
mentele lor și vin să confirme proverbul 
care spune că „Ochii care nu se văd se 
uită?” Dece își calcă cuvântul pe ,cpre 
l-au dat singure, nesilite de nimeni și în
șeală pe cei care cred în ele?

Serg. maj. R. ANTON1ADE

Magazinul universal Nr. 
20 ce pe strada Chir-v 
din orașul Orehovo-Zuevo 
este bine cunoscut de lo
cuitorii orașului. In acest 
magazin se găsesc din a- 
bundență mărfuri de toi 
felul, incenând deia bici- 
cl Te și paltoane, de iarnă 
până la diferite produse 
aFmentare,

Tot în acest magazin se 
vând și produsele fabricii 
de textile Nr. 1 din Cre- 
hoVc-Tuevo. Tiner;L mun
citoare ale acestei fabrici, 
comsomoliste’-e Z'ia Be- 
riozchina. Națașa H.Hdlna 
și Catia Voloto'.'șeaia. ne 
care te vedeți in fotografia 
noastră, au venii împreu
nă cu alte tinere munci
toare la magazin să-și 
facă cumpărături din țe
săturile produse de fabri
ca lor.



Ecouri la răspunsurile lui G. M. Malencov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 

la întrebările d-lui Kingsbury Smith
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans

mite ;
■Numeroase ziare londoneze au publicat sub 

titluri mari pe prima pagină textul inte
gral al declarației țelului Guvernului Sovie
tic pe care o califică drept un „mesaj al 
păcii".

Comentând lnterviewul lui G. M. Malen
cov, ziarul „Daily Telegraph" subliniază că 
„sunt Indicii concludente că există cel pu
țin o dorință temporară de -a slăbi încorda
rea In Europa, dacă nu în alte locuri".

In emisiunea din 1 ianuarie a postului 
de radio Londra se subliniază : „La între
barea care este după părerea lui pasul cel 
mal important care ar putea fi întreprins în 
Interesul păcii în întreaga lume în anul 1954, 
Malencov a răspuns că un astfel de pas ar 
fi încheierea unui acord între state, în vir
tutea căruia semnatarii acordului eă-și ia 
angajamentul solemn de a nu folosi arma 
atomică, arma cu hidrogen șl alte arme 
de exterminare în masă".

Potrivit relatărilor corespondentului din 
Londra al agenției France Presse, Georges 
Auriat, interviewul lui G. M. Malencov „a 
fost primit în mod favorabil în cercurile 
engleze, unde este interpretat ca o manifes
tare de bunăvoință față de lumea occiden
tală".

Ziarul italian ,,Avanii" califică răspunsu
rile Iul G. M. Malencov drept „o nouă do
vadă a năzuinței spre pace a Uniunii So
vietice și a perspectivei concrete de slăbire 
a încordării internaționale care se deschide 
în fața popoarelor întregii lumi".

Ziarul „Unita" a publicat un articol în 
care se spune printre altele: „Nu încape în
doială că cuvintele Iul Malencov referitoare 
la posibilitatea îmbunătățirii relațiilor ac
tuale între popoarele Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Amerlcii au un adânc 
răsunet în rândurile maselor largi populare 
din toate țările care înțeleg cât de impor
tant este acest lucru pentru viitorul pașnic 
al întregii omeniri".

Ziarul „Messaggero" scrie: „Este absolut 
6igur că anul 1954 a început în condițiile 
unor perspective mai favorabile decât anul 
1953 ; după polemici atât de numeroase șl 
aprinse dintr’o parte și din cealaltă, după 
toate aparențele se poate prevedea începutul 
tratativelor".

Ziarul grec „Avghl", publicând răspunsu
rile lui G. M. Malencov ta întrebările d-lui 
Kingsbury Smith, le califică drept „un nou 
gest sovietic îndreptat spre slăbirea încor
dării internaționale". Ziarul constată că „de
clarația lui Malencov a fost primită cu satis
facție uriașă de opinia publică mondială".

Ziarul elvețian „Gazette de Lausanne" 
scrie: „Răspunsurile lui Malencov la între
bările ziaristului american sunt, fără în
doială, foarte pașnice. Propunerea privind 
dezarmarea este deosebit de ademenitoare șl 
dă naștere speranței de pace".

Ziarele belgiene de toate orientările au pu
blicat răspunsurile Iul G. M. Malencov sub
liniind în special „tonul lor încurajator". 
Ziarul „Deraiere Heure", organul partidului 
liberal scrie în titlu : „Conducătorul Guver
nului Sovietic a declarat că există condiții 
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Iată mai sus două clișee. Poate exista vreo legătură 
între ele ? Intre un raport al unui consiliu de administra
ție și un cimitir ? Raportul vorbește despre bani, despre 
„cont de profit și pierderi", despre „beneficii de exploa
tare", Iar fotografia unul cimitir trezește Imaginea durerii, 
a lacrimilor vărsate pe mormântul celui drag .

Și totuși, între aceste două clișee există o strânsă legătură. 
Căci banii, despre care se vorbește în raportul consiliului de 
administrație au putut fi obținuți numai prin vărsarea sângelui 
a mii și mii de tineri ostași.

Primul clișeu este un fragment din raportul Consiliului de 
administrație al unei societăți franceze care exploatează zăcă
mintele de cărbune din Tonkin, o regiune din Vietnam .

întruniți în adunare generală Ia 9 Octombrie anul trecut, 
domnii acționari și-au frecat mâinile- de bucurie citind că — 
așa cum se vede în facsimilul din raport — „desfășurarea opera
țiunilor militare în Indochina n’a turburat cu nimic viața ex
ploatărilor noastre...". Auzeau de acum foșnetul bacnotelor ce 
le vor primi când Ii s'a spus „că în ciuda vecinătății cu zona 
luptelor, concesiunile noastre au rămas la adăpost de orice 
amenințare ; nici un moment extracția n’a fost întreruptă și nici 
măcar încetinită...". Și, satisfăcuți domnii acționari au auzit că 
în vreme ce în 1951 profiturile „Societății franceze carboni
fere din Tonkin" au fost de 547.203.872 franci, ele s’au ridicat 
în anul 1952 la 848.054.709 franci. Nu au fost uitate nici măcar 
cele 73 de sutimi de franc, dela urmă...

$1 acestea sunt profiturile unei singure societăți. Tot aur mur
dărit de sânge au strâns și alte 19 societăți și bănci create pe 
teritoriul Vietnamului cotropit, care și-au ridicat profiturile în
tre anii 1946 — 1951 de 45 de ori !

Sângele tinerilor francezi înrolați în corpul expediționar din 
Vietnam a fost vărsat nu numai în folosul trusturilor franceze 
ci șl pentru ca monopolișiii din Wall-Street să câștige noi averi. 
„United States Rubber Company" deține 17 mii hectare diș 
plantațiile de cauciuc din Indochina, „American Metal Corn 
pany" și „New Market Making Company" extrag cositorul din!

favorabile pentru slăbirea încordării inter
naționale". Zlanul catolic „Nation Beige" a- 
nunță răspunsurile lui G. M. Malencov sub 
titlul: „Malencov întrezărește condiții favo
rabile pentru slăbirea încordării internațio
nale ®n 1954. El a declarat că nu există nicl- 
un fel de piedici în calea îmbunătățirii rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică șl S.U.A.".

Ziarul „Cite" — organ al sindicatelor ca
tolice — subliniază că „în capitalele occl- 
centale 6’a reacționat cu mult optimism la 
răspunsurile Iții Malencov în care conducă
torul Uniunii Sovietice a declarat că el cre
de în posibilitatea unei înțelegeri șl a unei 
prietenii între răsărit șl apus în noul an".

Publicând textul răspunsurilor lui G. M. 
Malencov, ziarele din Republica Democrată 
Germană subliniază în special posibilitățile 
favorabile pentru continuarea slăbirii încor
dării internaționale în anul 1954.

Ziarul vestgenman „Hamburger Morgen
post" salută răspunsurile lui G. M. Malen
cov ca -pe un „bun augur". Ziarul îșl expri
mă speranța că noul an poale deveni „anul 
păcii atomice". „Bremer N.achrichten" pu
blică pe prima pagină textul integral al răs
punsurilor lui G. M. Malencov sub titlul: 
„Posibilități de destindere a încordării".

Alt ziar din Bremen, „Weser-Kurier", 
scoate în evidență-cu litere mari declarația 
lui G. M. Malencov că există posibilități fa
vorabile pentru continuarea slăbirii încor
dării internaționale în 1954. Ziarul sublinia
ză că Guvernul Sovietic consideră necesară 
reducerea tuturor tipurilor de armament și 
a forțelor armate, ceeace ar îmbunătăți si
tuația economică a popoarelor.

Ziarul austriac „Wiener Zeitung" vede în 
răspunsurile lui G. M. Malencov „un bun 
încăput pentru anul 1954 șl o premiză favo
rabilă a conferinței dela Berlin". Ziarul sub
liniază că răspunsurile lui G. M. Malencov 
au fost primite cu mare satisfacție la Paris 
șl la Londra.

Ziarele indiene publică răspunsurile lui 
G. M. Malencov la întrebările lui Kingsbury 
Smith. Ziarele aprobă răspunsurile lui G. M. 
Malencov, calificându-le drept o nouă ma
nifestare a năzuinței U.R.S.S. spre slăbirea 
încordării internaționale. „Hindustan Times" 
a publicat răspunsurile lui G. M. Malencov 
sub titlul „Perspective mai largi pentru slă
birea încordării internaționale", „Malencov 
vorbește despre năzuința U.R.S.S. spre ■pace", 
„Un apel la interzicerea armei atomice".

Ziarul argentinian „Critica" menționează că 
„dintre declarațiile oficiale făcute cu prile
jul Anului Nou în lumea întreagă, tocmai 
declarația Iul G. M. Malencov a fost aceea 
care a atras atenția atât prin conținutul său 
cât șl prin forma sa. Chiar dela început ln
terviewul se deosebește prin caracterul său 
neobișnuit de cordial".

Răspunsurile lui G. M. Alalencov au stâr
nit un ecou favorabil în cercurile O.N.U. 

'„In cercurile O.N.U., relatează coresponden
tul agenției France Presse, se consideră că 
■răspunsurile primului ministru sovietic Ghe- 
orghi Malencov la întrebările ziaristului a- 
merican Kingsbury Smith constitue un bun 
augur pentru noul an, deoarece Malencov a 
declarat că nu vede nlciun fel de piedici o- 
biective în calea îmbunătățirii în noul an 

a relațiilor sovieto-americane. După părerea 
acestor cercuri, Malencov a exprimat năzuin
ța sinceră spre asigurarea unei înțelegeri în
tre Statele Unite șl Uniunea Sovietică ca o 
premiză pentru stabilirea păcii în întreaga 
lume".

Comentând răspunsurile lui G. M. Malen
cov, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. la întrebările d-lui Kingsbury 
Smith, ziarul „Jenminjibao", în articolul său 
de fond intitulat „Calea justă spre continua
rea slăbirii încordării în relațiile internațio
nale", scrie: „Faptbl că șeful Guvernului 
Sovietic a exprimat în ajunul noului an hotă- 
rîrea și dorința poporului sovietic de a lupta 
șl deacum înainte pentru slăbirea încordării 
internaționale și stabilirea unor relații reci
proce normale î-ntre țări, dovedește odată mai 
mult că poporul sovietic este întotdeauna a- 
lături de popoarele iubitoare de pace din 
toate țările și aceasta le -însuflețește și le dă 
noi forțe în lupta pentru pace, împotriva 
războiului.

Poporul chinez sprijină cu hotărîre răspun
surile conducătorului Guvernului Sovietic, 
G. M. Alalencov, la întrebările d-lui Kings
bury Smith, și este plin de hotărîrea de a 
continua eforturile sale în lupta pentru re
zolvarea problemelor importante cuprinse în 
aceste răspunsuri”.

„Răspunsurile tovarășului Malencov, scrie 
ziarul „Nodon Sinmun" — organ al Comi
tatului Central al Partidului Aluncii din Co
reea — întăresc încrederea noastră în posi
bilitatea menținerii și consolidării păcii șl 
prieteniei între popoare".

Ziarul cehoslovac „Rude Pravo" a publicat 
pe prima pagină răspunsurile Iul G. AL 
Malencov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la întrebările d-lui Kings
bury Smith, precum și textul integral al cu
vântării de Anul Nou a lui C. E. Voroșilov, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Ziarul ungar „Szabad Nep" scrie: „Zi de 
zl lumea este martora eforturilor Guvernu
lui Sovietic îndreptate spre întărirea păcii 
șl nu există nipio îndoială că în prezent mă
surile întreprinse de Uniunea Sovietică în 
scopul împiedicării unui război atomic se în
cadrează în aceste eforturi".

„Răspunsurile tovarășului G. M. Malencov 
— scrie ziarul polonez „Trybuna Ludu" — 
constitue o nouă confirmare a năzuinței con
secvente a U.R.S.S. spre slăbirea încordării 
internaționale. Importanța uriașă a acestoi 
răspunsuri constă în faptul că ele corespund 
năzuințelor celor mai profunde ale tuturor 
popoarelor lumii spre o pace trainică și ge
nerală.

Poporul polonez sprijină fierbinte răspun
surile tovarășului Malencov. El vede în a- 
ceste răspunsuri un nou Izvor de speranțe 
în lupta pentru triumful ideii tratativelor, 
în lupta pentru continuarea slăbirii încordă
rii internaționale în anul 1954".

Răspunsurile Iul G. M. Malencov sunt 
simple, clare, cordiale, sincere șl totodată 
hotărîte. lată dece ele sunt primite cu 
bucurie la Moscova șl Washington, la Var
șovia și Berlin, la Pekin șl Paris, la Delhi 
șl Londra, pretutindeni unde popoarele do
resc cu ardoare pacea.

Tonkinul superior și din Patet Lao „American Smelling Refi
ning Company" extrage argint și plumb. (Nu degeaba cer cu 
atâta tărie, mai ales în ultimul timp, cercurile conducătoare 
americane, guvernului dela Paris, intensificarea războiului în 
Vietnam). Și lista altor și altor trusturi ale căror nume începe 
cu „American..." pentru a se termina cu „... Company" ar 
putea fi și mai lungă.

Dar mult, mult mai lungă este lista soldaților francezi care 
și-au pierdut viața la mii de kilometri de țara lor pentru ca 
acționarii dela „Societe Francaise de Charbonnages du Tonkin" 
sau dela „American Metal Company" să poată aduna milioane 
de franci și dolari. Și în timp ce profiturile cresc, se înmulțesc 
și cimitirele franceze în Indochina. Intre 19 Decembrie 1946 — 
ziua când a început rezistența armată a poporului vietnamez —- 
și până in Septembrie 1950, trupele franceze au pierdut lunar, 
în mijlociu — 460 de oameni. Dela această dată până în luna 
Noembrie 1951, pierderile suferite de trupele franceze s’au ridi
cat tot lunar la 4736 de oameni. Intre Nocimbrle 1951 și Octom
brie 1952 trupele franceze au pierdut câte 5160 oameni lunar, iar 
între luna Octombrie 1952 și Noembrie 1953 pierderile lor s’au 
ridicat lunar, în medie, la câte 6132 oameni. (Aceste cifre sunt 
înscrise pe cel de al doilea clișeu). In total, 245.352 de soldați 
francezi nu-și vor mai revedea niciodată țara. Ei au murit pe 
frontul vietnamez dându-și viața într’un război nedrept purtat 
de colonialiștii francezi și cei americani.

Toate acestea le știu șl patrioții francezi — muncitori, țărani, 
cercuri tot mai largi ale burgheziei — care spun : poporul Fran
ței trebue să fie prieten cu poporul Vietnamului: ei știu că fără 
presiunea Washingtonului, războiul ar fi fost deacum de mult 
încheiat. Deaceea lupta pentru libertatea și independența țări
lor lor îl unește deopotrivă pe patrioții vietnamezi și pe fran
cezii cinstiți care au un dușman comun : imperialismul ameri
can.

Demisia guvernului italian
ROMA 5 (Agerpres). — Agențiile de 

presă occidentale anunță că în după amia
za zilei de 5 Ianuarie primul ministru al 
Italiei, Pella, a prezentat președintelui Re
publicii, Einaudi, demisia guvernului. De
misia s’a produs după cinci luni de guver
nare, în urma insuccesului lui Pella de a 
îmbunătăți poziția cabinetului său în parla
ment prîn introducerea unor noi miniștri a- 
leși dintre membrii aripei de dreapta a par
tidului democrat-creștin.

------ «-------

Congresul Partidului Comunist din India 
și-a încheiat lucrările

DELHI 5 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 3 Ianuarie și-a încheiat lucrările cel de al 
Hl-lea Congres al Partidului Comunist din 
India. După cum transmite agenția Press 
Trust of India, Congresul a adoptat o rezo
luție cu privire la proiectata alianță militară 
dintre S.U.A. și Pakistan.

înconjurând India cu baze militare, se 
spune în rezoluție, „cercurile guvernante a- 
merioane se străduiesc să exercite asupra In
diei presiuni pentru a o determina să adere 
la lagărul lor..." Consimțind să închee o 
asemenea alianță, cercurile guvernante din 
Pakistan își leagă soarta de cercurile agresi
ve ale S.U.A. și pun astfel în pericol nu nu
mai libertatea și independența altor țări, ci 
și propria lor independență.

Congresul a ales Comitetul Central al 
Partidului Comunist din India. In ședința Co
mitetului Central din 4 Ianuarie a fost ales 
Biroul Politic compus din următoarele per
soane: Ajoy Kumar Ghoș (secretar general), 
E. M. S. Namboodripad, Sh. A. Dange, P. 
Ramamurti, P. Sundarayya, dr. Ranen Sen, 
dr. Z. A. Ahmed, Rajeshwar Rao și Harkishen 
Singh Surjit.

------•-------

„Nu suntem iubiți și în spate 
ni se dă cu tifla"

—- Impresiile unui congresman american —
WASHINGTON 5 (Agerpres) - Recent, 

congresmanul republican Coon (statul Ore
gon) s’a întors dintr’o călătorie de două luni 
șl jumătate în cursul căreia a vizitat 19 țări.

„Este îngrozitor pentru un american să 
descopere străinătatea, a declarat Coon. Nu 
suntem Iubiți și în spate ni se dă cu tifla".

„In cursul călătoriei mele am ajuns la 
convingerea că a.m făcut bine votând în Con
gres împotriva ajutorului pejitru străinătate. 
In mal multe țări, pe care prefer să nu le 
numesc, mi s’a dat să înțeleg că Statele 
Unite ar face mal bine dacă și-.ar lua tălpă
șița cu tot programul lor de ajutorare a stră
inătății".

■-----•-----

„Nimeni nu se mai îndoiește 
că in America a început depresiunea**

LONDRA 5 (Agerpres). — Comentând a- 
propiata conferință a miniștrilor de finanțe 
ai țărilor Commonwealthului care se va des
chide la 8 ianuarie la Sydney, observatorul 
financiar al ziarului „Daily Mail" scrie că 
problema depresiunii care se apropie în A- 
merica va constitui problema principală care 
se va discuta la conferință. „In prezent, a- 
proape nimeni nu se mal îndoiește, arată 
observatorul, că în America a început de
presiunea: în țară producția a scăzut aproxi
mativ cu 6%“. >

Sarcina primordială a miniștrilor de fi
nanțe ai țărilor Imperiului Britanic va con
sta, după părerea observatorului, în elabo
rarea unui plan menit să preîntâmpine ex
tinderea eventualei depresiuni din America 
asupra țărilor Imperiului Britanic.

------ 0-------

O nouă realizare
a teăevîz?.issfiii sovietice
MOSCOVA 5 .Agerpres). — TASS trans

mite : De curând a avut loc la cinematogra
ful „Enmltaj" din Moscova ©rima vizionare 
publică a unui program de televiziune trans
mis pe ecran mare. In acest scop, sala a fost 
complet reamenajată. A fost instalat un sis
tem complex de televiziune produs în Uni
unea Sovietică, iar pe plafon și •pereți tapi
sați în mătase au fost montate dispozitive 
speciale de ebscrblre a sunetului. Un pro
iector puternic așezat în fața ecranului, a 
permis mărirea imaginel și reproducerea ei 
pe un ecran de 12 m p.

La orele 7 seara în sală s’au stins lumi
nile, iar pe ecran a apărut imaginea crai
nicului dela postul central de televiziune din 
Moscova. Spectatorii au urmărit cu interes 
primul spectacol transmis de centrul de te
leviziune pe ecran mare. El au ascultat un 
concert dat de maeștri ai artei, au vizionat 
un jurnal sportiv, precum și piesa „Candidat 
de partid" de A. Cron.

------•-------

Scurte știri
• Filmele sovietice ,,Compozitorul GHnca" și 

„Prin ghețurile oceanului**,  prezentate în cadrul 
Festivalului Internațional al filmului pentru 1953 
care a avut loc la Edinburg au fost premiate cu di
plome de onoare ale Festivalului. Din cele 192 de 
filme prezentate în cadrul Festivalului, 28 au fost 
distinse cu diplome de onoare.

© La 29 Decembrie 1953, în sala cinematografu
lui ,,Babylon" din Berlin a fost prezentat într’un 
cadru festiv filmul românesc „Nepoții Gornistului**,  
seria întâia. Au fost de față personalități din viata 
politică și culturală a R. D. Germane. Filmul s’a 
bucurat de o primire călduroasă din partea celor 
peste 1.000 spectatori.

® Potrivit relatărilor Agenției Vietnameze de In
formații, poporul Vietnamului se pregătește în ve
derea Lunii prieteniei dintre Vietnam, Uniunea So
vietică și China, care se va desfășura între 18 Ia
nuarie și 18 Februarie 1954.

O La 4 Ianuarie s’a deschis la Viena Conferința 
internațională a juriștilor pentru apărarea dreptu
rilor și libertăților democratice. La Conferință par
ticipă aproape 200 delegați din numeroase țări : 
Anglia, Franța, Italia-, Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză, țările de democrație populară, 
țările Americii Latine și altele.

® La Bruxelles a fost semnat un protocol cu 
privire la schimbul de mărfuri între Belgia și Po
lonia pe anul 1954. Protocolul prevede lărgirea 
schimbului de mărfuri față de anul precedent.

© Ziarul „Svobodne Slovo" a publicat la 4 Ia
nuarie o știre în care se spune că recent a fost 
semnat la Bruxelles un nou acord comercial între 
Cehoslovacia și Uniunea economică belgiano-luxem- 
burgheză pe anul 1954 și a fost prelungit acordul 
cu privire la plățile dintre Cehoslovacia și Bel
gia.

® După cum relatează preta democrată, la Mi
lano a avut loc prima conferință națională a zia
riștilor muncitori, redactori ai ziarelor de întreprin
dere din Italia.

@ După cum anunță corespondentul din Teheran 
al agenției France Presse, în ultimele două zile au 
fost arestate aproximativ 10 persoane dintre cele 
care au luat parte la campania de protest împotriva 
sentinței pronunțată în procesul Mosaddîc.

@ Zilele trecute comisia apărării naționale a par
lamentului belgian și-a prezentat raportul asupra 
bugetului jandarmeriei pe anul 1954. Acest buget 
atinge suma de 1,179 miliarde franci — cu 17,452 
milioane franci mai mult decât în 1953.

© După cum anunță agenția Ansa, în câleva re
giuni ale Italiei centrale și de nord a căzut o nin
soare fără precedent. In orașul Piacenza stratul de 
zăpadă este de 70 cm. Circulația a fost oprită, 
munca s’a întrerupt, iar aprovizionarea cu ali
mente s'a înrăutățit.

© La 3 Ianuarie s'a deslănțuit o furtună pe li
toralul belgian al Mării Nordului. Ziarele anunță 
că în unele locuri digurile au fost rupte de valu
ri puternice. In orașele Ostende și Knocke-Zut 
străzile din apropierea țărmului au fost inundate.

In legătură cu convocarea conferinței 
miniștrilor de externe la Berlin

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 1 Ianuarie, Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a primit note identice 
■din partea Guvernelor Franței, Angliei' șl 
S.U.A. ca răspuns la nota Guvernului Sovie
tic din 26 Decembrie tn legătură cu proble
ma convocării conferinței miniștrilor aface
rilor externe.

In aceste note Guvernele susmenționate au 
acceptat propunerea Guvernului Sovietic cu 
privire la convocarea conferinței miniștrilor 
afacerilor externe al Franței, Angliei, S.U.A. 
și Uniunii Sovietice la 25 Ianuarie, la Ber
lin, și s’au declarat de acord ca reprezen
tanții înalților comisari dela Berlin ai celor

■C-----------------------------

Discuții la Bonn cu privire la participarea 
unor reprezentanți vest-germani 

la Conferința dela Berlin
BONN 5 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : La Bonn a avut loc zilele trecute o 
ședință la care a participat și secretarul de 
stat Hallstein și în cadrul căreia s’a discu
tat problema desemnării unor reprezentan
ți ai Germaniei occidentale la conferința 
miniștrilor afacerilor externe dela Berlin.

Cu acest prilej mai mulți experți ai de
partamentului pentru afacerile externe cela 
Bonn s‘au pronunțat împotriva încercărilor 
lui Adenauer de a împiedeca participarea 
unor reprezentanți din Germania occiden
tală și răsăriteană la conferința dela Berlin 
a miniștrilor afacerilor externe. Aceștia s‘au 
împotrivit ca la conferință să fie trimiși re

Culfură fizică și sport

La început de an
In jurnalul personal de antrenament fie

care atlet și-a complectat cu grijă rubricile 
privind activitatea sa sportivă din ultimele 
zile ale anului 1953. Acum fiecare dintre ei 
începe un alt jurnal pentru noul an, iar caie
tul cel vechi va fi așezat cu grijă alături de 
caietele altor ani. Într’un asemenea caiet 
mi-am notat șl eu orele de antrenament 
făcute dealungul anului 1953, mi-am făcut 
însemnări pe marginea fiecărui concurs și 
am ținut evidența fiecărei performanțe rea
lizate.

Pasiunea m’a determinat să strâng în ca
iet performanțele fiecărei probe în parte. De- 
acela caietul de însemnări seamănă cu cel 
al unul cronicar al evenimentelor atletismu
lui.

In cursul anului 1953 — de pildă — ani 
avut prilejul 6ă modific de multe ori cifrele 
legate de performanțele recordurilor țării, 
modificând — bineînțeles — de foarte multe 
ori șl numele atiețllor care dețineau 
aceste recorduri. Astfel pe tabloul recorduri
lor republicane pe care l-am întocmit acum, 
am găsit 40 recorduri care au fost doborite 
in 1953 (seniori — 24 și senioare — 16) în 
timp ce pe acelaș tablou am întâlnit încă 
18 recorduri rămase tn vigoare din 1952 (15 
la seniori și 3 la senioare) șl alte'.e a căror 
existență se leagă de anii 1951, 1950, 1949, 
etc.

O serie din aceste recorduri doborite în 
1953 au o înaltă valoare, ceeace a făcut ca 
ele să fie reflectate pe plan european șl chiar 
mondial. Este vorba de recordul de 52 se
cunde pe 400 m. garduri, realizat de Ilie Sa- 
vel (a șasea performanță mondială),, de re
cordul de 6288 puncte a' decatlonistului Pe
tre Zâmbreșteanu (a șaptea performanță 
mondială) de recordul de 56,94 m. a lui C-tin 
Spiridon la ciocan (a unsprezecea performan
ță mondială) de recordul de 1,60 m. la înă’.ți. 
me a tinerei Iolanda Balaș (a opta perfor
manță europeană) etc. Valoroase sunt și re
cordurile juniorilor Ana Șerban (11,5 sec. 
pe 80 in. garduri), Daniel Grafenstein (53,11 
ni. cu ciocanul de 7,250 kg. și 60,17 m. cu 
ciocanul de 5 kg.), Sorin Ion (14,54 m. la 
triplusnlt) Ștefan Kadar (1,83 m. la înălți
me) etc.

In anul 1953 a crescut deasemenea valoa
rea generală a performanțelor atleți'.or noș
tri, care s’au comportat bine în intâlniri’e 
internaționale, cucerind la Festival o medalie 
de aur (Ion Soter) o medalie de argint (Ion 
Baboie), două medalii de bronz (Petre Zâm
breșteanu și Ion Baboie) și 10 locuri întâi 
la Campionatele Internaționale de atletism 
ale R.P.R. Victoria colectivă a echipelor re
prezentative — masculină și femenină — a- 
supra puternicei echipe belgiene ca și com
portarea atleților noștri militari la concursul 
internațional dela Varșovia, a ridicat dease- 
meni prestigiul atletismului românesc.

Am ajuns astfel la concluzia că în acest 
an atleții au făcui un progres general. La 
mai toate probele s’au făcut progrese simți
toare. Astfel media primelor 10 performanțe, 
din anul 1953 la 5000 m. plat este mai bună 
decât aceia din 1948 cu peste un minut, Iar 
la 10.000 m. plat, cu 2 minute 37 secunde față 
<țe 1940. Acestea nu sunt singurele exemple. 
Interesant este șl faptul că multe din aceste 
medii sunt superioare chiar recordurilor na
ționale de acum câțiva ani. La 1500 m. plat, 
de exemplu, media de 3’57” 2/10 este mai bu
nă decât recordul de 3’59”9 10 deținut deGh. 
Kiss, rămas în vigoare până în 1948.

La probele femenine, cele mai bune zece 
performanțe dela toate probele sunt acelea 
din acest an. Astfel la aruncarea suliței me
dia primelor performanțe din acest an este 
cu aproape 10 m. mai bună ca in 1948, la 80 
m. garduri cu peste 2 secunde, la 800 m. plat 
cu aproape 16 secunde, fără a mai vorbi de 
performanțele de dinainte de 23 August 1944 
când nici măcar nu existau 10 atlete la fie

Spectacole
MIERCURI 6 IANUARIE 1954

Teatre: Național „I. L. Caragiaie" (Sala 
Studio): Schimbul de onoare; Național „I. L. 
Caragiaie” (Sala Comedia): Matei Millo (Că
ruța cu paiațe); Teatrul de Stat de Operetă; 
Casa cu trei fete; Municipal: Afaceriștii; Tine
retului: Inșir’te mărgărite; Armatei (B-dul 
Magheru): Cazul Bennet; Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești): Titanic vals; Teatrul Evrcesc de 
Stat: Cismarul cel isteț.

CINEMATOGRAFE: Patria, 23 August: O 
afacere importantă; Republica: Aventurile lui 
Alioșa Ptițîn; Eucurești: Soldatul victoriei 
(seria I-a); I. C. Frimu: Revizorul; înfrățirea 
între popoare: Valea diavolului; Elena Pavel: 
Cu inirti.a tânără; Gh. Doja: Fiul mării; Ma
xim Gorchi: Doi iepurași, O poveste cu ursu
leți, Reportajul bufniței. Dealul păsărilor, Bu
nicul și nepoțelul; Lumina: Acțiunea B; Vic

patru puteri să discute problema clădirii tri 
care să aibă loc conferința.

La 4 Ianuarie, Ministerul Afacerilor Ex-J 
terne al U.R.S.S. a remis ambasadelor Fran
ței, Angliei și S.U.A. la Moscova o notă de 
răspuns în care Guvernul Sovietic confirmă 
primirea notei Guvernelor Franței, Angliei șl 
S.U.A. din 1 Ianuarie. In nota Guvernului 
Sovietic se comunică deasemenea că înaltul 
comisar el U.R.S.S. în Germania a fost în- 
cunoștiințat că problema clădirii în care tre
bue să aibă loc conferința urmează să fie 
rezolvată de comun acord de reprezentanții 
Inalțitor comisari ai celor patru puteri dela 
Berlin.

prezentanți din rândul acelor germani cari 
au participat fie la încheierea tratatelor dela 
Bonn și Paris, fie la elaborarea planului 
Schuman. El au declarat că socotesc necesar 
să se studieze în chip amănunțit propuneri
le cuprinse în declarația lui Walter Ulbricht. 
vicepreședinte al Consiliului ce miniștri al 
R.D. Germane, arătând că nu se poate Ig
nora pur și simplu conținutul pozitiv al a- 
cestor propuneri. Ei și-au exprimai părerea 
că dacă guvernul dela Bonn s’ar declara 
dispus să accepte u.n acord, ar fi posibilă 
realizarea unei înțelegeri reciproce încă 
înainte de conferința miniștrilor afacerilor 
externe.

care probă. Din toate acestea se desprinde 
clar faptul că in anii de democrație populară 
atletismul a făcut progrese simțitoare.

Insă față de posibilitățile ce ne-au fosi 
puse la dispoziție de partid șl guvern, re
zultatele noastre sunt tacă nesatisfăcătoare.

Rezultate slabe obțin atletii noștri vite-*  
ziștl, care de câțiva ani nu numai că bat pa- 
sul pe loc, dar unii dintre el obțin rezultate 
mai slabe. In felul acesta 6’a ajuns ca în 
acest an nici măcar unul dintre atleții noștri 
viteziști să nu poată realiza timpul necesar 
pentru obținerea normei de maestru al spor
tului la 100 și 200 m., iar la proba de 400 
m. plat doar Iile Savel să obțină un aseme
nea rezultat. O situație asemănătoare este 
la aruncarea discului băeți, în special in ce
eace privește pe maestrul sportului Mihai 
Raica, ale cărui rezultate, atât 'a greutate 
cât mal ales la disc continuă să rămână a- 
celeași de câțiva ani. In sfârșit, la probele 
de fond, la aruncarea greutății-femel și al
tele, performanțele noastre sunt deasemeni 
slabe.

In ceeace privește săritura cu prăjina, s’au 
obținut progrese tn creșterea mediei celor 
mai bune 10 performanțe, care a ajuns la 
3,737 m. Progrese simțitoare au făcut M. Du. 
mitrescu și Al. Brassy, care au reușit în a- 
cest an să sară 4 m., iar tânărul Paul Ioty 
3,60 m.

Peste câteva zile voi așterne pe filele nou^ 
lui meu jurnal care poartă data zilelor anu
lui 1954 noi impresii dela antrenamente. Pe 
prime'.e pagini am așternut incă de pe acum 
câteva lucruri de care în nou' an trebue să 
ținem seama. Ne așteaptă un an de muncă 
asiduă, nenumărate competiții de atletism, 
dintre care cele mai importante sunt campio
natele europene de atletism, unde va trebui 
să ocupăm un loc cât mai bun. Pentru aceasta 
trebue să ne pregătim cu seriozitate, să res
pectăm cu strictețe programele de antrena
ment. La multe probe., noi nu obținem rezul
tate bune din cauza slabei pregătiri tehnice*  
Spre acest lucru trebuie să-și îndrepte aten
ția în special antrenorii noștri. Numai pe 
baza rezultatelor din anul trecut se poate 
spune că în anul acesta vor putea fi ob
ținute rezultate și mai bune. Mă refer în 
■primul rând la Uie Savel, cel mai bun atlet 
al nostru în probele de 400 m. garduri și 
400 m. plat. Oricine-și poate da seama că 
alergarea de 400 m. garduri e mai grea ca 
cea de 400 m. plat și că deci timpul va fi 
mai mare. Ilie Savel a reușit în acest an 
să alerge 400 m. plat în 48,6 șec., iar 400 
m. garduri în 52 sec. Diferența de timp 
dintre o alergare și alta.este deci de 3,4 sec., 
timp prea mult dacă ținem seama că record
manul mondial — atletul sovietic Iuri Lituev 
are o diferență de numai 2,2 sec. Numai 
prin îmbunătățirea tehnicii trecerii peste 
garduri fără a mai aminti șl de mărirea 
vitezei, Ilie Savel poate obține un rezultat 
și mai bun, rezultat care să-l situeze printre 
primii trei sau patru atleți din lume.

Progrese simțitoare pot face Iolanda Ba
laș și Ion Soter la săritura în înălțime, E. 
Trevbal ta 800 m. plat, C. Spiridon (ciocan), 
A. Palade Ursu la 8Q0 m. plat, G. Georgescu 
(greutate), D. Zamfir și Demeter (suliță), 
Ana Șerban (80 m. garduri) Lia Maholiu 
(disc) Anellse Reimesch și Ilona Micloș (su
liță) etc.

Deasemeni trebuie îndreptată atenția asu
pra probelor unde mai obținem încă rezul
tate slabe, ca de pildă, 100 și 200 m. plat băeți 
și fete, greutate fete, disc băeți și in special 
la probele de marș și fond, 5000 și 10.000 m. 
plat. Pentru obținerea de performanțe supe
rioare, pentru un avânt general al atletismu
lui im țara noastră, trebue să pornim bine 
dela început, să folosim mai bine ca până 
acum bogata experiență a prietenilor noștri 
— atleții sovietici, cei mai buni din lume.

ZENO DRAGOMIR 
maestru al sportului

toria: Preludiul gloriei: Al. Popov, Moșilor: 
Aventură la Castel; 8 Martie: Călătorie înde.- 
părtată; Cultural: Insula misterelor: Al. 
Sahia; O noapte furtunoasă, Lanțul slăbiciu
nilor, Vizita, Arendașul român; Flacăra: 
Cântărețul stepelor;. T. Vladimirescu: Inimă 
fierbinte; Arta: Fata cu părul cărunt; Popu
lar: Anii tinereții; M. Eminescu: Pe aripile 
cântului (Rimschi-Corsacov); Miorița: Nu-i 
pace sub măslini; C. David: Vacanță cu Andel; 
Donca Simo: Barbarii; Ilie Pintilie: Trei po
vestiri: 8 Mai: Mitrea Cocor; Volga: Centena
rul Teatrului Național „I. L. Caragiaie”, 
Campionatele mondiale de tenis de masă; 
1 Mai: Cadavrul viu; Libertății: Dincolo de 
Dunăre; N. Bălcescu: Ceanaev; Rahova: Că
pitan la 15 ani; Olga Bancic: Zorile deasupra 
Niemenului.
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