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Să pregătim bine și din timp 
tractoarele și mașinile agricole De pe cuprinsul patriei noastre

★ * * ★
In cartea „Oamenii ogoarelor colhoz

nice" scrisă de vestita mecanizatoare so
vietică P. N. Anghelina, Erou al Munc’i 
Socialiste, sunt redate spusele tractoris
tului Dimitriev: „Un tractor prost repa
rat în timpul iernii îi produce multe -ne
cazuri tractoristului, vara. Și invers, trac
torul bine pregătit în timpul iernii, îi va 
aduce bucurii, vara". Cât de mult adevăr 
cuprind aceste cuvinte simple, cunosc bine 
toți mecanizatorii sovietici și au avut o- 
cazia să cunoască în anii din urmă și 
tractoriștii din țara noastră. Fiecare poate 
să povestească ce plăcut este să lucrezi 
cu un tractor care merge „ca ceasul" și 
cât de obositor e să lucrezi cu un tractor 
care, prost îngrijit, nereparat, tușește și 
se îneacă la tot pasul, iar deseori se o- 
prește pentru mult timp. Bineînțeles că 
lucrând cu o mașină bună, tractor;?*.::’. 
poate îndeplini și depăși planul cu ușu
rință, face lucrări de calitate, în urma 
cărora cresc recolte bune, iar venitul lui 
se mărește. Cu un tractor rău, nereparat, 
tractoristul aduce pagube statului și în 
acelaș timp el însuși câștigă mai puțin.

Plenara din 19—20 August 1953, a Co
mitetului Central al partidului a chemat 
pe oamenii muncii să lupte pentru rid:- 
carea producției agricole. In această luptă, 
tractoriștii își au locul bine precizat, un 
loc de mare răspundere. Ei sunt ace:a 
care, cu ajutorul mașinilor, făcând ară
turi, însămânțări, lucrări de cultivare, 
etc., după toate regulile științei, trebue să 
smulgă pământului rod din ce în ce mai 
îmbelșugat: ei trebue să grăbească rit
mul strângerii recoltei astfel încât să nu 
se piardă vreurr bob. Bogăția recoltelor, 
datorită celor mai înaintate metode ag*> 
tehnice, care se pot aplica numa: cu aju
torul mașinilor și tractoarelor, va con
vinge țărănimea muncitoare de avanta
jele lucrării mecanizate a pământ.:.ui, pe 
tarlale întinse, fără haturi.

Acestea nu se pot obține însă decât cu 
mașini bine revizuite și reparate înainte 
de începerea lucrului. In S-ALT.-uri, pe
rioada de iarnă, când tractoarele n’au de 
lucru în câmp, este folosită pentru revi
zuirea mașinilor și reparații. Partidul și 
guvernul au creat toate condițiile pentru 
buna desfășurare a campaniei de reparații, 
care face parte din bătălia pentru vii
toarea recoltă. S-M.T.-urile și Centrele 
mecanice au fost înzestrate cu utilajul ne
cesar reparațiilor și cu cadre pregătite. 
Prețuind acest ajutor, multe S.M.T.-uriau 
pregătit din vreme campania de reparații 
și au început-o la timpul potrivit. Prin
tre ele se numără și S.M.T. Băilești, re
giunea Craiova, unde munca a fost bine 
organizată, după metoda soviet'că Buga- 
cev, iar reparațiile decurg în bune con- 
dițiuni. In alte S.M.T.-uri însă ca de pildă 
S.M.T. Hârșova, regiunea Constanța, 
conducerile nu s’au preocupat îndeajuns 
de asigurarea tuturor condițiilor pentru 
desfășurarea normală a reparațiilor. Din 
cauza insuficientei activități a organiza
ției de bază U.T.M., la S.M.T. Hârșova 
mai sunt încă tineri nedisciplinați. Este 
cazul tractoriștilor Nica Vasile, Vizitiu 
Constantin și alții, care lipsesc nemotivat 
dela lucru, nu-și îndeplinesc sarcinile de 
producție, provocând tărăgănarea repara
țiilor. La S.M.T. Odobeasca, regiunea 
București, mecanicul șef Paul Popa, în 
loc să organizeze munca, să dea îndru
mări tractoriștilor, lipsește zile întregi 
din stațiune, fără vreun motiv temeinic. 
Ceeace este mai grav e că organizațiile 
de bază U.T.M. din aceste stațiuni, în vă
zul cărora se petrec asemenea nereguli, 
nu găsesc cu cale să ia atitudine hotă- 
rîtă pentru îndreptarea situației.

Totuși, se știe bine că principala sar
cină a organizațiilor de bază U.T.M. din 
stațiunile de mașini și tractoare.este aceea 
de a duce o intensă muncă de educare a 
tineretului în spiritul atitudinii noi față 
de muncă, al disciplinei conștiente. Ute- 
miștii trebue să lupte — în primul rând 
prin exemplul personal — împotriva lene
șilor, chiulangiilor și al unor încurcă 
lume care nu-și înțeleg datoria ca încă 
de acum, din perioada reparațiilor, să în
ceapă munca harnică pentru succesul 
campaniilor agricole din timpul anului, 
pentru o recoltă superioară. Organiza
țiile de bază U.T.M. din S.M.T. să aducă 
în discuția adunărilor generale cazurile 
de indisciplină manifestate prin lipsa ori

-.... . .. .. ..... .

Sesiunile de constituire 
a Sfaturilor Populare regionale

Duminică 10 ianuarie a.c. vor avea loc In 
întreaga țară sesiunile de constituire a Sfa
turilor Populare regionale și a Sfatului 
Popular al Capitalei.

La aceste sesiuni, la care vor lua parte 
poli depjjteți ai Sfaturilor Populare, aleși l*ț 

întârzierea dela lucru, neîndeplinirea sar
cinilor de producție, etc.

Munca educativă nu se mărginește nu
mai la disciplină; este necesară și lupta 
pentru o cât mai înaltă calitate a repa
rațiilor și pentru terminarea cât mai grab
nică a lor. Tractoriștii trebue să Fe în
suflețiți de dorința de a face un lucru cât 
mai bun, de a face ca tractorul sau plu
gul pe care-1 repară acum să nu se de
fecteze niciodată în timpul viitoarelor 
campanii.

In direcția obținerii reparațiilor de ca
litate superioară, o mare importanță pre
zintă ep’ic3rea metodei sovietice Baga- 
cev, de reparare a mașinilor pe ansamble 
și subansamble de piese și organe. A- 
ceastă metodă de organizare a munci: 
permite pe de-o parte ca reparațiile să se 
termine mal repede, iar pe altă pîrte 
ca tractoriștii sâ cunoască mal bine 
tractoarele și să se specializeze în anu
mite operații. Organizați Ie de bază 
U.T3L din SALT, trebue să dea dovadă 
de răspundere în această direcție inter
venind pentru aplicarea metodei Buga- 
cev sau pentru îmbunătățirea organizării 
muncii. Un mare concurs în îmbunătă
țirea organizării muncii îi pot da postu
rile utenvste de controL In unele locuri 
însă, posturile utemiste de control nu-și 
trăiesc viața. Așa, de pildă, în regiunea 
Iași, posturile utemiste de control din 
multe S-M.T.-uri nu ex:stă decât doar pe 
hârtie. Organizațiile de bază U.T3L din 
SALT. 2u datoria să înființeze posturi 
utemiste de control și să îndrume activi
tatea acestora în sprijinul reparațiilor, 
pentru întărirea disciplinei, pentru orga
nizarea mei bună a muncii, pentru desco
perirea rezervelor interne care pot aduce 
ecot»m : și. mai ales, accelerarea ritmu
lui reparațiilor.

Utemiștii din SALT.-uri au îndatorirea, 
înainte de toate, de a lupta pentru înde
plinirea la termen a planului de produc
ție al stațiunii. Organizațiile de bază 
U.T.M. trebue să atragă pe toți membrii 
lor și întreg tineretul în această luptă, în 
primul rând pe calea întrecerii socialiste. 
Este bine ca în această perioadă, obiec
tivele întrecerii să cuprindă terminarea la 
timp a lucrărilor, reparații de bună ca
litate și ridicarea calificării tractoriștilor 
R dicarea calificării se poate realiza prin 
cursurile profesionale de iarnă care se 
țin în SALT.-uri și practic la diverse ope
rații în timpul reparațiilor. Utemiștii tre
bue să fie îndrumați să folosească timpul 
cât stau în stațiune pentru câștigarea de 
noi cunoștințe, trebue să li se stimuleze 
interesul pentru învățătură, pentruca eî 
să poată munci mult mai bine pe teren, 
să se poată descurca singuri în cele mai 
dificile probleme.

Un lucru care nu trebue uitat și de 
care organizațiile de bază U.T.M. trebue 
să se preocupe în permanență, îl consti- 
tue condițiile de muncă și de viață ale 
tractoriștilor. Partidul și guvernul au 
creat mari posibilități pentruca mecani
zatorii să poată duce un tra> civilizat. 
Nu peste tot însă aceste posibilități sunt 
folosite cum se cuvine. In unele locuri 
există anumite elemente birocratice sau 
deadreptul dușmănoase, care nu se îngri
jesc de viața tractoriștilor. In alte locuri 
tractoriștii nu-și dau osteneala să gospo
dărească bunurile pe care le folosesc, ast
fel că acestea se uzează repede. Organi
zațiile de bază U.T.M. trebue să lupte îm 
potriva celor cărora nu le pasă de bunul 
trai al tractoriștilor și în acelaș timp să 
intensifice munca de educație a tractoriș
tilor pentruca aceștia să îngrijească de 
bunurile puse la dispoziția lor.

Sarcini însemnate revin și activiștilor 
utemiști care îndrumează organizațiile 
UTM din SMT. Ei trebue să cunoască în 
amănunțime problemele producției din 
S.M T.-uri să-și ridice neîncetat nivelul 
cunoștințelor în acest domeniu. In acest 
fel, activiștii vor putea să dea mai multa 
atenție producției, vor putea să ducă 0 
muncă de ajutor și control calificat, așa 
cum cere Hotărîrea plenarei a X-a a C.C. 
U.T.M

Utemiști și tineri mecanizatori! Luptați 
pentru a termina la timp reparațiile trac
toarelor și mașinilor agricole, pentru re 
parații de cât mai bună calitate, asigu 
rând astfel succesul campaniilor agricole 
din acest an 1

20 decembrie 1953, vor fi validate mandatele 
de deputați, se vor alege comitetele executive 
și comisiuinile permanente.

Deasemeni, deputății vor dezbate sarcinile 
Importante ce revin Sfaturilor Populare In 
diferite domenii de activitate, ' (Agerpres)

Angajamentul 
brigăzii noastre

Am început an 303 aa de munci. Pe drept 
cnvâst. se poate spune, câ brigăzile -utemiste 
dela Rafinăria or. 1 din regiunea Ploești au 
obțm-jt frumoese succese *n anul care a tre
cut Aceasta. se datorește, tn primul rând 
cz'.if-căr; oe care tinerii și-au însuțit-o la 
local de muncă ș: ta școlile profesionale, 
iar ta al doilea rând, studierii și aplicării 
metodelor de lucru ale stahanoviștilor so
vietici și ale stahanoviștilor noștri

- . < - - • • ute simțit-o și
noi tinerii din brigada utemistă dela atelie
rul central de precizie, unde se confecțio
nează aparate centrifuge pentru laboratoare, 
rulete de măsurat și alte piese, care neoe- 
s:tâ o ajustare de precizie. Dacă în anul 

I 1953, brigada utemistă pe care o conduc a 
I depășit sarcinile de plan cu 50 la sută, acest 

r-:-_?.at se datorește muncii colective a 
membrilor brigăzii, cunoașterii din vreme a 
sare " kr ce ne reveneau, precum șl dra
gostei cu care fiecare tânăr și-a executat 
lucrarea.

Pășind în noul an de muncă, noi nu ne 
vom precupeți câtuși de puțin forțele, pen
tru a obține noi succese. Procentul de 100,90 
la sută, cu care au fost îndeplinite sarcinile 
de plan pe anul 1953, la atelierul central de 
precizie, ne dă un imbold mai mare în muncă, 
ne dă încrederea că dacă vom organiza bine 
munca, dacă vom folosi mai Intens bogata 
experiență a stahanoviștilor sovietici, briga
da noastră va reuși să se situeze în fruntea 
tuturor brigăzilor, și să obțină rezultate 
dintre cele mai bune.

Mulți utemiști din brigada noastră s’au 
evidențiat în muncă, așa cum sunt de pildă 
Sebastian Pascu, Vasile Secăreanu, etc. In 
activitatea noastră de fiecare zi, cu toții 
căutăm să dăm viață acum experienței do
bândite de fruntașii noștri.

Analizând în cadrul unei consfătuiri de 
producție aportul pe care l-a adus brigada 
noastră la realizarea planului pe anul 1953, 
noi ne-am angajat să cunoaștem pe viitor 
mai temeinic metodele de lucru sovietice pe 
care le aplicăm, pentruca în fiecare lună să 
obținem o depășire a planului de producție 
cu 70 la sută, adică cu 50 la sută mai mult 
decât în anul 1953.

Muncind cu elan, îndeplinindu-ne cu con
știinciozitate sarcinile ce ne revin, vom 
reuși ca în acest an, să trimitem schelelor 
noastre petrolifere, cât și rafinăriilor de pre
lucrare a petrolului, mai multe aparate de 
precizie și control.

AURICA MOISE 
responsabila brigăzii utemiste 

dela atelierul central de precizie 
Rafinăria nr. 1 Ploești

Pentru dezvoltarea creșterii animalelor

Ca și în ce’elalte regiuni ale țării, gospo
dăriile agricole colective din regiunea 
Stalin se întăresc necontenit îndrumați de 
către organizațiile de partid și ajutați de 
către stat, colectiviștii își dezvoltă mul ila- 
teral gospodăriile lor colective. Una din 
căile principale în acest sens este crearea 
fermelor zootehnice. De aceea în anul 1953, 
dându-se multă atenție acestei ramuri în 
gospodăriile colective din regiune, efectivul 
cabalinelor a crescut cu 73 la sută față de 
anul 1952, al taurinelor cu 75 la sută, al 
porcinelor cu 81 la sută, al ovinelor cu 76 
la sută, etc.

Gospodăria agricolă colectivă „Horia, 
Cloșca și Crișan” din Bod, raionul Stalin, 
constituie un exemplu în dezvoltarea crește
rii vitelor Dună 3 ani dela înființare, gos
podăria are o fermă cu 57 de vaci de lapte, 
rasa Siementhal. 133 de boi si 59 iunci 
Gospodăria are deasemeni o fermă cu 215 
porci șl scroafe de prăsită, rasa „Marele

Membrii gospodăriei agricole colective 
. Drapelul Roșu" din comuna Cenei. raionul 
Timișoara dau o mare atenție dezvoltării 
creșterii animalelor — proprietate obștească.

La înființare gospodăria avea doar 32 cai 
de muncă. Știind ce beneficii mari se obțin 
în urma creșterii animalelor, colectiviștii 
s’au străduit să creeze ferme zootehnice. 
Acum gospodăria are 24 scroafe, 74 vite cor
nute din care 37 vaci de lapte, 525 oi, 240 
cai de rasă superioară, etc In trimestrul IV 
al anului 1953, gospodăria a pus la îngrășat 
peste 200 porci, din care 120 au fost valo
rificați.

Veniturile realizate de gospodărie anul 
trecut din vânzarea produselor animale s’au 
ridicat la peste 350.000 lei. Cu o parte din 
acești bani colectiviștii au construit o în- 
grășătorie pentru porci și o maternitate pen

An de an, școlile profesionale dau tot mai multe cadre pregătite industriei 
noastre alimentare. Tinerele absolvente, devenite muncitoare calificate, pun in prac
tică cunoștințele acumulate în anii de școală, ajută efectiv la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan.

In fotografi', iat-o pe utemistă Marieta Pouraș, absolventă a școlii profesio
nale de produse zaharoase, care lucrează acum cu râvnă în rândul muncitorilor fa
bricii „București". Gustoase trebue să fie prăjiturile proaspăt scoase din cuptor!

Bucuria primelor succese
TIMIȘOARA, (Dela corespondentul nos

tru).
Brigada stahanovistă condusă de utemis- 

tul Sabin Frenciu, dela S.RU.P. din regiu
nea Timișoara, și-a început munca în noul 
an cu succese deosebite.

După ce, în cadrul unei consfătuiri, mem- 
“brii origăzii și-au luat angajamentul să 
muncească în așa fel, încât să-și îndeplinea
scă și să-și depășească sarcinile de plan, 
munca a început să se desfășoare cu un elan 
deosebit. Fiecare membru al brigăzii lucra 
cu multă atenție, folosind din plin fiecare 
minut șî roadele nu au întârziat să se arate 
In prima zi de muncă în mul an, Gheorghe 
Mihăileanu, și Francisc Schneider, au ob
ținut cele mai mari depășiri de normă. 
Bucuria primelor rezultate au simțrt-o din 
p’in tinerii, la sfârșitul schimbului, când au 
aflat că întreaga brigadă obținuse. în prima 
zi, o depășire a normei de 60 la sută.

Uneltele agricole vor fi gata la timp
Pe întreg cuprinsul Regiunii Autonome 

Maghiare se fac intense pregătiri pentru 
campania agricolă de primăvară. In aproape 
fiecare comună au luat ființă centre pentru 
repararea uneltelor șl mașinilor agricole.

In raioanele Reghin și Sf. Gheorghe, de 
pildă, au fost organizate toate centrele pre
văzute în plan. Pregătirile pentru complecta 
amenajare a centrelor de reparații din raioa
nele Odorhel, Tg. Secuiesc, Tg. Mureș șiTo- 
plița, au intrat în ultimul stadiu. In întreaga 
regiune au fost înființate și amenajate 83,9 
la sută din centrele de reparații prevăzute

Colectiviștii asigura adăposturi pentru animale
alb", o fermă cu 300 de oi de rasa tigaie. 
184 de păsări, etc

La această gospodărie colectivă se con
struiește 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 fo
losirea aparatelor electrice de muls, camere 
speciale pentru nutrețuri și pentru prelucra
rea laptelui. Până acum, această construc
ție a fost ridicată în roșu.

In gospodăriile agricole colective din ra
ionul Stalin au fost construite numai în 
anul 1953, 5 grajduri model, 2 remize, 3 si
lozuri, etc.?

Deasemeni, în gospodăriile agricole colec
tive din raionul Sibiu — unde efectivul ca
balinelor a crescut în anul 1953, față de 
anul 1952 cu 25 la sută, iar al taurinelor 
cu 15 la sută, au tosț construite 4 grajduri 
pentru vite cornute, 4 maternități pentru 

Mari foloase de pe urma creșterii animalelor
tru scroafe, au cumpărat un motor pentru 
râșniță, iar restul de bani l-au rezervat pen
tru procurarea unui autocamion, pentru dez
voltarea fermelor și pentru împărțirea de 
venituri în bani.

Colectiviștii din comuna Cenei au asigurat 
șl baza furajeră necesară creșterii vitelor. 
Gospodăria a semănat în anul 1953 peste 75 
ha cu lucernă, 50 ha cu boccea g, 25 ha cu 
porumb furajer și alte plante. In anul 1954 
când numărul animalelor va spori, după cum 
recomandă legea privitoare la măsurile pen
tru dezvoltarea creșterii animalelor în anii 
1954—1956 în R.P.R., baza furajeră se va 
extinde la peste 145 ha lucernă, 130 ha bor- 
ceag, 30 ha duglile și altele. O mare supra
față va fi cultivată cu porumb furajer și cu 
alte plante de nutreț.

Mult s’au îngrijit de buna hrănire șl în

Șl la filatura „Teba" din Timișoara a 
domnit, din prima zi a noului an un .spi
rit colectiv de muncă. Lozinca muncitori
lor „de a da tot m.al multe produse peste 
plan" a însuflețit munca fiecărui tânăr 
Prima zi, a fost plină de bucurii. Utemistele 
Elena Neagu șî Marla Beli, au trecut să 
lucreze la noile ringuri, sosite din Uniunea 
Sovietică, care au fost .puse în funcțiune o- 
dată cu începerea noului an. Ele șt-au de
pășii norma cu 25 la sută.

Mecanicii întreprinderii „Teba" lucrează 
acum la instalarea a două noi mașini, fa
bricate în țara noastră, care vor duce la 
mărirea producției secției de reparații

Rezultatele obținute de muncitorii din a- 
ceste două întreprinderi încă din primele 
zile ale noului an, sunt primii pași pe dru
mul îndeplinirii cu succes a sarcinilor de 
plan pe anul 1954 

în pianul sfatului popular regional.
Până la data de 25 Decembrie 1953, au 

fost executate 23.3 la sută din lucrările de 
reparații la tractoare. Au fost reparate dea
semeni 40,3 la sută din plugurile de trac
toare, 33,7 la sută din plugurile cu tracțiune 
animală și 30,6 la sută din semănăturile 
prevăzute în planul de reparații din aceăt an.

Fruntașe în munca de reparații a unelte
lor șl mașinilor agricc le necesare campaniei 
agricole din primăvară sunt raioanele Re
ghin, Toplița, Tg. Mureș și Odorhei.

(Agerpres)

scroafe, 3 cotețe pentru păsări, 3 saivane 
pentru ol, 5 remize, 2 silozuri.

Preocupați de continua dezvoltare 0 avu
tului obștesc și colectiviștii din raionul Si
ghișoara au dat o atenție deosebită const:uc- 
țiilor gospodărești. Cu veniturile realizate, 
el au construit 6 grajduri model, 11 cotețe 
de păsări, 6 magazii pentru cereale, 6 re
mize, 2 adăposturi pentru stupi, o îttgrășă- 
torie de porci, etc.

Noi lucrări de construcții gospodărești au 
mai fost executate în gospodăriile agricole 
colective din raioanele Târnăveni, Rupea și 
altele.

Colectiviștii din regiunea Stalin sunt ho- 
tărîfi să respecte cu strictețe recomandările 
Legii privitoare la măsurile pentru dezvol
tarea creșterii animalelor în anii 1954—1956 
fiind conșllenți că astfel vor contrmui la 
dezvoltarea mai departe a avutului lor ob
ștesc, la sporirea veniturilor personale și la 
îmbunătățirea aprovizionării oamenilor mun
cii.

treținere 0 animalelor brigadierul zootehni- 
cian Malotici Dușan și îngrijitorii lașa 
Onu’ov și Rista Jebelean.

Creșterea veniturilor rezultate din sectorul 
zootehnic face ca an de an să se mărească 
fondul indivizibil al gospodăriei agricole co
lective „Drapelul Roșu" care își va procura 
tot mai multe mașini, mijloace de transport, 
motoare, va face noi construcții, etc. asigu
rând astfel o bază temeinică îmbunătățirii 
vieții colectiviștilor.'

Marile câștiguri pe care le înregistrează 
de pe urma sporirii șepteluluf îi fac pe co
lectiviștii din Cenei să folosească toate posi
bilitățile pentru a înfăptui recomandările 
recentei legi privitoare la măsurile pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor în anii 
1954—1956 în R.P.R.

(Agerpres)

Aleargă trenurile
In fiecare zi ceferiștii din întreaga țară 

încarcă șl expediază spre centrele muncito
rești cantități sporite de mărfuri de larg 
consum. Trenurile mărfare aleargă dealun- 
gul căilor ferate, purtând pretutindeni mărfu
rile necesare bunei aprovizionări a celor ce 
muncesc.

In ultima lună a anului trecut au fost 
transportate peste plan cu 390 vagoane mai 
multă făină și cu 175 la sută mai multe 
fructe. Prevederile de transport în ceeace 
privește carnea și peștele au fost depășite 
cu 400 ia sută, iar în ceeace privește pia
nul lunar al transporturilor la alte alimente, 
a fost depășit cu peste 400 vagoane.

Realizări importante au obținut ceferiștii 
șl în executarea transportului diferitelor 
produse agricole și industriale destinate sa
tisfacerii necesităților oamenilor muncii de.’a 
sate. Astfel, în decurs de o lună de zile au 
fost încărcate șl expediate peste planul de 
transport mai mult de 1.200 de vagoane cu 
mașini și unelte agricole și 3.300 vagoane 
de furaje.

Au început examenele
In ziua de 4 ianuarie au început exame

nele din sesiunea de iarnă în toate ins'.i'u- 
tele și facultățile orașului Cluj.

Prima zi de examene a fost privi'ă c,a 
un important eveniment de studenții Insti
tutului Agronomic Bucurân iu-se de grija 
deosebită a partidului și guvernului, viito
rii ingineri agronomi au la dispoziție labo
ratoare șl tot materialul didactic necesar. 
Consultațiile organizate de cadrele didac
tice, au constituit un prețios ajutor pentru 
studenți în vederea examenelor.

Printre grupele Institutului Agronomic 
care au răspuns bine în prima zi la exame
ne este și g-upa ]20 din anul III. Toți stu
denții acestei grume și-au luat cu succes exa
menul de agrotehnică : 6 dintre studențl
au primit calificativul „foarte bine" și 8 
calificativul „bine”.

La întrebările puse în legătură cu meto
dele avansate de semănat, aplicarea asola- 
menîelor cu ierburi pentru sporirea produc
ției, cultivarea rațională a soiului si altei", 
numeroși studenti din această grună au ob
ținut calificativul „foarte bine". Printre a- 
ceștia sunt: Liviu Ignat, Ștefan Oprea, Li- 
viu Munteanu și alții.

In această zi s’a prezentat la examen și o 
alta grupă din anul III. La examenul de to
pografie studenții Mihai Tușa și Aurel Zaha, 
absolvenți ai școlii sneciale muncitoreș+i de 
2 ani, au obținut calificativul „foarte bine”.

La Facultatea de Matematică și Fizică a 
Universității „Victor Babeș" din Cluj, atât 
profesorii cât și studenții acordă o .importan
ță deosebită examenelor. Pentru o cât mai 
bună pregătire ei au organizat în timpul 
sesiunii ore de consultații unde profesorii 
au ajutat ne studenții mai slab pregă iți. 
Deasemeni, utemiștii fruntași la învățătură 1 
Vasile Fornarie și Ion Costea din anul II, 
i-au sprijinit pe mulți dintre colegii lor.

Ajutorul colegial la învățătură s’a desvol- 
tat mult printre studenții acestei facul;ăți. 
Astfel, studentul Vasile Mocanu, care a fost 
câtăva vreme bolnav, a putut să se prezinte 
la examene datorită ajutorului primii 'lin 
partea colegiiot săi. (Agerpres)

★

Vom crește mai multe 
animale și păsări

Țăranii muncitori din comuna noastră au 
primit cu mult interes legea privitoare la 
măsurile pentru desvoltarea creșterii anima
lelor în anii 1954-1955 în R P.R., deoarece 
în ea se vede grija pe care statul nostru o 
poartă pentru bunăstarea celor ce muncesc.

Prin această lege se prevăd pentru noi, 
țăranii muncitori, o seamă de măsuri de 
ajutorare. Vom avea pășuni mai bune pen
tru animale, vom primi credite pentru pro
curarea de animale și materiale pentru adă
posturi, iar medicii veterinari ne vor învăța 
cum să ferim mai bine animalele de boli șl 
tot felul de molime.

Toate aceste măsuri ne încurajează foarte 
mult să purtăm de grijă creșterii animale
lor oare aduc mari foloase pentru gos
podăriile noastre.

Eu împreună cu mama avem o singuiă 
vacă. In primăvară vaca va făta și va fi în 
primul an mulgătoare. Ca să dea lapte mai 
mult noi vom semăna cu plante de nutreț 
jumătate ar, asigurându-i în acest chip hra
na. Ne gândim deasemeni să sporim nu
mărul de păsări și să avem cel puțin 30. 
Ne vom gândi și la altele, căci animalele șl 
păsările aduc mari foloase și statul ne dă 
ajutor ca să le . creștem.

Eu, ca tânără care mă bucur de roadele 
politicii înțelepte a partidului și guvernului 
nostru îmi voi pune toată dragostea și pri
ceperea ca și gospodăria familiei mele să 
crească mai multe animale și păsări, pen
tru îndeplinirea prevederilor legiL

DUMITRA SIHLEANU
tânără țărancă muncitoare din 

«muma Obilești, regiunea



In scopul aprovizionării populației cu pro
duse de origine animală în cantități sufici
ente tot timpul anului, este necesar să se 
mențină producția animalelor la urj nivel ri
dicat și în cursul iernii.

_ Obținerea de producții superioare atât can
titativ cât și calitativ, este determinată de 
hrănirea animalelor cu nutrețurile cele mai 
corespunzătoare, în rații cât mai complecte. 
Deaceea se impune ca gospodăriile să se 
aprovizioneze din timp cu furaje fibroase 
(fân, paie, coceni), suculente (sfeclă, mor
cov, nutreț murat), concentrate (grăunțe, 
tărâțe, turte), precum și cu furaje de origi
ne animală (făină de carne, de sânge, de 
pește, de oase, etc.).

Necesitatea aprovizionării din timp cu fu
raje are o deosebită importanță deoarece 
lipsa_ temporară a unor furaje din rație pro
voacă o scădere bruscă a producției, care 
apoi cu greu poate fi readusă la normal; 
uneori nici nu se mai poate realiza produc
ția anterioară.

Pentru a fi utilizate ou succes, furajele tre- 
bue să fie de calitate superioară. Furajele 
vechi, mucegăite, stripate sau înghețate, pe 
lângă faptul că nu sunt consumate cu plă
cere de către animale, pot produce diferite 
boli sau intoxicații, iar la cele piine (ges- 
tanțe), deseori produc avorturi.

Calitatea nutrețurilor depinde, în afară de 
alți factori, de modul în care sunt conser
vate.

Se consideră că nutrețul a fost bine con
servat, indiferent de natura lui, atunci când 
își păstrează aproape aceeaș valoare nutri
tivă față de cea inițială și când însușirile 
fizice (culoare, gust, miros, aspect exterior, 
etc.) nu șe deosebesc prea mult de acelea pe 
care le-a avut înainte de a fi- supus conser
vării.

înlăturarea pierderilor se mal realizează 
prin prepararea furajelor și prin organiza
rea furajării.

Dacă în timpul verii problema hrăniril a- 
nimalelor nu prezintă dificultăți prea mari, 
deoarece o bună parte din animale își asi
gură aproape în întregime necesarul în toa
te substanțele necesare prin masa verde ce 
o consumă, în timpul iernii trebue acordată 
o deosebită atenție hrănirii animalelor.

Rația de iarnă a animalelor trebue astfel 
întocmită, ca să îndeplinească următoarele 
condlțlu-ni:

a. Să asigure animalului toate substanțe
le nutritive necesare ca : albumine, vitamine 
săruri minerale. In acest scop, în rație tre
bue să intre fânul de bună calitate (de fâ- 
nețe naturale, de lucernă, de trifoi, de bor- 
ceag), nutrețuri suculente (sfeclă, dovleac, 
morcov, nutreț murat) șl nutrețuri concen
trate (grăunțe de orz, ovăz, porumb, mază
re, tărâțe, turte, etc.).

b. Să fie economică. Aceasta înseamnă că 
trebuiesc valorificate toate furajele locale 
economisind prin aceasta furajele valoroase 
și scumpe. Astfel cocenii de porumb și palele 
își găsesc o utilizare destul de importantă 
în hrana boitor de muncă în timpul iernii 
(numai în perioada când nu muncesc).

c. Să asigure animalului senzația de sătul. 
In asigurarea acestui considerent, rolul prin
cipal îl au furajele fibroase șl cete grosiere.

d. Să nu dăuneze sănătății animalelor și 
6ă nu influențeze în mod negativ producția 
acestora. In acest sens trebue să se 
țină seama ca să nu se dea în hrană furaje 
stricate, mucegăite sau înghețate.

e. Să fie consumată cu plăcere și să fie 
ușor digestibilă. Pentru aceasta se cere ca 
rația să fie cât mai variată.

Un rol deosebit de important în alimen

Cu
In 1953 la gospodăria colectivă din 

comuna Zăvoala, raionul însurăței, colecti
viștii au primit mai multe produse decât a- 
nul trecut. Astfel, pentru o zi muncă, ei au 
primit 5 kg. grâu în loc de 2 kg. cât au pri
mit în 1952, porumb 4,500 kg. în loc de 4 kg. 
iar orz au primit 1,700 kg. față de 0,700 kg

Sfafuri zootehnica

tația animalelor în timpul iernii îl are nutre
țul murat. Pe lângă faptul că este consumat 
cu plăcere, constitue o sursă importantă de 
vitamine, ferind astfel organismul de anu
mite deficiențe. Se va evita introducerea 
lui în hrană când este înghețat.

■ Următoarele exemple de rații ilustrează 
modul în care trebuesc alcătuite rațiile, pen
tru a îndeplini condițiile amintite mai sus.

Astfel, pentru o vacă cu producția de lapte 
zilnică, între 9—11 litri și de 500 kg. greu
tate vie se va da ca rație: 7—10 kg. fân 
natural, 3—5 kg. fân lucernă, 1—3 kg. paie 
de ovăz, 8—14 kg. nutreț murat sau sfeclă 
și 0,5—1,5 kg. grăunțe.

Pentru un bou de 600 kg. care nu execută 
nici un fel de muncă se va da: 8—12 kg. 
paie, 3—5 kg. fân și 10—14 kg. nutreț mu
rat.

Pentru o scroafă de 150 kg. greutate vie 
care alăptează 10 purcei se vor da: 1—1,5 
kg. făină de lucernă, 8—12 kg. sfeclă, 1 
kg.porumb, 1 kg. orz, 0,5 kg. mazăre, 1,5 
kg. tărâțe de grâu și 0,5 kg. turte.

In timpul iernii o atenție deosebită trebue 
acordată alimentației reproducătorilor, tine
retului și păsărilor.

In general animalele care primesc în ra
ție o cantitate suficientă de nutreț murat, de 
fân natural sau fân de trifoi sau lucernă de 
bună calitate au asigurate vitaminele nece
sare.

La păsări, pentru asigurarea vitaminelor, 
se recomandă să se introducă în rație, mor
cov roșu sau masă verde obținută prin așe
zarea grăunțelor într’un vas cu puțin pământ 
într’o cameră luminoasă și cu o tempera
tură de 18—20° C. la umezeală. Indeplinin- 
du-se aceste condițiuni, în 2—3 săptămâni, 
masa verde a plantei încolțite ajunge la o 
înălțime de 8—10 cm., când poate fi recolta
tă și dată în hrană.

in acest fel se obține un furaj ușor asi
milabil și care conține o însemnată cantita
te de vitamine A și E, precum și vitamine 
B și C.

Pentru complectarea necesarului în săruri 
minerale, se vor Introduce în rație următoa
rele cantități: la vacile de lapte 40—60 gr. 
făină de oase, cretă furajeră sau var pisat; 
la tineretui bovin 30—50 gr. Sarea de bucă
tărie se va d.a la discreție tot timpul sub 
fot mă de bulgăre.

La scroafe se vor da 20—30 gr. cretă fura
jeră sau var pisat și 20 gr. sare de bucătărie.

La ol se va da tot timpul sare de bucă
tărie la discreție.

Pentru asigurarea nevoilor în albumlnă, 
se recomandă să se introducă în rație furaje 
de origine animală ca : făină de sânge, de 
carne, de pește, etc. In general acestea se 
dau în cantități reduse.

O atenție deosebită trebue deasemenea 
acordată tehnicii de hrănire.

In acest scop, vacile de lapte, tineretul și 
animalele puse la îngrășat vor fi hrănite pe 
grupe de producție, ținându-se seama la alcă
tuirea acestor grupe ca animalele ce le com
pun să fie cât mai uniforme ca vârstă, stare 
de întreținere, greutate cccporală, etc

Animalele cu producții superioare trebu
iesc hrănite individual și cu cele mal bune 
nutrețuri, pentru a putea pune în evidență 
întreagă lor capacitate de producție.

Pentru a se realiza o valorificare cât mai 
complectă a furajelor, acestea trebuesc date 
în consum într’o anumită ordine. Astfel, la 
început se dau furajele ce sunt consumate 
cu mai puțină plăcere șl apoi se dau cele 
mei gustoase. In tainul de seară se ve da 
cantitatea cea mal mare de fibroase.

Rația nu se va da animalelor o 6Lnguri

fiecare an mai
Colectivistul Dumitru Eftime cu fami
lia sa a realizat 586 zileimuncă, primind 
cantitatea de 2.935 kg. grâu, 997 kg. orz, 
2.641 kg. porumb, 2.700 kg. mazăre, 997 kg. 
floarea soarelui, cartofi, ceapă, plus alte pro? 
duse și bani.

dată, ci în mal multe tainuri. Numărul tai
nurilor variază în raport cu volumul rației, 
cu specia și cu starea fiziologică a anima
lului respectiv.. Tainurile trebuesc date zil
nic la aceeaș oră, acest lucru având o deo 
schiță importanță.

Adăpatul animalelor este în legătură cu 
numărul tainurilor, făcându-se după flecare 
tain.

In timpul iernii, în jurul jghiaburilor și 
fântânilor de adăpare se formează un strat 
de ghiață, foarte periculos pentru animale. 
Pentru a se evita accidentele ce s’ar putea 
produce, se recomandă să se cresteze ghiața 
șl să se presare din timp în timp cu nisip 
sau cenușe.

Apa ce se dă animalelor trebue să albe o 
temperatură de 8—12° C. O apă prea rece, 
pe lângă faptul că poate produce diferite îm
bolnăviri sau avorturi, face ca organismul 
să cheltuiască o cantitate însemnată de 
energie, pentru a-i ridica temperatura până 
la temperatura corpului.

In timoul iernii, în afară de alimentație, 
o deosebită importanță trebue acordată igie
nei animalelor și adăposturilor.

Adăposturile trebuesc construite în eșa 
fel, ca să nu permită o scădere prea mare 
a temperaturii, să fie luminoase, 6ă permită 
o bună aerisire fără a favoriza producerea 
de curenți și menținerea unei umidități ridi
cate.

Așternutul trebue să asigure animalelor 
un pat uscat, călduros și confortablL In : 
acest scop se recomandă ca pentru așternut 
să se întrebuințeze următoarele cantități de 
paie : pentru bovine șl cabaline 3—4 kg., 
pentru porci 2 kg., iar pentru ol 0.5—1 kg.

Igiena corporală a animalelor trebue fă
cută zilnic și executată cu șomoiogul, peria 
și țesala.

In flecare zl animalele se vor scoate la 
plimbare, timp de o jumătate până la două 
ore, în afară de zilele prea reci și cu >’ân- j 
turi puternice.

Dacă lipsesc unele furaje, tn hrana rumegă
toarelor fânul poate fi substituit prin paie 
și concentrate până la trei sferturi din can
titatea totală în caz că tn rație Intră nutreț 
murat sau sfeclă. In caz că nu se dau aceste 
nutrețuri suculente, fânul poate fi substituit 
numai până la jumătate din rație

Substituirea t-ebue făcută th așa fel ca 
valoarea nutritivă totală a rației să nu se 
modifice. Substituirea fânului nu trebue să 
se facă numai prin pate, d prin oaie și con
centrate sau prin pale șl suculente.

Astfel 1 kg. fân foarte bun poete fi sub
stituit prin :

— 1 kg. paie de grâu și 0,4 kg. tărâțe de 
grâu, sau prin:

— 1 kg. coceni de porumb șl 0,3 kg. tă
râțe de grâu, sau prin:

— 1 kg. paie de grâu șl 1 kg. nutreț mu
rei șl 0,1 kg. turte de floarea soarelui.

Concentratele se pot substitut în feiul 
următor: 1 kg. porumb poate fi substitui" 
prin: 1,1 kg. orz, 1,35 kg. ovăz, 1,7 kg. tâ
râte de grâu.

1 kg. nutreț murat poate f: substituit 
prin : 1,5 kg. sfeclă de nutreț. 1,5 kg. m-r- 
cov, 2 kg. borhot proaspăt, 0.75 kg. cartofi.

Prin aceste substituiri nu trebue să se 
ajungă la o supraîncărcare a tubului di
gestiv.

Aplicarea întocmai a acestor măsuri, va 
duce la o creștere economică și rațională a 
animalelor și va determina o reducere con
tinuă a prețului de cost

IULIAN ZABAVA
inginer zootehnist dela Facuttateâ 

de Zootehnie din București

mult
Cantități asemănătoare de produse a pri

mit dela gospodărie și colectivistul Nicolae 
Leca și mulțl alții.

Corespondent
GETA SULICA

Drumul succeselor continuă
Mic de statură, cu părul negru creț, cu 

ochii scânteietori ca doi luceferi, Luchian nu 
s'a împăcat dela început cu toate câte sunt 
într’o școală profesională. Îndrăgise din 
toate, doar munca practică. Iubea atât de 
mult meseria de frezor, încât ar fi renunțat 
foarte repede și la masa de prânz și la în
vățătură numai să fie lăsat de dimineața și 
până seara în atelier să-și facă de lucru la 
mașina lui de frezat. într’o seară în 
orele de studiu Luchian se pomeni deodată 
tam-nesam cu Sergiu Mihai lângă el.

— Nu faci deloc bine Luchian — îi spuse 
Sergiu. In orele de studiu nu se desenează 
piese, ci se învață lecția. Luchian îi aruncă 
o privire plină de asprime. Apoi zise:

— Nu mă fac filozof Ca să fiu frezor, nu 
e necesar să fiu și tobă de carte. Dacă tu 
vrei să fi mai acătării decât mine, n’ai de
cât

Apoi întoarse privirea, dându-i parcă de 
înțeles că nu mai are nimic de discutat 
Sergiu era unul dintre cei mai buni elevi la 
învățătură din clasă. Iar la practică. în afa
ră de Luchian nu-1 mai întrecea nimeni. Ii 
părea rău de un singur lucru: primul elev 
pe care-l cunoscuse când a venit la Centrul 
Școlar Profesional din Orașul Stalin a fost 
Luchian. își amintise cum. într’o seară în 
dormitor își povestiseră unul altuia din fir 
a păr toată povestea vieții lor. Și iată-1 a- 
cuma pe Luchian cel mai bun elev la prac
tică, dar nu și cel mai bun la Învățătură.

Sergiu Mihai era acum hotărî! Luchian 
nu mai poate rămâne în această situație și în 
dimineața aceea sosi primul în atelier și se 
duse deadreotul la maistrul utemist Sava

— Nu știu dacă aveți cunoștință despre 
acest lucru, dar Luchian nu e și la învăță
tură tot atât de bun, cum e la practică.

Maistrul insă, aflase și el. dar nu dela e- 
levL

— Știu tovarășe Sergta ÎI spuse Save. O 
să-1 ajutăm noi să fie oun și la învățătură.

Curând sosi în atelier toată clasa. Lu
chian așa cum făcea deobicei în fiecare zi 
înainte de începerea lucrului, își verifică cu 
atenție mașina In timpul acesta, sosi în 
dreptul său maistrul utesnlst Sava Ion.

— Astăzi o să fie o zi Importantă pentru 
dumneata tovarășe Luchian. zise maistrul. 
O să trecem să facem calculul la niște roți 
dințate.

Luchian îl privi cu îngrijorare.
— Dar n’am mai făcut până acum calcule 

niciodată tovarășe maistru.
— Bine, dar trebue să facem: altfel fără 

să știi să calculezi cu precizie nu poți a- 
junge un frezor bun.

Luchian a primit dimensiunile la roțile 
dințate, dar până la urmă n’a reușit să facă 
bine calculul. Maistrul i-e făcut atunci o 
critică aspră.

Din seara aceea în orele de studiu, Lu
chian studia cu o râvnă dea dreptul uimi
toare Când s’a terminat anul școlar, Ser
giu a ieșit primul pe clasă, iar Luchian al 
doilea.

★
Luchian ținea în mână o carte. II căuta 

pe Sergiu de o bucată bună de vreme, dar 
nu-1 găsea de parcă l-ar fi înghițit pământul. 
Cineva îi spuse că el se află în atelier. Lu
chian s’a îndreptat într'acolo. La ușă l-a 
întâlnit pe Sergiu.

Sergiu văzu pe copertă scris: „Vladimir 
Voroșin și echipa sa".

— Ce bine că o ai Luchian! — exclamă 
el.

Sergiu și Luchian lucrează amândoi a- 
rum la aceeași mașină. Și în tot atelierul 
nu este loc de muncă mai curat și mai bine 
organizat ca al celor doi prieteni.

— Privește Serghi — i se adresă Lu
chian, — tot la mașina aceasta de frezat 
am lucrat și până acum, dar astăzi mi se 
pare mai deosebită ca până acum.. Cât e 
de curată ! Ce rost aveau feluritele piese a- 
șezate pe mașină ? Iți amintești cât de urît 
stăteau sculele nearanjate în dulap ?

Sergiu își privea prietenul plin de bucu
rie.

— Și nu trebue să ne mulțumim numai 
cu atât Luchian.

Cu puțin timp în urmă atelierul a primit 
dela întreprinderea „Partizanul" o comandă 
de 50 de roți dințate. Luchian și Sergiu au 
primit să execute ei această comandă. Cei doi 
prieteni se uitau întrebători unul la altul.

— Luchian faci tu calculul? întrebă Ser
giu.

In ultima vreme Luchian făcea calcule cu 
o mare precizie. De data aceasta însă nu 
primi. Știa că și lui Sergiu îi place să facă 
mult calcule.

Sergiu a făcut calculul la roțile dințate, 
iar Luchian a reglat mașina. Cei doi priete
ni au executat prima piesă. După ce mais
trul utemist Sava Ion a cercetat-o cu multă 
atenție le-a spus: e bună, lucrați mai de
parte. La puțină vreme de atunci cele 50 
roți dințate așezate în cutii, așteptau să fie 
expediate Luchian și Sergiu au depășit nor
ma la această comandă cu 70 le sută. In 
ziua aceea maistrul utemist Sava Ion. a ve
nit la freza unde lucrau Luchian și Sergiu 
să-i felicite, pentru Succesele obținute. Mais
trul le aduse aminte de cuvintele lui Ser
giu spuse într’o dimineață în atelier : „To
varășe maist-u, Luchian nu e tot atât de 
bun la învățătură cum e la practică".

— Toate astea, au fost atunci tov. Serglu 
— I se adresă Sava. După câte vezi și tu, 
altfel stau lucrurile acum.

GH. CARSTEA

2 - *
Țesătoarea Marfa 

Knapp, este binecu
noscută în întreprin
derea textilă „30 
Decembrie" din Arad, 
pentru rezultatele pe 
care le obține in 
muncă.

Prima zi de muncă 
a anului 1954 a gă
sit-o pe tovarășa 
Knapp, care deserveș
te șase războaie, lu
crând de mult în con
tul noului an.

a <£

Aid fîrcbuie reparat ceva
Cu câteva luni tn urmă, tn orașul Mol

dova Nouă, din regiunea Timișoara, a luat 
ființă o uzină electrică. Ea alimenta cu cu
rent’electric atât orașul cât și comunele în
vecinate, printre care se numără și Belo- 
b.-eșca — unde trăiesc și eu.

Cu bucurie au întâmpinat colectiviștii dm 
Belobreșca la fel ca și țăranii muncitori din 
comunele din împrejurimile orașului, aduce
rea luminei electrice.,

Azi însă, când treci prin Belobreșca, ești 
nevoit iarăși să străbați ulițele întunecoase. 
Luminile din ferestrele caselor au pălit. De 
două luni s’a stricat uzina electrică. Tova
rășii dela centrul de electrificare din Timi
șoara trimiseseră uzinei noi din Moldova 
Nouă două motoare defecte. Ele au funcțio
nat doar câteva luni și... au stat.

Sfatul popular regional nu a tras la răs
pundere pe cei vinovați pentru aceasta. Ba 
mai mult, nici n’a luat măsuri de reparare 
a uzinei. Dacă motoarele s’au defectat, cre
dem — deasemeni — că electricianul șef, 
tov. Marișescu Nicolae, ca și tovarășii meca
nici de schimb Tudor Petru, Zaranu Ion și 
Bugaru Petre se pricep să le repare. De ce 
stau atunci de atâta timp cu brațele încru
cișate?

Corespondent
BRANCO RADOVANCOVICI

Frig afară, dar mai frig în sală
Nu de mult, întreprinzând o călătorie cu 

trenul, m’a.m oprit în stația C.F.R. Reteag, 
raionul Dej. Vântul batea tăios. Pe peron — 
mulțime de călători. M’am mirat, dintru în
ceput, de ce nu se adăpostesc ei în sala de 
așteptare a stației. Eu unul, am pornit în
tr'acolo.

Primul lucru care mi-a atras atenția a fost 
lipsa clanței dela ușă. Am reușit totuși să 
pătrund înăuntru. Privirile mi-au alunecat 
pe pereții murdari și goi. Doar pe unul din
tre ei atârna un afiș prins la întâmplare, 
cine știe de când. într’un colț, sta asvârlită 
o singură bancă. Prin colțuri — grămezi de 
gunoaie. Afară frig. In sâla de așteptare — 
mai frig.

Șeful stației C.F.R. Reteag este tov. Gin- 
vuță Simion. Se știe că el răspunde de buna 
amenajare a sălii de așteptare în aceeași 
măsură ca și de celelalte probleme a'.e sta
ției. Deoarece din biroul său nu a observat 
încă — st vede — că este iarnă, îi transmit 
pe această cale dorința arzătoare a călăto
rilor care se opresc în Reteag de a găsi, în 
așteptarea trenurilor, în stația C.F.R. un adă
post încălzit, primitor.

Corespondent
EMIL TRIFAN

Cronica dramatică

„Simeon Albac“ la Teatrul Tineretului
Piesa „Simeon Albac” — prin care își fac 

debutul doi tineri scriitori: Silvia Andreescu 
și Th. Mănescu — ridică o serie de proble
me interesante.

Piesa își propune să demaște una din 
formele cele mai primejdioase de luptă ale 
dușmanului de clasă : încercarea de a 
compromite cadrele cinstite și totodată de 
a strecura bandiți și trădători în posturi de 
răspundere. Tocmai aceasta este metoda pe 
care o alege spionul Costinescu, ajutat de 
uneltele sale — Tudor Bârsan, președintele 
comitetului de întreprindere și Barbu Peicu. 
șeful serviciului de cadre — în scopul de a 
sabota construcția unei mari uzine. Piesa 
vorbește despre vigilența, cinstea și fermita
tea comuniștilor și a masei muncitorilor — 
de care dușmanul se izbește ca de un zid 
de nepătruns. Dau greș lamentabil încercă
rile lui Peicu de a folosi relațiile de prie
tenie spre a-1 induce în eroare pe Simeon 
Albac — primul secretar al comitetului ra
ional, numit apoi directorul construcției. Tâ
năra sudoriță Ileana Cosma trece peste dra
gostea ei față de RIzescu și demască hotă
rît minciunile acestuia, care serveau duș
manului de clasă. Ca o adevărată comunistă, 
Valentina Peicu co'itrlbue activ la descope
rirea ticăloșiilor propriului ei soț. Muncito
rii înaintați de pe șantier resping cu scârbă 
bârfelile murdare răspândite pe seama se
cretarului de partid și ajută conducerea cons
trucției la înfrângerea sabotajului și lichi
darea lipsurilor.

Un merit important al tinerilor autori 
este satirizarea ascuțită a birocratismului și 
atitudinii de gură cască. în persoana lui 
Marcu, fostul director al construcției înain
tea lui Simeon Albac Marcu este ridicol 
nu numai priri tiradele sale înfumurate sau 
prin nerozia cu care se lasă „periat" de 
Bârsan, autorii au reușit să prindă și unele 
trăsături de caracter mai adânci. Marcu se 
gândește tot timpul numai la sine — Ia fe
lul cum este apreciată munca lui, Ia presti
giul lui — și nicidecum la succesul cons
trucției, la problemele generale ale țării. Toc
mai deaceea el tolerează acte grave de in
disciplină numai ca să nu „i se facă atmos
feră" ; în schimb lovește fără să se gân
dească, in elemente cinstite atunci când ace 
impresia că este in joc „prestigiul" lui. Ba- 
zându-se pe calitățile textului, actorul Cezar 
Rovințescu a reușit în bună măsură — deși 
cu unele exagerări — să întruchipeze tipul 
directorului aristocratlzat, rupt de mase, în
gâmfat și incapabil, sub nasul căruia își fac 
de cap in voie dezorganizatorii producției.

Este deasemenea înfierată în mod con-
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vingătar josnicia unor funcționari slugarnici 
și carieriști, ca Rizescu sau Popa. Astfel, 
Rizescu — tip autentic de lichea — este 
gata de orice mârșăvie numai pentru a ob
ține „un post bun" sau pentru a se pune bine 
cu superiorii ; la rândul său, Popa este atât 
de obtuz la tot ceeace este nou în viața noas
tră de astăzi, încât nici nu poate concepe să 
apară o corespondență critică în care e po
menit „însăși numele tovarășului director". 
O idee prețioasă ce se desprinde puternic 
din piesa „Simeon Albac" este aceea că bi
rocratismul, mușamalizarea criticii, mulțumi
rea nătângă de sine, dorința meschină de a 
parveni, sunt folosite cu dibăcie de dușman 
pentru a-și recruta acoliți inconștienți.

Trebue subliniată realizarea ultimului ta
blou al piesei, care cuprinde momente de 
mare intensitate, vădind aptitudinile drama
tice ale autorilor.

★

Bineînțeles calitățile piesei nu pot fi un 
motiv pențru a adopta o atitudine Indul
gentă față de lipsuri. In creșterea lor, tinerii 
scriitori n’au nevoie de aprecieri îndulcite, 
ci de o analiză critică plină de exigență.

In centrul acțiunii piesei se află figura 
pozitivă, de comunist, a lui Simeon Albac. 
E deci firesc să ne preocupe în primul rând 
felul în care este realizat caracterul eroului 
pozitiv — mai cu seamă că aceasta e o 
problemă cheie a dramaturgiei în general. 
Ori tocmai aici întâlnim, în piesa Silviei 
Andreescu și a lui Th. Mănescu, slăbiciunile 
cele mai însemnate.

Spectatorii — și cu deosebire cei tineri — 
vor să vadă înfățișat pe scenă caracterul 
complex, bogat, al omului înaintat — care 
să li se impună ca exemplu demn de urmat 
în viață. Ei vot pe bună dreptate, să vadă 
frământările sufletești ale eroului pozitiv, 
felul cum el luptă spre a învinge greutățile. 
Nu este deajuns să arăți faptele lăudabile 
ale eroului. Pentru' ca faptele să fie cu a- 
devărat instructive — arată C. Simonov în 
recentul său raport asupra problemelor dra
maturgiei — ele trebue să fie pregătite prin- 
tr’o frământare sufletească vizibilă pentru 
spectatori „Fără a vedea acest adevăr al 
vieții sufletești a eroului, spectatorul nu-1 
va îndrăgi".

Simeon Albac rămâne departe de specta
tor, nu-i devine drag, pentrucă trăsăturile 
sale sunt prezentate schematic. Dealungul 
întregii piese, Albac este mereu acelaș om 
sigur de sine, lipsit de îndoieli și defecte, 
mergând întotdeauna precis la țintă. El nu 
crește, nu se transformă câtuși de puțin în 
decursul acțiunii, nu câștigă noi trăsături, 
nu-și adâncește trăsăturile mai vechi. Dato
rită unei perspicacități uluitoare precum și 
altor calități excepționale cu care autorii 
afirmă că el este înzestrat, Simeon Albac 

sesizează de fiecare dată, din primul moment 

șl fără greș, cine are dreptate și cine este 
nesincer. Spectatorul are senzația că Albac 
nici nu întâmpină vreo dificultate serioasă 
deoarece autorii au avut grijă să rezolve totul 
dinainte pentru eroul lor, scutindu-1 de efor
turi sufletești. Este semnificativă în această 
privință atitudinea lui Albac față de Barbu 
Peicu, pe care-l privește dela început cu 
neîncredere, bănuind că în comportarea lui 
se ascunde ceva necurat Tocmai deaceea 
descoperirea că prietenul său apropiat e un 
trădător, nu-1 zguduie, nu-1 impresionează în 
mod vizibil (deși textul afirmă — dar afir
mă doar — că înțelegerea acestui fapt „îl în
grozește"). La fel de fad și rece este Si
meon și în raporturile cu muncitorii. Discu
țiile iul cu aceștia se reduc la întrebări pri
vind problemele urgente de producție sau 
la scurte dispozițiuni (tablourile IV și VI). 
Chiar și atunci când se îndrăgoștește, Al
bac nu-și desvălue în fața spectatorilor fon
dul său sufletesc. In loc ca pe scenă să se 
desfășoare firesc bucuriile, durerile, frămân
tările — într’un cuvânt procesul viu al dra
gostei care începe să mijească — problema 
se rezolvă cât ai bate din palme prin inter
venția secretarului de partid, care-i oferă 
lui Albac de-a-gata soluția cea mal bună, 
justă și sigură, redându-i deindată deplina 
liniște șl seninătate lăuntrică, pe care auto
rii o consideră — pare-s<» — indispensabilă 
unui „adevărat" erou poz'tiv.

In general, S. Andreescu și Th. Mănescu, 
preocupați în primul rând de redarea fapte
lor. a acțiunii, ne dau arareori prilejul să 
cunoaștem gândurile și sentimentele erou
lui lor. Departe de a impresiona prin per
fecțiunea sa, Albac, rămâne astfel lipsit de 
căldură, desumanizat. Faptele lui stârnesc 
interes, dar nu emoție Este — ca să folo
sim expresia lui Simonov — un erou ideal, 
dar nu un erou pozitiv Spectatorul nu crede 
în el, în veridicitatea lui. Iar la acestea se 
mai adaugă — pe scena Teatrului Tineretu
lui — jocul plat, nenuanțat, lipsit de in
teriorizare. al actorului Marcel Gingulescu, 
care-și păstrează dealungul întregii piese a- 
ceeași fizionomie parcă împietrită, rămânând 
la fel de inexpresiv când e vorba de bucurii, 
necazuri sau greutăți și chiar când vrea să 
pară că iubește.

Lipsuri similare se manifestă și în cons
trucția altor personagii pozitive din piesă. 
Miron Covaci, secretarul comitetului de par
tid, este prezent pe scenă nu printr’o per
sonalitate proprie puternic conturată ci pur 
și simplu prin funcția lui. El apare în mod 
obligatoriu ori de câte ori se petrece ceva 
important, pentru a-și spune punctul de ve
dere, a da o soluție sau a atrage atenția 
asupra unui neajuns, etc. Dar care este ca
racterul lui Miron? Dece — după cum se a- 
firmă în piesă — muncitorii îl iubesc și îl 
prețuiesc? Iată întrebări care rămân fără 
răspuns. Ba chiar, pornind dela concepția 

falsă că secretarul de partid trebue prezen
tat ca un om desăvârșit, autorii evită să 
pună în discuție partea evidentă de răspun
dere ce-i revine lui Covaci pentru lipsurile 
existente pe șantier pe vremea când cons
trucția era condusă de Marcu. In felul a- 
cesta, infirmându-se adevărul vieții, Miron 
Covaci este așezat mai presus de orice vini 
și greșeli, — și deci în afara procesului nor
mal de auto-dezvoltare prin lupta împotriva 
slăbiciunilor proprii.

Un alt personaj pentru care autorii au re
zolvat dinainte totul este Ileana Cosma. 
Deși îl iubește pe Rizescu — cel puțin așa 
pretinde textul — ea îl privește dela Început 
cu o rezervă și o neîncredere ciudată, ne
firească, atunci când aceste nu-și dăduse 
încă arama pe față. De pildă, în prima scenă, 
deși are o discuție îndelungată cu Rizescu, 
Ilenei nici prin minte nu-i trece să-i comu
nice bucuria de a-și fi văzut publicată o co
respondență în ziar. In schimb, când apare 
Olaru, Ileana îl strigă și aleargă după el 
să-i arate ziarul. Așa se poartă o iată cu 
iubitul ei numai atunci când știe dinainte 
:ă în actul al doilea acesta se va dovedi 
an om de nimic. Dealtfel, Ileana suportă cu 
multă ușurință lovitura acestei descoperiri, 
păstrându-și neșters zâmbetul de pe buze. 
Deaceea spectatorul nu poate crede în „fră
mântările" ei artificiale, precum nu poate 
crede nici în noua ei dragoste — cu totul 
nejustificată în piesă — față de Simeon Al
bac. Cât despre interpretarea rolului (Lia 
Șahighian) ea este din păcate în concordanță 
cu textul — superficială. Prin exuberanța ei 
zgomotoasă — aceeași în toate, ocaziile — 
actrița n’a realizat o trăiie adevărată a ro
lului, ci a accentuat caracterul artificial al 
personajului.

★
Comparația dintre laturile slabe și cele Iz

butite ale piesei este extrem de edificatoare 
și instructivă. Dece Barbu și Valentina Pei- 
eu sunt mult mai veridici decât Simeon Al
bac, Ileana sau Miron Covaci ? Tocmai pen
trucă ei se trămânfă cu adevărat, pentrucă 
spectatorul îi vede trăind, vede zbuciumul, 
nesiguranța și totodată nimicnicia de om 
cu două fețe a iul Peicu, vede suferința pro
fundă a Valentinei, conflictul tot mei intens 
dintre cei doi soți. Meritul actorilor (Al. 
Pop Marțian și Olga Tudorache) este de a fi 
reușit să redea patetic, convingător aceste 
frământări.

Dece dintre eroii pozitivi ai piesei, cel 
mai apropiat spectatorului este unul din per
sonajele cu totul secundare — tânărul Ion 
Codalbu, în interpretarea plină de talent a 
lui Gh. Opri.na ? Pentrucă, deși apare puțin 
în scenă, tânărul brigadier își dezvăluie cu 
sinceritate trăsăturile sufletești, vorbind cu 
pasiune, din inimă și despre logodnica lui 
— și despre tnunca lui.

Și, însfârșit, dece conflictul este puternic 
realizat în tabloul final al piesei ? Pentrucă 
el pune personagiile în fața unor probleme 
serioase, cu adevărat răscolitoare — dure
roase pentru unii, înspăimântătoare pentru 
alții — dând astfel prilejul să se reliefeze 
caracterele lor (cu excepția iul Albac care-și 
păstrează în cea mai mare parte aceeași 
„calmă" Imobilitate)

In schimb, dece în alte locuri acțiunea pie
sei lâncezește iar interesul spectatorilor 
scade? Pentrucă autorii caută cu orice preț 
să-și ferească eroii — mai ales pe cei po
zitivi — de turburări prea mari, de conflicte 
ascuțite, sărăclmdu-1 de fapt prin aceasta. 
Dealtfel, însăși faptul că dușmanul de clasă 
ecționează cu naivitate, prinzându-se singur 
în laț, slăbește mult din încordarea conflic
tului.

Nu este de mirare că unele dintre criticile 
principale aduse piesei „Slmeon Albac" se 
potrivesc șl altor piese produse la noi în 
ultimii ani. In ce privește construcția con
flictului și a personagiilor, Silvia Andreescu 
și Th. Mănescu au rămas tributari unor pro
cedee șablon, din păcate încă destul de 
răspândite în. dramaturgia noastră actuală.

Un asemenea procedeu este „individuali
zarea" eroilor. In „Simeon Albac", se În
fruntă două tabere: eroii pozitivi și eroii 
negativi. Dar dacă unii dintre eroii, nega
tivi se deosebesc prin anumite particularități 
de caracter, în schimb eroii pozitivi seamănă 
între ei leit, au toți aceleași păreri, aceeași 
poziție față de problemele vieții, aceleași 
calități și — încă o trăsătură comună — 
n’au lipsuri. Cum să-i faci totuși — dacă nu 
pe toți, măcar pe cei principali — să poar
te în chip „onorabil" numele proprii ce 
li se atribue? Rețeta e simplă : „eroii" vor îi 
„individualizați". Însăși această expresie — 
de largă circulație printre unii dramaturgi 
— erată că eroii respectivi nu au de fapt o 
individualitate, că ei sunt mal mult niște 
scheme cărora li se lipesc, ce niște etichete, 
câteva semne de „individualizare". După o 
asemenea rețetă este fabricată și „individua
lizarea” lui Simeon Aibac: îndrăgostirea 
Iui subită (pentru a da eroului pozitiv „o 
viață personală") și introducerea facilă a 
unei scene de dragoste — dealtfel extrem 
de anostă, lipsită de poezie, de farmec. Se 
știe însă că asemenea petece nu pot acoperi 
lipsa de personalitate proprie a unui erou 
dramatic.

Un alt șablon folosit în „Sirneon Albac” 
este introducerea „obligatorie" a unor anu
mite personagii care „nu pot lipsi” de pe 
scenă .fie că au vreo legătură cu conflictul, 
fie că n’au. Așa este de pildă secretarul de 
partid Miron Covaci Autorii — pe cât se 
vede — nici nu s’au ostenit prea mult sâ 
reliefeze trăsăturile personale ale personaju
lui, socotind ca el există în piesă „din oii- 
ciu”, pentrucă „ășa-i schema” și nu petutru- 
că ar fi legat organic, prin toate fibrele 
ființei sale, de conflictul piesei.

Asemenea tipare răsuflate trebuesc înlătu
rate cu curaj de tinerii scriitori.

in munca lor de viitor, Silvia Andreescu 
și Theodor Mănescu trebue să dea deasemeni 
mai multă atenție bogăției și profunzimii 
replicilor. Dialogul primei lor piese este a- 
desea sărac și neintere->ant, lipsit de vervă, 

abundent în lozinci și stângăcii (câteva e- 
xemple: vorbind Ilenei despre dragostea lui, 
Albac nu uită să pomenească despre pers
pectivele de desvdltare ele uzinei și raioj 
nului; Valentina exclamă, ea după o matură 
judecată, privind portretul tatălui el: „Mi
nunat om 1 Dacă n’ar fi fost trădat ar fi 
trăit și azi", etc).

Regia spectacolului (N. Masslm) a valo
rificat într’o serie de cazuri calitățile piesei. 
Pe lângă Interpretările valoroase sublinia e 
mal sus, trebue să amintim contribuția pre
țioasă adusă de Mflria Filotti — artistă 
emerită a R.P.R. — precum și de Sorin Ba- 
laban și Petru Assan, în roluri mici dar bine 
realizate. Al. Critico, în rolul lui Costinescu, 
prin jocul de scenă studiat cu atenție, a 
știut chiar să suplinească unele slăbiciuni 
a'.e textului.

In general însă, regia a dat o slabă îndru
mare colectivului de actori. Neștiind să ac
centueze momentele dramatice ale piesei și 
să gradeze just creșterea conflictului, re
gia a imprimat spectacolului un ritm liniar* 
monoton. Unele roluri n’au fost reliefate pe 
măsura posibilităților, au rămas cenușii 
(ex.: Tucior Bârsan). V. Valentineanu, deși 
â făcut eforturi în interpretarea lui Miron 
Covaci, este foarte dezavantajat de text.

Greșită și dăunătoare e îndrumarea dată 
tânărului actor Mircea [pate Mareș. In Inter
pretarea acestuia, Olaru nu apare nici
decum ca un tânăr înaintat, ou o mare fru
musețe morală, ci mai degrabă ca un „june" 
spilcuit, cu chică mare pe ceafă, încrezut șl 
afectat, afișând parcă în mod ostentativ un 
entuziasm forțat, de paradă.

Deasemenea, direcția de Scenă vădește 
neatenție față de o serie de amănunte im
portante. De pildă decorurile și costumele 
nu țin seama de anotimpuri. Deasemeni, în 
tabloul VI, cu câteva clipe înainte de pră
bușirea macaralei, grupul de muncitori din 
prim plan se mișcă pe scenă atât de neîndc- 
mânatec, încât reiese limpede că n’are altă 
treabă decât să mascheze locul uhde urmea
ză să se producă accidentul.

Date fiind lipsurile mari remarcate și cu 
prilejul altor spectacole, ale teatrului cre
dem că Ministerul Culturii ar trebui să doa 
un ajutor mai substanțial Teatrului Tinere
tului pe linia întăririi regiei.

Suntem întru totul de acord cu „România 
Liberă” care in cronica sa critică redacția 
revistei „Viața Româneasca” și conducerea 
artistică a Teatrului Tineretului pentrucă 
n’au dat un ajutor serios tinerilor autori ăi 
piesei „Simeon Albac". Trebue însă să spu
nem că autoarea cronicii din „România 
liberă”, Ecaterina Oproiu, inconsecventă cu 
cerințele formulate de ea însăși și neținând 
seama că este vorira de niște debutanți, 
adoptă în locul iniei atitudini de îndrumare 
și sprijinire, un ton aspru de complectă des
ființare a piesei, ștergând cu buretele cali
tățile ei. O asemenea atitudine este dăună
toare deSvoltării și promovării tinerilor 
dramaturgi

Tineretul nostru iubește teatrul, cere scrii
torilor să creeze piese în care să pulseze 
din plin viața bogată a poporului, 
a1 generației noi. Spre a realiza asemenea 
piese, tinerii scriitori — printre care se 
numără Silvia Andreescu și Theodcr Mă
nescu — au datoria să studieze mai adânc 
viața, oamenii patriei n >astre. Ei treime 
să-și însușească neobosit învățăturile parti
dului și să le folosească permanent, ca o 
călăuză luminoasă in întreaga lor muncă 
de creație artistică.

ANDREI BALEANU



Comsomolul, ajutor al partidului 
în îndeplinirea noilor sarcini

A. BSatin
—... ------------

Po’porul sovietic 
merge înainte cu fer
mitate pe drumul spre 
comunism. Sarcinile 
celui de al 5-lea plan cincinal sunt îndepli
nite cu succes. Industria sovietică continuă 
să crească și să se întărească. Se lucrează 
din plin la construirea unor noi uzine, mine, 
centrale electrice, sisteme de irigație. Agri
cultura socialistă, obține noi și noi succese. 
Tot mai mult înflorește cultura sovietică.

Dar oamenii sovietici nu se mulțumesc cu 
cele realizate. In fața lor se deschid noi 
perspective și mai mărețe. In decurs de 
peste două decenii și jumătate poporul so
vietic și-a îndreptat atenția principală spre 
dezvoltarea Industriei grele, știind bine că 
fără ea ar fl fost de neconceput asigurarea 
independenței statului sovietic. Acum, pe 
baza succeselor obținute în acest domeniu 
există toate condițiile pentru a se organiza, 
concomitent cu dezvoltarea continuă a in
dustriei grele, un avânt puternic al produc
ției bunurilor de larg consum. îndeplinirea 
acestei sarcini, trasată de Partidul Comunist, 
va ridica Țara Sovietică pe o nouă treaptă 
și mai înaltă, va duce la avântul continuu 
al bunei s'.ări a poporului, la înflorirea 
multilaterală a societății sovietice.

Comsomolul leninist a fost întotdeauna șl 
în toate privințele un ajutor de nădejde al 
Partidului Comunist. Prin activitatea sa pa
triotică și participarea activă la construirea 
noii societăți Comsomolul și-a câștigat res
pectul și dragostea întregului popor. încă 
în anii nrimului pian cincinal, la chemarea 
partidului, Comsomolul a devenit inițiatorul 
întrecerii socialiste în industrie, în trans
porturi, în agricultură. Primul record sia- 
hanovlst a fost stabilit în sectorul comsomo- 
list „Nicanor-Vostcc" al minei „Țentralnala 
I-mino“ de către tânărul miner Alexei Sta
hanov în noaptea de 30 spre 31 August 1935. 
Stahanov a ■ avut îndată continuatori. Com- 
somoliștii, tinerii muncitori șl colhoznici au 
fost inițiatorii noii mișcări (numită staha- 
novlstă după numele inițiatorului ei) în 
multe ramuri ale economiei naționale.

In anii planurilor cincinale de după război 
comsomoliștii din întreprinderi.și de pe șan
tiere continuă aceste glorioase tradiții, an
trenează masele largi ale tineretului la în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea șl de
pășirea planurilor de producție, luptă pen
tru folosirea cât mai largă a tehnicii, pen
tru raționalizarea producției.

Brigada tinerelor torcătoare dela fabrica 
de postav „M. I. Calinin" din Moscova în 
frunte cu brigadierul S. Cotova a știut să 
descopere rezervele interne ale mașinilor de 
tors. Ea a mărit viteza cilindrilor exteriori, 
a redus pierderile de timp la îndeplinirea 
principalelor operații, a accelerat scoaterea 
tortului gata din mașină, a mărit lungimea 
de bobinare a firelor pe țevi. In urma aces
tor fapte, numai în cursul lunii Septembrie 
această brigadă cil un efectiv de 5 oameni 
a dat peste 2.000 kilograme fire peste plan 
(din aceste fire fabricile de țesătorie vor pro
duce țesături de lână pentru confecționarea 
a 2.003 costume).

In acelaș timp producția de fire de cali
tatea l-a a fosț mărită până la 99 la șuti

Inițiativa brigăzii condusă de Cotova a 
fest iarg sprijinită, exemplul ei a fost ur
mat în fabrică de 189 brigăzi. Ministerul 
mărfurilor industriale de larg consum al 
U.R.S.S., luând în discuție într'o ședință a 
sa, comunicarea muncitoarei Cotova. a apro
bat inițiativa ei și a hotărft să o popularizeze 
în toate întreprinderile industriei ușoare. 
Astfel un 'grup de tineri inovatori și-a adus 
aportul prețios la mișcarea pentru o înaltă 
productivitate a muncii.

In prezent. în legătură cu sarcina spo
ririi prin toate mijloacele a producției măr
furilor industriale, la noi în țară se desfă
șoară Iarg întrecerea pentru livrarea unor 
produse de calitate superioară. Tinetii mun
citori și muncitoare, având în fruntea lor pe 
comsomoliști, se află în prime’e rânduri ale 
celor ce surrt in întrecere. Ast'el, la fabrica 
de încălțăminte „Scorohod** din inițiativa 
com.somoliștilor a fot creiat „un conveier 
continuu de calitate superioară", în cadrul 
căruia înlăturându-se lipsa de răspundere, 
s’a reușit Să se obțină o mare producție de 
încălțăminte de prima calitate.

Maistru l-controlor C. Fedu’.ova, comsomo- 
listă, dela fabrica de țesături fine din Cun- 
țevo a adresat prin presă un apel către în

Aci se fabrica conservele de carne
O nouă zi de muncă la fabrica de conser

ve și salam din Mediaș. Printre primii care 
au venit în secția de tranșare, sunt 
tinerii din brigada condusă de Cornel Bodi. 
De cum au venit, au început să-și organizeze 
locul de muncă, să-și pregătească sculele de 
care au nevoie. In această privință expe
riența stahanovistului sovietic Voroșin le 
este de mare ajutor. La ora fixată toți tine
rii au început lucrul.

Carnea trebue să fie repede desfăcută de 
pe oase, pentru a nu se răci. Acest lucru îl 
fac cu multă îndemânare Munteanu Moise, 
Nicoară Miron și alțl membri al brigăzii.

De aci, carnea este transportată în secțiile 
unde se fabrică salamul și conservele.

Stăhianovîstul Fechete losif. lucrează în 
secția unde se produce salam elvețian, la ma
șina de tocat carne. Această operație cere o 
mare atenție. Cu cât carnea este tocată mai 
bine, cu atât calitatea salamului este mai 
bună. De aceea tovarășul Fechete losif, nu-și 
părăsește nicio clipă mașina,

Alături la o mașină de tăiat slănină, lu
crează și utemistul Beldi Francisc. Pentru 
succesele obținute în activitatea sa, el este 
bine cunoscut de muncitorii din secție. Ca
pacitatea mașinii la care lucrează, este fo
losită din plin.

De cum intri în a doua secție de fabricare 
a salamului, îți dai seama că aici fiecare 
muncitor este preocupat să dea tot mai multe 
produse de bună calitate.

Comunistul Anton Meneș, supraveghează 
cu atenție mașina de tocat carne și cea de 
măcinat pastele pentru pateuri de ficat Cei 
doi tineri care îl ajută, îi urmăresc cu aten
ție fiecare mișcare.

Tânărul loan Santu, s’a calificat în fabri
că. Sfaturile comunistului Anton Meneș, cu 
privire la îngrijirea mașinii, curățirea și 
organizarea locului de muncă, i-au fost de 
mare ajutor.

De remarcat este și activitatea brigăzii 
utemiste condusă de tânărul Călin Constan
tin, care lucrează la umplut și legat meze
luri.

Brigăzile utemiste sunt sprijinite îndea
proape de tehnicienii fabricii.

Pe tânăra tehniciană Marla Vintllă, se
cretara comitetului organizației de bază 
U.T.M., o poți vedea adesea în mijlocul ti- 
cerllor, dându-le explicații folositoare. Pe 

tregul personal al con
trolului tehnic să nu 
se limiteze la simpla 
înregistrare a produc

ției dată la rebut, ci să studieze șl să ana
lizeze adânc cauzele rebutului, să preîntâm
pine posibilitatea apariției lui. In orașul 
Vilnius (R.S.S. Lituania), din inițiativa Co
mitetului orășenesc de Comsomol a avut loco 
consfătuire orășenească a tinerilor staha- 
novlști, raționaliza‘ori și fruntași în produc
ție, în cadrul căreia au fost discutate sar
cinile producției unor mărfuri frumoase și 
de bună calitate. Consfătuiri asemănătoare 
au fost organizate de organizațiile de com
somol din alte mari centre industriale ale 
republicii.

Satisfacerea maximă a nevoilor materiale 
și culturale mereu crescânde ale poporului 
este indisolubil legată de avântul agricul
turii. Plenara din Septembrie a C.C. al 
P.C.U.S. a indicat Partidului Comunist și 
întregului popor de a lupta pentru' avântul 
producției agricole, pentru întărirea continuă 
a colhozurilor.

Alături de întreg poporul sovietic, comso
moliștii au pornit cu înflăcărare să îndepli
nească hotărîrile Plenarei. Organizațiile de 
comsomol lămuresc tineretul asupra impor
tanței hotărîrilor partidului cu privire la 
avântul agriculturii, arată formele concrete 
ale participării tinerilor șl tinerelor la în
deplinirea lor.

Sarcina cea mal urgentă în agricultura ță
rii este, după cum a subliniat Plenara C.C., 
dezvoltarea cât mal rapidă a crește:!1 vite
lor. Multe mii de comsomoliști dela sate 
lucrează acum la fermele zootehnice. Dar 
aceasta nu este deajuns; dezvoltarea creșterii 
vitelor cere noi cadre. Comsomolul a hotărî! 
să trimită la fermele zootehnice pe cei mai 
buni activiști din rândurile comsomoliștilor 
și tineretului. Organizația regională de com
somol din Moscova, de pildă, trimite la 
munca de mulgătoare, îngrijitoare de păsări, 
îngrijitori de cal, păstori, 3.000 de tineri 
și tinere.

In toamnă, organizațiile de comsomol au 
ajutat activ pe crescătorii de vite din colho
zuri să se pregătească pentru iarnă. In Re
publica Tătară, de pildă, a început luna com- 
somolistă și de tineret pentru oregătirea nu
trețului. In colhozuri au luat ființă brigăzi și 
echipe de tineret pentru strângerea și inși- 
lozarea în căpițe a paielor și p’.evei. Corn- 
somo'.iștil din regiunea Moscova au organ! 
zat 300 de detașamente și brigăzi de tineret 
pentru reparația și încălzirea încăperilor pen
tru vite.

Partidul acordă o mare atenție dezvoltă.-'.; 
culturii legumelor, în special în jurul mari
lor centre Industriale. Și în această acțiune 
comsomoliștii mani’estă inițiativa lor Inepui
zabilă. Comitetul regional al U.T.C.L Lenin
grad, de pildă, a organizat luna pregă
tirii răsadnițelor pentru primăvară. Ccmso- 
moliștii din regiunea Moscova au ho’ărit să 
pregătească pentru primăvara viitoare 200 
milioane de ghiveciuri de turbă cu gunoi fer
mentat. prin care se va suori productivitatea 
culturilor de legume. Exemplul comsnmo- 
liștilor din Leningrad si Moscova a fost larg 
însușit de organizațiile cxnsomoiis e din 
alte orașe.

Pentru avântul agriculturii. pentru sporirea 
productivității tuturor culturilor șl a pro
ductivității creșterii vi'elor. cadrele de spe
cialiști au o importanță hotărîtoare. Partidul 
a chemat agronomii, zootehnicienii, tracto
riștii, care nu lucrează în specialitatea lor, 
să se întoarcă în colhozuri șl sovhozuri, să 
dea ajutor statului la mai buna organizare 
a producției agricole. La această chemare au 
răspuns imediat mii de patrioți sovietici 
Printre cei care și-au exprimat dorința de a 
pleca în colhozuri sunt mulți ingineri, teh
nicieni. mecanici, șoferi. •

Tineretul sovie-lc a primit hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.U.S. ca pe o sarcină, cu 
o mare importanță pentru întregul popor. In 
uzine, în organizațiile de transport, în insti
tuțiile de învățământ și în instituțiile admi
nistrative, legate de agricultură, comsomo- 
liștii șl tinerii iau măsuri pentru îmbună
tățirea deservirii colhozurilor, sovhozurilor 
șl S.M.T.-urilor.

Tinerii patrioți sovietic! muncesc cu abne
gație, cu spirit creator în toate ramurile in
dustriei șl agriculturii U.R.S.S., continuând 
tradițiile glorioase ale Comsomolului. ca aju
tor credincios șl de nădejde al partidului.

•$>------------------- 

bună dreptate se mândrește ea cu tinerii din 
brigada condusă de Laslo Andrei, care au 
câștigat întrecerea pe prima decadă a lunii 
Decembrie. Cele 15 membre ale brigăzii, pre
pară zilnic mii de cutii de conserve.

Utemista Reghina Șnabeî. pune în cutii 
cantitatea necesară de arpacaș. Cutiile de 
conserve trec apoi la alte tinere care umplu 
cutiile cu carne șl cu tot ce este necesar. Cu
tiile, ajung apoi la responsabilul brigăzii, 
care le închide cu ajutorul unei mașini. In- 
tr’una din zile, la sfârșitul celor opt ore de 
muncă, tinerii au dat peste 5700 de cutii de 
conserve. In telul acesta planul a fost înde
plinit și depășit La obținerea succeselor bri
găzii contribue și utemistele Sara Imbrich și 
Saira Șustâr, care lucrează Ia spălatul cutii
lor, cât și utemista Marta Schuber care reu
șește să ștanțeze zilnic peste normă 480 ca
pace

Fabricarea conservelor nu se termină încă 
aci. Dela brigada utemistă, cutiile sunt trans, 
pertate la secția de sterilizare, unde cu aju
torul unei macarale deservită de utemista 
Alezi Rozalia, cutiile sunt introduse în ca- 
zânele speciale pentru fiert. Apoi, ea urmă
rește cu atenție manometrele care indică 
până la ce temperatură trebuesc lăsate cu
tiile să fiarbă.

Rezultatele muncii tinerilor dela fabrica de 
conserve și salam din Med'aș, ar putea fi și 
mai mari, dacă conducerea întreprinderii și 
comitetul organizației de bază U.T.M.. s’ar 
preocupa de punerea în practică a propune
rilor făcute de tinerii muncitori. De pildă, 
membrii brigăzii utemiste din secția conserve 
au propus să se aducă mai multe coșuri ne
cesare transportului cutiilor cu conserve. 
Această propunere nu a fost rezolvată însă.

Graficele de producție individuale, nu se 
complectează cu regularitate, ceeace face ca 
muncitorii să nu cunoască în permanență 
rezultatele muncii lor.

Conducerea fabricii, trebue să țină cont de 
propunerile venite din rândurile muncitorilor, 
menite să contribue la îmbunătățirea muncii 
și la îndeplinirea în cât mal bune condițiuni 
a sarcinilor de plan.

Tinerii dela fabrica de conserve și salam 
din Mediaș, își sporesc și mai mult eforturile 
în muncă pentru a se achita cu cinste de 
sarcinile ce revin muncitorilor din industria 
alimentară.

GAVRIL POPA 
corespondentul „Scânteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin 

încheierea lucrărilor 
celei de a IV-a sesiuni 

a comisiei mixte de colaborare 
Tehnico - Științifică 
româno-germană

Recent eu avut loc la București, lucrările 
celei de a IV-a sesiuni a Comisiei Mixte de 
Colaborare Tehnico-Științifică între R.P.R. 
și R.D.G. Lucrările s'au încheiat cu hotă- 
rîrl pozitive pentru ambele părți.

Conform celor stabilite, Republica Popu
lară Română va primi din partea. Republi
cii Democrate Germane, documentații tehni- 
co-științlflce referitoare la prelucrări de 
minereuri, fonte, construcții de instalații, 
utilaje și mașini, rețete pentru fabricarea 
unor produse chimice, documentații pentru 
inaustria ușoară și industria alimentară.

Republica Democrată Germană va primi 
din partea Republicii Populare Române do
cumentații tehnice referitoare la : Instalațiile 
pentru foraj, construcțiile de locomotive, 
cuptoarele de ciment, agricultură și metodele 
de fabricație folosite în Industria ușoară și 
alimentară.

Lucrările sesiunii de colaborare s'au des
fășurat în spiritul unei strânse prietenii.

(Agcrprcs)- o-
Delegația 

oamenilor de știința bulgari 
a părăsit Capitala 

înapoindu-se ia Soția
Ea 6 ianuarie au părăsit Capitala, înapo- 

indu-se pe calea aerului la Sofia. Saso Nico- : 
Iov Bojinov, asistent la Academia de Me
dicină din Sofia, Nicola Atanasov Bosev, I 
asistent '.a Institutul de Fiziologie de pe , 
lângă Academia de Medicină din Plovdiv 
și Stancio Ranghelov Stancev. colaboraror la ! 
Institutul Arhe logic de pe lângă Academia 
de științe din Sofia.

Oaspeții eu studiat timp de două luni în I 
cadrul Institutului de Neurologie „I. P. Pa
vlov" și Institutului de Fiziologie Normală 
și Patologică din București, ir. cadrul co- [ 
lectivului de Fiziologie el Filialei Cluj ■ 
a Academiei R.P.R. șl la Muzeul național I

■ de Antichități ai Academiei R.P.R.
La aeroportul Băneesa oamenii de știință I 

i bulgari au fost conduși de reprezentanți ai 1 
Institutului Român pentru Relațiile Cultu- j 
rale cu Străinătatea și ai Academiei R.P.R.

(Agerpres).

5 aDi de activitate 
a Teatrului de Stat 
din Orașul Stalin

In Orașul Stalin a avut loc de curând fes- 
tlvftatea aniversării a 5 ani dela înființarea i 
Teatrului de Stat din localitate. Cu acest 
prilej, colectivul teatral a prezentat câte un 
act din piesele originale „Dela 4 în sus“, 
„Titanic vals* și „Ultima oră".

Vorbind despre activitatea Teatrului de 
Stat din Orașul Stalin, tov. Marin Pârâianu, 
directorul teatrului, a arătat că in decurs de 
5 ani, colectivul teatrului a prezentat 36 
premiere In 1320 de spectacole. In cel 
5 ani de muncă, piese ca „Oameni de azi" 
și „Cumpăna" de Lucia Demetrius, „Iarbă 
rea" de A. Baranga, „Lupii” de Radu Bo- 
u-eanu, „Platon Crecet" șl „Crângul de că-

■ lini” de Al. Corneiciuc, „Tinerețea părinți
lor” de Boris Gorbatov, „Intrigă șl Iubire" 
de Schiller, „Bădăranii" de Carlo Goldoni, 
„A 12-a noapte" de Shakespeare și altele, 
au fost vizionate de peste 641.000 de spec
tatori.

Luând cuvântul cu prilejul acestei festivi
tăți, stahanovistul Ion Bălărău dela uzinele 
„Steagul Roșu" a vorbit despre dragostea 
pe care o au muncitorii față de teatru care 
contribue la ridicarea nivelului lor cultural.

In cele 26 de turnee, artiștii Teatrului de 
Stat din Orașul Stalin au contribuit la ri
dicarea nivelului cultural al oamenilor mun
cii nu numai din regiunea Stalin ci șl din 
alte localități ale țării.

Pe lângă Teatrul de Stat din Orașul Stalin 
a luat ființă in 1950 un teatru de păpuși ale 
cărui spectacole s’au bucurat de participa
rea unui număr de 26.500 de spectatori. Anul 
acesta Teatrul de Păpuși va funcționa într’o 
clădire nouă care va fi construită în centru! 
orașului.

La festivitatea închinată celor 5 ani de 
activitate a teatrului, numeroși oaspeți, oa
meni ai muncii, artei șl culturii, din diferite 
orașe ale țării au felicitat colectivul Teatru
lui de Stat din Orașul Stalin.

Vizitând Expoziția anuală

Printre cei 17.000 de vizitatori care au pășit până acum în sălile Expoziției anuale 
de Stat a artelor plastice deschisă nu de mult în Palatul Republicii, sunt nenumărați 
tineri. Cu mult interes privesc ei bogăția de lucrări expuse. Unuia îi place mai mult 
tabloul care îi reprezintă pe oțelarii reșițeni în fața cuptoarelor, altul se oprește plin 
de admirație în fața unei sculpturi în lemn. Cei doi tineri, de bună seamă prieteni, care 
stau acum în fața ilustrațiilor la o carte bine cunoscută discută probabil despre măestria 
cu care desenatorul a făcut să le apară în fața ochilor personagii și scene care Ie rămă
seseră adânc întipărite în minte. Compozițiile de mari proporții atrag la rândul lor 
atenția tinerilor vizitatori ai expoziției și nu de puține ori ei întârzie minute în șir 
în fața unor asemenea tablouri, studiind cu atenție expresia feții și atitudinea fie
cărui personagiu. Frumoasele peisagii care sunt expuse stârnesc pe bună dreptate in
teresul tinerilor iubitori al naturii.

In fotografiile noastre sunt reproduse două din lucrările expoziției. Prima e com
poziția pictorului Ștefan Barabaș intitulată „Ajutorul sovietic”. Din întreaga atmosferă 
a acestui tablou se degajă interesul, mulțumirea, entuziasmul și recunoștința cu care 
muncitorii dintr’o fabrică din țara noastră primesc o nouă mașină sovietică care le va 
ușura munca, o va face mai spornică. A doua fotografie este o reproducere după lucrarea 
„Pe fluviul Tsien-Tang” a Ligiei Macovei. Această acuarelă e rodul vizitei pe care 
artista a făcut-o in R P. Chineză. Specificul peisajului chinezesc, frumusețea și gin
gășia acestui colț din vastul teritoriu al Chinei, prinde viață în tablou.

Mulți dintre cei care și-au petrecut câteva ore în expoziție au simțit nevoia să-și 
împărtășească sentimentele și gândurile lor în caetul de impresii. Și nu de puține ori 
poți citi deasupra unei semnături cuvinte ca acestea: „Vizitând bogata expoziție de 
arte plastice mi-am putut întări convingerea că în R.P.R. cultura avansează cu pași 
gigantici”.

însemnări din viata maestrului
emerit al sportului Gheorghe Fi at
Intr’un colț al camerei sale Gheorghe Fiat 

are așezat un dulăpior de sticlă. In el se 
află medalii, cupe, diplome și premii, dovadă 
a gloriei sportive a tânărului maestru eme
rit al sportului.

La loc de frunte sunt așezate două me
dalii : una de aur dela Camnionatele Mon
diale universitare din anul 1951 dela Berlin, 
iar alta de bronz dela Jocurile Olimpice dela 
Helsinki din anul 1952. Intre e'e este așezată 
o medalie mult mai mică și mai modestă. 
Ea înseamnă o etaoă hotărîtoare în viața 
sportivă a campionului țării noastre, și amin
tește de prima întâlnire pe ring și totodată 
de prima lui victorie.

ÎNCEPUTUL E BUN
Era într’o seară de toamnă la Reșița. In 

programul unei gale neînsemnate, un boxeur 
rămăsese fără adversar. Gheorghe Fiat s’a 
oferit.

— Dați-mi voie să boxez eu.
Avea doar 16 ani, iar pe ring nu boxase 

încă niciodată. Adversarul său era un boxeur 
vechi tși cu renume în întreaga regiune.

Conducătorii galei, s’au codit la început 
dar i-au îngăduit totuși să boxeze.

— Dacă dorești tu, fie ! — se înveiră ei. 
Unul ii dădu un sfat:

— Când nu mai poți ridică mâna...
Spre surprinderea tuturor însă în repriza 

Il-a adversarul lui Fiat. încercatul boxeur a 
abandonat.. A fost prima victorie sportivă a 
lui Fiat și a însemnat un puternic îndemn de 
a pomi pe drumul cuceririi măestriei spor
tive.

— începutul e bun — continuă — l-au 
spus după match.

...Fiat a îndrăgit mal de mult acest sport, 
de când asistase pentru prima oară la o gală 
de box. Avea pe atunci 11 anL A fost în
cântat de lupta sportivă de pe ring, i-a plăcut 
mult, curajul boxeurilor. Atunci s’a născut în 
el dorința de a cunoaște și de a practica bo
xul.

Dar asemenea celorlalți copil a! muncito
rilor, lui Fia* îi erau îngrădite posibilitățile 
de a face sport. Tatăl lui. bătrânul oțel ar 
Pave! Gruia Flat, își ducea cu greu viața. 
Avea un salariu de batjocură, cu care abia 
putea să îngrijească de cei patru copil.

De practicarea sportului nici vorbă. Șl 
tocmai pentrucă nu putea să învețe sportul 
preferat, flăcăului îi creștea în suflet dorința 
de a-1 practica. Dar de unde bani pentru 
mănuși de box, echipament ?

CÂND VISUL CAPĂTĂ VIAȚĂ
După 23 August 1944 la Reșița a luat fi

ință un club sportiv, care asigura tinerilor 
muncitori posibilitatea de a practica sportul.

Cercul de
La Facultatea de Hidro'ehnicâ s’a deschis 

în 1952 un cerc științific pe lângă catedra 
..Construcții Hidrotehnice". Acest cerc a înre
gistrat chiar dela începutul activității sale o 
serie de succese; două din lucrările lui și 
anume „Studiul drenurilor multiple cu me
toda Nelson-Skocniakov", și „Navlgabiliza- 
rea Dâmboviței în București” au fost pre
zentate și în cadrul Conferinței pe Capitală 
a cercurilor științifice pe on.ii.l 1952/53.

Studenții membri ai cercului au plecat apoi 
pe șantierele țării noastre în cadrul practicii 
de vară, unde au avut de învățat noi și 
numeroase lucruri folositoare și interesante.

Interesul deosebit al studenților din facul
tate față de acest cerc, și mai ales experiența 
activității cercului din anii trecuțî, a făcut oa 
nivelul lui să se ridice încă dela începutul 
acestui an universitar. Faptul că cel care 
conduce activitatea cercului, tovarășul Conf. 
Iorgulescu Florian a studiat la un institut 
din U.R.S.S. a făcut ca activitatea cercului 
să devină mal interesantă. El ne-a împărtă
șit din experiența cercurilor din institutele 
sovietice, o serie de lucruri Interesante care 
au contribuit la îmbunătățirea activității 
cercului nostru.

In momentul de față cercul numără 50 
membri, dintre cei mai buni studenți ai 
anilor III șl IV. ,

Ședințele ținute până acum dela începutul 
anilui, au tratat atât probleme studiate la 
practică, cât și chestiuni noi, de importanță 
teoretică. S’au prezentat de pildă, lucrări ca : 
„Studiul epuismuntelor pe șantierele unei mari 

Visul lui Fiat a început să capete viață. Avea 
acum asigurat totul: mănuși de box, sală de 
antrenamente, antrenori care-1 ajutau cu 
dragoste. Visul devenea realitate.

Datorită muncii însuflețite, antrenamente
lor perseverente, dârze, măestria lui sportivă 
creștea din zi în zi. Nu după mult timp a 
devenit reprezentantul regiunii, a învins o 
serie de boxeur! din București, Galați, 
Ploești și alte orașe ale țării.

In anul 1948, după ce a câștigat titlul de o- 
noare de campion al R.P.R. la categoria pană 
a f.st selecționat în reprezentativa sindicală 
care a participat la Paris la serbările orga
nizației snortive muncitorești, din Franța — 
F. S. G. T. Acolo, la Paris, în sala de box 
unde a ieșit învingător, Gheorghe Fiat a a- 
vut ocazia să cunoască tineri care nici nu 
împliniseră 18 ani ajunși boxeuri profesio
niști, exploatați crunt care după o scurtă ca. 
rleră rămăseseră pe drumuri, în voia soartti.

SPORTIV ADEVĂRAT
Fiat iubea boxul și-l practica cu pasiune 

consacrându-i majoritatea timpului său liber. 
Totuși, sportul nu a constituit niciodată sco
pul unic al vieții sale. Munca și sportul au 
mers paralel în viața și activitatea sa. Tova
rășii din secția unde muncea admirau rea
lizările Iul în producție și sport, Fiaț a de
venit maistru, dat fiind calificarea sa. Pe 
panoul de onoare al uzinei fotografia și nu
mele lui apăreau tot mai des.

Măestria sportivă a lui Fiat a crescut în 
acelaș timp cu munca în uzină. De ne
numărate cri 1 s’a încredințat sarcina de 
cea mai mare onoare pentru un sportiv aceia 
de a reprezenta patria în întâlnirile interna
ționale. Fiat a știut să lupte șl să învingă. 
Numele său a fost trecut pe tabelele de onoare 
ale câștigătorilor concursurilor dela Pragaț 
Sofia, Budapesta și alte locuri. In țară, dela 
începutul activității sale și până acum Fiat 
nu a pierdut niciun match.

Răsplata hărniciei lui a primit-o la 1 Mai 
1950, când Partidul și Guvernul prețuindu-i 
eforturile în producție l-au cinstit cu Ordinul 
Muncii clasa IlI-a. In primăvara anului 1951 
după ce a câștigat din nou titlul de campion 
al R.P.R., Gheorghe Flat a primit pentru me
ritele lui sportive titlul de maestru al spor
tului. In acelaș an la Berlin în cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare Fiat câștigă ti
tlul de campion universitar.

Cea mai mare victorie de până acum Fiat 
a obținut-o însă în anul 1952 la Helsinki cu 

Din activitatea cercurilor științifice

construcții hi 
construcții” referat care a fost pregătit în 
cadrul practicei studenților la Hidrocentrala 
V, I. Lenin — Bicaz, referatul „Studiul depu
nerilor de aluviuni", întocmit pe baza obser
vațiilor făcute pe un alt șantier, etc.

Referatul „Studiul depunerilor de aluviuni" 
are o importanță mare, mai ales pentru fap
tul că tovarășii referențl — Manta Apostol, 
Dragomir Dan, Coman Petre și Georgeacopol 
Ion, — și-au dat și contribuția lor personală 
în rezolvarea problemei depunerilor de alu
viuni. Astfel, în probleme pierderilor de sar
cină prin conducte acești tovarăși au căutat 
chiar să construiască un aparat care să în
registreze pierderile de sarcină. Chiar dacă 
aceste probleme nu au putut fi pe deplin 
rezolvate încă, studiul lor va fi reluat șl 
dus la bun sfârșit în oadrul cercului nostru.

Nu demult e avut loc o nouă ședință a 
cercului. Referatul a fost ținut de 4 tovarăși 
din anul IV, care au făcut un studiu asupra 
metodelor de lucru folosite pe șantierul unde 
au fost la practică. Studenții referențl au îm
părțit acest studiu pe probleme, fiecare tra
tând o problemă diferită. Astfel tov. Ionescu 
Dan, a făcut o caracterizare generală a lu
crărilor, prin expunerea planului de situație 
a construcției; tovarășa Neagoe Constanța a 
vorbit despre modul cum se face captarea și 
despre construcția conductei de coastă ; tova
rășul Bică Constantin s’a oprit asupra pro
blemei ga'.eriTor de aducțiune, iar în încheiere 
tovarășul Constantinescu Lucian, a tratat 
problema nodului hidraulic, insistând asupra

de Stat a artelor plastice

prilejul celei de a XV-a ediții a Jocurilor Oa 
limpice de vară unde a reprezentat țara n.oa- 
stră.

AȘA A LUPTAT PENTRU GLORIA 
SPORTIVA A PATRIEI

Sala Messuhalli unde se desfășurau întâl
nirile de box era arhiplină. Când Fiat se în
dreptă spre ring sala izbucni în aplauze. In 
ajun el învinsese cu ușurință pe egipteanul 
Alsachi iar acum întâlnea pe reprezentan
tul Argentinei, puternicul Bonetti. Deși sus
ținuse doar un singur match în capitala Fin. 
landei, Fiat atrăsese atenția spectatorilor 
prin precizia și forța loviturilor sale.

Boxeurii au schimbat primele lovituri. Bo
netti năvăli cu o puternică ploaie de lovituri 
dar Fiat s’a apărat cu succes. Înainte de 
sfârșitul reprizei, Fiat a fost din nou surprins 
de loviturile puternice ale adversarului. Fiat 
nu trecu în apărare ci răspunse la atac prin 
atac. Era greu să urmărești loviturile așa de 
repezi care se deslănțuiau.

Fiat a ieșit învingător în întâlnirea cu 
puternicul boxeur argentinian. Și astfel, 
Gheorghe Fiat a ocupat locul III la ca
tegoria ușoară dovedindu-se unul dintre cel 
mai buni din lume la această categorie. Re
deschiderea fracturii dela mână îl împiedecă 
însă să lupte mai departe pentru titlul de 
campion olimpic unde avea : „șanse dintre 
cele mai mari" după cum scriau ziarele fin
landeze.

SECRETUL SUCCESELOR
La începutul anului trecut, Gheorghe Flat a 

primit pentru îndelungata șl bogata sa acti
vitate sportivă înalta distincție de maestru 
emerit al sportului. Vorbind despre activita
tea sa unui grup de tineri sportivi, Fiat a 
fost întrebat :

— Care este totuși „secretul” succeselor 
tale.

— „Secretul” vl-1 pot spune și vouă ca șl 
tuturor tinerilor sportivi. El constă în : mun
că însuflețită, antrenamente perseverente și 
luptă dârză pentru creșterea măestriei spor
tive. Victoria în luptă este doar o încununare 
a succeselor obținute la antrenament".

Dragostea adâncă față de patrie, patrio
tismul fierbinte, const it tic forța care-il că
lăuzește pe Gheorghe Fiat în întreaga sa 
viață și luptă sportivă.

— Patriotismul — a declarat el unui zia
rist la Stockholm cu prilejul întâlnirii inter
naționale de box R.P.R.—Suedia unde a obți
nut din nou o strălucită victorie— constitue 
acea forță capabilă să ne ducă la realizarea 
celor mai înalte performanțe pentru gloria 
sportivă a patriei noastre Iubite.

Ți într’adevăr acesta este izvorul forței 
lui Gheorghe Fiat ca si al tuturor sportivi, 
lor din scumpa noastră patrie.

AL. PINTEA

drotehnice
conductei forțate, și a făcut o expunere asu
pra perspectivelor de viitor.

întrebările și discuiț’ile au antrenat mulți 
studenți. Ei s’au interesat ■atât de proble
mele construcției, cât și de probleme tehno
logice și de probleme de economie și între
buințarea mâin’i de lucru pe șantier în modul 
cel mai rațional. Lămuriri miri ample asupra 
întrebărilor puse au fost date de tovarășul 
conf, Rtdu Prișcu, sub a cărui îndrumare a 
fost lucrat referatul.

După termmarea referatului, a rulat un film 
tehnico',or documentar — științific „Canalul 
Volga-Don”. Introducerea unor astfel de me
tode de popularizare a construcțiilor mărețe 
ale comunismului tin facultatea noastră, a 
stârnit interesul studenț'Tor din anii III și IV. 
Ei au putut să cunoască în parte, cu acest 
prilej metodele de lucru ale stahanoviștilor 
sovietici precum și mașinile perfecționate care 
permit efectuarea lucrărilor intr’un ritm 
rapid.

Des'gur că întrebuințarea și în viitor a 
acestor metode v.a face mat atractivă 
activitatea cercului, mai bogată. Cercul nostru 
științific și-a propus dealtfel să facă cunos
cute studenților în celelalte ședințe ale sale 
metodele de lucru și de calcul în proiectarea 
marilor construcții soviet’ce, fapt care ne 

va ajuta mult în însușirea cunoștințelor pen-i 
tru viitoarea noastră profesiune.

DOINA VREJOIU,
Studentă în anul III 

Facultatea de Hidrotehnică, 
București



Perspectivele activității F. M. T. D. 
în anul 1954

Hol succese
ale Sorțeloy democrate 

din Italia

i Recepția oferită de ambasadorul U. R. S. S. 
în R. P. Chineză în cinstea lui I. F. Tevosian

Interview cu Bruno Bernini, președintele F. M. T. D,

Anul 1953 a fost un an de bogată activitate a Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Deosebit de largi sunt și perspectivele activității F.M.T.D. in anul 1954. 
Intr’un interview acordat revistei „Tineretul Lumii", BRUNO BERNINI, președintele 

F.M.T.D., a expus in linii mari programul Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat pe anul 1954. Publicăm mai jos acest

(Agerpres). — Ziarul 
forțele democratice au 
în alegerile comunale

„Unita" 
repurtat 
care au

interview.

ÎNTREBARE: Ce-și propune să reali
zeze F.M.T.D. în 1954.

RĂSPUNS: Cel de al Ill-lea Congres și 
cel de al IV-lea Festival Mondial al Tineretu
lui au arătat limpede liniile generale ale 
activității noastre pentru 1954: unitatea, 
apărarea drepturilor tineretului, prietenia in
ternațională și pacea.

Mizeria, lipsa de înțelegere și războiul, 
constitue în prezent cauzele cele mai însem
nate care amenință existența și viitorul ti
nerilor.

Pentru a feri tineretul de aceste primejdii 
nu există decât o singură cale : aceea a unirii 
eforturilor tuturor tinerilor împotriva condi
țiilor grele de viață, pentru apărarea energică 
a drepturilor, pentru a opune voința de în
țelegere reciprocă șl de prietenie încercărilor 
de desbinare 'intre popoare și pentru continua 
apărare a păcii împotriva primejdiei de război 
care amenință întreaga lume.

ÎNTREBARE: In ce privește apărarea 
drepturilor tinerilor, care sunt inițiativele 
concrete ce vor fi luate în acest domeniu 
în cursul acestui an ?

RĂSPUNS : Tinerii din multe țări din 
Europa de Vest până în America, din Asia 
până fn Africa, muncitori sau studenți, resimt 
dureros situația existentă de stagnare ^șj 
uneori de regres economic pe care însăși 
O.N.U. trebue s’o recunoască adesea. Există 
însă anumite categorii de tineret care așa 
cum a precizat cel de al III-lea Congres Mon
dial el Tineretului, sunt lovite in mod deo
sebit, cum ar fi, de pildă, tiner. textiliști, 
minerii și mai ales tineretul sătesc.

Jn numeroase țări din Europa și America 
Latină se Și desfășoară sau sunt fci stadiu 
de pregătire conferințe naționale și întâlniri 
regionale pentru aceste categorii de tineri 
pregătite prin sute de adunări locale și alte 
inițiative — ca petiții și manifestații — Noi 
susținem și vom susține toate inițiativele, 
care pe calea schimbului de experiențe, de 
lupte și victorii, tind să ridice și să lărgească 
capacitatea de luptă a acestor tineri și să-i 
ajute să cucerească condiții de viață mai 
bune. Inițiativa tineretului rural italian din 
Ravenna de a convoca in 1954 o întâlnire 
Internațională a Tineretului dela sate, are o 
importanță deosebită în acest sens. Tineretul 
sătesc reprezintă cea mai mare parte a tineri
lor din lume, partea cea mai oropsită și mai 
exploatată care are cel mai mult nevoie de 
ajutor in lupta sa pentru o viață demnă și 
omenească. Iată dece Federația noastră și-a 
dat întru totul adeziunea la propunerea tine
retului italian și a tuturor organizațiilor 
membre precum și a oricăror alte organizații, 
indiferent de tendințe pentruca tineretul să
tesc din lumea întreagă să-și unească forțele, 
să promoveze o vestă activitate în toate țările 
și să asigure întâlnirii succesul cel mai desă
vârșit.

•Pe lânigă aceasta Federația își propune să 
acorde un ajutor și mai mare decât până 
acum tinerilor din țările coloniale, acordând 
o importanță deosebită manifestărilor din 21 
Februarie și sprijinind în toate țările cele 
mai felurite inițiative în vederea creeril unui 
Fond al Solidarității pentru tinerii din țările 
coloniale.

membre. Pentru 1954 se prevăd de pe acum 
festivaluri naționale, în numeroase țări din 
Europa, Asia și America Latină. Au fost deja 
anunț/'.
cursuri și manifestații culturale și sportive in 
America Latină și Țările Scandinave. Este 
vorba de un program cât se poate de vast 
care va atrage .milioane de tineri ,îngădui,n- 
du-le să-și afirme forțele creatoare, să-și com
pare experiențele șl să strângă legăturile de 
prietenie. Noi sprijinim întru totul aceste ma
nifestații.

Dar F.M.T.D. va iniția ea însăși manifes
tații culturale — ca de pildă concursuri artis
tice și muzicale — întâlniri sportive regio
nale și internaționale în diferite ramuri și. 
acțiuni turistice, >în special în timpul vacan
țelor, organizând excursii în diferite țări și 
tabere internaționale.

in acest an va fi dat un mare avânt schim
bului de delegați intre cele mai diverse orga
nizații culturale, sportive ca și schimbului de 
experiență și în genere corespondențe intre 
tineri, grupele și organizațiile de tineret din 
toate țările lumii.

Este vorba de acțiuni viaste și felurite pe 
care noi le rezumăm astfel: „Prin cunoaștere 
către prietenie". întâlnirile și schimbul re
ciproc de păreri asupra vieții sunt cerințe fi
rești pentru tineret care caută necontenit 
să-și lărgească orizontul.

In acest sens, Federația noastră nu urmă
rește altceva decât să satisfacă dorințele tutu
ror tinerilor din lume și a tuturor organiza
țiilor lor, oricare ar fi orientarea poLtică și 
convingerea br religioasă.

F.M.T.D. cheamă pe toți tinerii cinstiți la o 
muncă de colaborare. Ea este singure organi
zație internațională în jurul căreia se strâng 
tinerii și organizațiile de tineret din toate 
țările, fără nici o deosebire; în actualele con
diții de încordare internațională, ea știe că 
poiate juca un rol important și vrea să și-l în
deplinească împreună cu toți tinerii fără nici 
o deosebire, opunând încordării internaționale 
■prietenia și solidaritatea frățească a tinere
tului lumii.

te «nari festivaluri regionale cu con-

ROMA 6 
relatează că 
noi succese 
avut loc la Molfetta și Adelfia, certare impor
tante di.n provincia Barl.

La Molfetta, partidul comunist e întrunit 
6.286 voturi față de 5.359 la alegerile parla
mentare din 7 imn,ie, partidul socialist — 
2.999 voturi față de 1.657, în timp ce demo- 
crat-creștinii a-u întrunit 9.910 voturi față 
de 11.245 la 7 iunie. Au pierdut deasemenea 
voturi monarhiștii și „Mișcarea socială ita
liană". Partidul comunist a obținut 25,7% 
din .numărul voturilor exprimate față de 
20,5% la 7 iunie, partidul socialist 12,2% 
față de 6,6%, demoarat-creștlnii 40,4% față 
de 42,6%, monarhiștii 14% față de 21,6% 
și neofasciștii 3,1% față de 3,4% din nu
mărul voturilor.

La Adelfia lista cetățenească, (comuniști, 
socialiști și independenți) a întrunit 1.483 
voturi, cu 200 mai mult decât la 7 iunie, în 
timp ce democrați-creștinii au obținut 2.444 
voturi, cu 32 mai puțin decât la 7 iunie.

Deasemenea au avut loc alegeri comunale 
la Castel Raimondo în provincia «Macerata, 
unde lista partidelor de stânga e câștiga; 
164 voturi față de ultimele alegeri, In timp 
ce democrat-creștinii a«u pierdut 519 voturi.--•--

Împotriva proiectatei alianțe militare 
americano-pakistaneze

NEW YORK 6 (Agerpres). — După cum 
relatează Agenția Indiană de Informații, 12 
reprezentanți de seamă ai opiniei publice a- 
mericane au trimis președintelui Eisenhower 
o telegramă In care se pronunță împotriva 
proiectatei alianțe militare americauc-pakis- 
taneze. Această a!ian«ță militară — scriu sem
natarii telegramei — „va crea o stare de în
cordare și suspiciune în întreaga Asie”.

Printre semnatarii telegramei se află: Nor
man Cousins, editor al revistei „Saturday 
Review of Literature”; Lewis Mamford Le
wis scriitor; John Bennet, profesor universi
tar; Theodor Ecown, leader sindical; Faubien 
Bower, publicist; Dorothy Roman, scriitoare 
și al,ii.

------•-------

ÎNTREBARE: In ce privește activitatea 
culturală și sportivă care este programul 
F.M.T.D. ?

RĂSPUNS : Cel de al IV-lea Festival a 
constituit o experiență și o pildă foarte va
loroasă pentru toate organizațiile naționale

★

La întrebarea cum consideră F.M.T.D. par
ticiparea tineretului la marea luptă pe care 
popoarele din lumea întreagă o duc pentru 
apărarea păcii, Bruno Bernini a răspuns prin
tre altele : „In actuala situație, orice acțiune 
destinată reducerii fondului de înarmare, 
orice cucerire a tinerilor în domeniul muncii, 
educației și pentru ridicarea nivelului lor de 
trai, sunt o contribuție directă la lupta pen
tru pace. Trebue dusă totodată o luptă con
tinuă pentru apărarea independenței națio
nale și a păcii, împotriva oricăror acțiuni 
războinice, împotriva oricărei tentative de a 
subjuga popoarele libere".

La întrebarea ca’re 6unt condițiile pe care 
F.M.T.D. le pune colaborării cu alte organi
zații internaționale Bruno Bernini a răspuns 
printre altele : „Așa cum invităm toate orga
nizațiile internaționale șl naționale să parti
cipe la inițiativele noastre, tot așa suntem 
gata să discutăm și să sprijinim orice iniția
tivă, ori de unde ar veni, care ar ameliora 
existența tinerilor și ar îmbunătăți relațiile 
de prietenie. Aceasta deoarece — așa cum 
adesea ne-a demonstrat experiența — numai 
prin unitate tinerii își pot realiza aspirațiile.

In acest sens credem că se poate creea o 
platformă comună de întâlnire între toate 
organizațiile internaționale ale tineretului 
pentru a căuta mijloacele eficace în interesul 
tinerei generații... Suntem gata să luăm parte 
la orice inițiativă în această direcție. Noi 
n’aim cerut niciodată și nici nu cerem nimă
nui să renunțe la convingerile și concepțiile 
lui. Dacă am cerut ceva este ca fiecare, in
diferent de convingeri, să muncească pen
tru construirea unei păci reale și trainice".

PEKIN 6 (Agerpres). — TASS transmite: j 
La 5 ianuarie, P. F. Iudin, ambasadorul U- 1 
niunii Sovietice în Republica Populară Chi
neză, a ofer’t o recepție în cinstea lui I. F. 1 
Tevosian, vicepreședinte al Consiliului de : 
Miniștri al U.R.S.S. și ministru al industriei 
metalurgice al U.R.S.S.

La recepție au participat Liu Șao-ți, Ciu De, 
Gao Gan, vicepreședinți ai Consiliului gu
vernamental central popular al Republicii 
Populare Chineze ; Ciu En-lai, premierul 
Consiliului administrativ de stat și ministru 
al afacerilor externe; Dun Bi-u, Den Siao-

---------------*e-

pin, vicepreședinți ai Consiliului administra
tiv de stat; membri ai Guvernului Central 
Popular și ai Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, membri ai ambasadei 
sovietice.

Ambasadorul P. F. Iudin, Liu Șao-ți și 
1. F. Tevosian au rostit scurte cuvântări și 
urări în cinstea prieteniei frățești de nezdrun
cinat chino-sovietice, în cinstea președintelui 
Mao Tze-dtm și a președinte'ui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. G. M. Malencov.

Recepția s’a desfășurat într’o atmosferă 
caldă și cordială.

Declârâțiâ lui Nehru la Nagpur
DELHI 6 (Agerpres). — După cum trans

mite postul de radio Delhi, primul ministru 
al Indiei, Nehru, luând cuvântul în seara zi
lei de 4 ianuarie în cadrul unui meeting care 
a avut loc la Nagpur, (statul Madhjia Pra- 
deș) a declaratzCJ guvernul Coreei ce sud 
continuă să amenințe și să acționeze ca un 
guvern iresponsabil. India, a declarat Nehru,

Scurte știri
• Agenția Ansa anunță că la 7 Ianuarie pre

ședintele Republicii italiene. Einaudi. va începe 
consultările în vederea rezolvării crizei guverna
mentale. Primul va ii primit De Nicola, fost preșe
dinte al republicii, după care vor urma președinții 
camerei și senatului, foștii președinți ai adunărilor 
parlamentare, fostul prim ministru De Gasperi $i 
președinții grupurilor parlamentare din Cameră si 
Senat.

q La ședința din 5 Ianuarie a secretarilor co
misiei militare de armistițiu, colonelul Ju Ion. se
cretar al părții coreeano-chineze, a declarat că în 
perioada 21-31 Decembrie 1953. avioane militare ale 
părții americane au violat de 17 ori spațiul aerian dea
supra regiunilor aflate sub controlul părții coreea
no-chineze, încălcând astfel acordul de armistițiu.

e După cum relatează corespondentul din Cairo 
al agenției Reuter, la 5 Ianuarie tribunalul militar 
din Cairo a condamnat doi cetățeni egipteni la 
câte cinci ani muncă silnică și la amendă pentru 
„activitate comunistă**.
• Ziarele norvegiene relatează că generalul-maîor 

Olaf Holset, comandantul districtului militar Viken 
(orașul Oslo și regiunile din jurul său), și-a pre
zentat la 1 Ianuarie 1954 demisia în semn de pro
test împotriva amestecului organizației Uniunea 
Nord Atlantică în conducerea forțelor armate ale 
Norvegiei.

e După cum relatează ziarul ,.Zafer". Ia 4 Ia
nuarie Ăiedjlisul turc a adoptat o lege cu privire 
la alocarea a 110.000.000 de lire turcești pentru con
struirea de aerodromuri.
• Ziarul „Daily Worker" anunță că la 31 De

cembrie 1953, generalul Tețnpler. înaltul comisar 
britanic din Malaya, a decretat starea de asediu în 
statul Jahore (Malaya). Locuitorii acestei regiuni 
au fost acuzați de a fi sprijinit ostașii Armatei de 
Eliberare din Malaya.

g La 4 Ianuarie a avut loc la Paris la Casa 
Gândirii franceze o conferință consacrată vieții și 
operei marelui scriitor român Ion Luca Caragiale. 
Helene Perdriere și Julien Bertheau, societari ai 
Comediei Franceze, au interpretat câteva scene din 
comedia „O scrisoare pierdută** a dramaturgului 
român apărută recent în traducerea Iui Andre 
Kedros. Manifestația^ organizată de Asociația 
Franța—România și Agenția literară și artistică din 
Paris, s’a bucurat de un succes deosebit.

® După cum anunță ziarul „Keihan**. la 4 Ia
nuarie starea de asediu din Ispahan (Iran) a fost 
prelungită cu încă o lună.

A După cum relatează agențiile de presă, Con
siliul Republicii și Adunarea națională franceză au 
încheiat la 6 Ianuarie discuțiile asupra bugetului 
pe anul 19.54. Cu aceasta, sesiunea parlamentară 
anul 1953 a luat sfârșit.

DS

Baisakh — luna tin care se 
strânge recolta — venise de 10 
zile. Seceratul grâului era în toi. 
Marea de «spice aurii care un- 
duise ușor in adierea vântului, 
părea acum pironită de insulele 
de snopi.

Zefiriîl lin aducea până în ca
mera mea mireasma florilor de 
mango și de șrin. Mi-am ațintit 
privirea deasupra ferestrei, la 
bolta cu flori de buganvilea; flo
rile el roșii păreau nenuimărați 
obraji, îmbujorați de viața 
noua.

•Soția mea veni fuga în ca
meră, bucuroasă de a fi auzit 
primul cântec al pasărei, Koel 
și îmbătată de mireasma flori
lor de mango. începu să-mi 
vorbească despre viața pe care 
o simțea luând ființă din ființa 
ei. „Ce ai dori: fată sau băiat? 
vrei să-i punem numele păsării 
fermecătoare Koel?‘‘

Broda o față de pernă și îmi 
ceru părerea: „Cu ce culoare să 
lucrez petala aceasta?"

Mi se păru că aud răsuflarea 
viitoarei creaturi — dar în ace
eași clipă umbra 
lunecă gândul:

S. Navtej
scriitor Indian distins eu premiul I la concursul literar al celui de al 
IV-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru Pace și 

Prietenie dela București
——«C,*———

toare amuțiseră cântecul pasă
rei Koel.

Sureș Taluquadar, tu al trăit 
numai 7 ani — 7 ierni, chi
nuit de foame. Prea repede ai 
fost «smuls de lângă comorile 
care fac fericită copilăria: jocu
rile și jucăriile. Ai mers ală- 

mai mari, să ce- 
inimioara tia a 

•de un glonte, 
cenușiu și rece

de

nu se teme de amenințările guvernului sud- 
coreean. Referindu-se la ajutorul militar a- 
cordat de S.U.A. Pakistanului, Nehru a de
clarat că un astfel de ajutor este propus tot
deauna cu un anumit scop, și este îndreptat 
întotdeauna împotriva cuiva. Nu există ni- 
ciun motiv să credem că Rusia sau vreo 
altă țară va ataca Pakistanul sau India.

Declarația 
ambasadorului Egiptului 

în U, R. 8. S
CAIRO 6 (Agerpres). — TASS transmite: 

Ziarele „Al-Gumhur:a“ și „Al Mysri” au pu
blicat Interviewul acordat corespondenților 
lor de către ambasadorul EgipttiiUi în 
U.R.S.S., Aziz Al-Masri. Ambasadorul E- 
giptului a subliniat că poporul sovietic tră- 
eșie fericit și este mulțumit de regimul e- 
xistent în țară. Rusie, a spus Al-Masri, este 
o țară mare, în care fiecare mu.nceș.e șl 
trăește fericit. Acolo poporul trăește potri
vit dorin,elor și stării sale de spirit. Nu mi 
s’a întâmplat să văd pe cineva care să șe 
plângă de viață.

In Rusia, a continuat Al-Masri, nimeni 
nu este împotriva Egiptului. Rusia vrea să 
colaboreze1 eu toate popoarele în interesul 
progresului întregii omeniri.

La întrebarea corespondentului ziarului 
„AI-Mysri” cu privire la așa numita „cortină 
de Fer", Al-Masri a răspuns: „Despre a- 
ceista întrebați-vă singuri și întrebați pe 
colegii dumneavoastră care au inventat-o".

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

Crește numărul șomerilor 
în Germania occidentală

Interventionițtii americani pregătesc răpirea 
a zeci de mii de prizonieri coreeni și chinezi

KAISUNG 6 (Agerpres). China Nouă 
transmite: Partea americană intensifică 
pregătirile în vederea reținerii cu.focța sub 
pretextul „eliberării" la 22 ianuarie a pri
zonierilor coreeni șl chinezi care nu au luat 
parte la ședințele de lămurire șl nu au fost 
in măsură să ceară repatrierea.

Partea americană instalează rețele de sâr
mă ghimpată și baricade spre șosele’e care 
cuc spre nord, pentru a împiedica pe prizo
nierii care urmează să fie răpiți din lagăre
le de sub paza Comisiei neutre de repatri
ere să profite de această ocazie și să fugă 
în regiunile aflate sub controlul părții co- 
reeano-chineze.

O telegramă transmisă din Munsan de A- 
genția Associated Press arată că „începând 
dela Munsan spre nord, soldați americani 
din corpul de infanterie marină și geniu in
stalează rețele oe sârmă ghimpată. La in
tersecțiile șoselelor au fost ridicate baraje 
mobile de șine de oțel și de sârmă ghimpată 
pentru a opri prizonierii să treacă spre nord" 
și informația adaugă : „S’au luat precauții 
speciale pentru paza podurilor peste râuri".

Telegrama agenției Associated Press mai

a-relatează că „ofițerii superiori ai părții 
mericane au declarat că în portul Inclon 
sunt pregătite camioane șl vapoare pentru 
a transporta pe cei 14.000 de prizonieri chi
nezi" la bandiții ciancaișiști din Taiwan. 
In ace’.aș timp, clica llsînmanistă se pregă
tește febril să răpească prizonierii coreeni. 
Potrivit unei informații a agenției Reuter, 
ministrul apărări: lisînmanist Son Wun Ir, 
a declarat la 30 oecembrie 1953 că a discu
tat planul de răpire a prizonierilor cu agen
ții lisînmaniști care au răpit și pe cei 27.000 

i de prizonieri coreeni și chinezi înainte de 
semnarea acordului de armistițiu. O tele
gramă a agenției Reuter anunță că trupele 
lis’nmaniste au un plan pregătit pentru ră- 

I plrea prizonierilor nordeoreeni și pentru 
I transportarea lor la 22 ianuarie la Taegu și

Pohang. Agenția Inte-națlonal News Service 
• anunță din Seul că Piun Iun Tai ministrul 
: afacerilor externe lisînmanist a declarat la 
i 29 decembrie că răpirea prizonierilor de că- 
’ tre lisînmaniști va însemna „reînceperea os- 
i tilitățibr" Piun Iun Trl a somat forțele in- 
. diene pe pază să părăsească lagărele de pri- 
i zonieri la 22 ianuarie la miezul nopții.
O

BERLIN’ 6 (Agerpres). — Ocupându-se 
de problema șomajului în Germania occiden
tală, revista „Die Wirtschaft” arată că in 
luna noembrie numărul șomerilor înregistra
ți în Germania occidentală a crescut cu 
157.480. La 30 noembrie numărul total al 
șomerilor înregistrați era de peste 1.330.000.

Subliniind perspectivele sumbre ale eco
nomiei vestgermane pe anul 1954, publicația 
„Hamburger Platow-Dierist", organ al cercu
rilor economice, scrie : „Ministerul muncii 
dela Bonn crede că în cursui acestei ierni 
numărul șomerilor va crește cu 600.000— 
700.000. Cercurile economice ves germane 
evaluează însă această creștere la 900.000— 
1.000.000, astfel încât în luna februarie va 
fi atins cel- mai înalt nivel al șomajului din 
iarna anului 1953/54 (1.900.000)".-- •--

Vizita comandantului trupelor americane din Extremul Orient 
în Taiwan

NEW YORK 6 (Agerpres). — Corespon
dentul din Taibe (insula Taiwan) al agenției 
United Press anunță că la 11 ianuarie va 
sosi la Taibe generalul Huli, comandantul 
trupelor americane din Extremul Orient. Co
respondentul arată că, deși șefii militari a- 
mericani afirmă că vizita 
caracterul unei „inspecții

lui Huli va avea 
obișnuite", totuși

în cercurile bine informate se declară că 
Huli va discuta probabil cu gomindaniștii 
problema transferării din Coreea în Tai
wan a 14.000 prizonieri de război chinezi.

După cum reiese din relatările corespon
dentului agenției United Press, S.U.A. in
tenționează să pună în aplicare planul de re- 

i ținere forțată a prizonierilor de război.
O '

Doi aviatori din rămășițele forțe’or aeriene ciancaișiste 
s’au refugiat în R. P. Chineză

Nouă 
rămășițele for- 
ciancaișiști au 

China continen- 
bordul unui a- 

. cu numărul de 
ojdine 145. Ei au decolat de pe aerodromul 
școlii de pilotaj del>a Caoslun, din Taiwan 
și au aterizat în provincia Fuchien.

Cei doi • ■ ■ • ~ '
școala de

PEKIN 6 (Agerpres). — China 
transmite: Doi aviatori din 
țelor aeriene e'.e bandiților 
aterizat pe un aerodrom din 
tală, venind din Taiwan pe 
vion-școală de tipul „AT6“,

aviatori sunt Dao Cai-fu, elev la 
pilotaj pentru ofițeri a rămășițe-

lor bandiților clancalșfști șl Cin Pao-tsun, 
mecanic radio dela observatorul aeronautic 
din Taiwan. Ei au fost duși cu forța în Tai
wan în 1949. La întoarcerea în China, cei 
doi aviatori au fost primiți călduros de că
tre populație și de unitățile armatei popu
lare de eliberare din regiune. Cei doi a- 
viatori au dat o declarație în care au relatat 
despre planurile agresive ale imperialiștilor 
americani împotriva Chinei și activitatea 
trădătoare a bandiților ciancaișiști.

Un ziar austriac despre militarizarea Triestului
6 (Agerpres). — Ziarul „Der

morții îmi în- 
ml se adusese, 

ziarul de azi. Titlurile ltli, pre
vestitoare de rău, îmi tă.iară ră
suflarea: „La Cooch-Behar s’a 
deschis foc asupra unei demons
trații a flămânzilor. Prețul ore
zului s’a ridicat la 70 de ruipii 
•mondul (măsură de greutate 
indiana — N..R). Oiamenii s’au 
adunat să ceară ca orezul să nu 
•mai fie speculat — dar s’a des
chis foc asupra lor. Un copil 
de 7 ani, două fete de 15 și 
16 ani, un băiat de 1.5 și doi ti
neri de 20 de ani au fost uciși".

Florile de buganvilea, care, 
cu câteva clipe înainte surâ- 
deau voioase, acum își pleca
seră căpșoarele și se întuneca
seră. Soția mea aruncă broderia 
și se l’ipi strâns de mine, sim
țind nevoia de sprijin. Mirosul 
înțepător al prafului de pușcă 
înăbușise mireasma florilor de 
mango; sângele copiilor flămânzi 
ștersese strălucirea spjcclor au
rii, iar țipetele lor înduloșe-

tari de frații tăi 
reți orez — și 
fost străpunsă 
Drumul acesta 
ca oțelul a fost astăzi brodat cu 
sângele tovarășilor tăi de joacă 
— iar acum servește drept pernă 
căpșorului tău!...

Kabita Basu, mu te-am vă.zut 
niciodată, dar ești de aceeași 
vârstă cu sora mea cea mai 
mică, Anu! Văd părul tău lung 
și lucios, ca și al ei — și ochii 
tăi mari și frumoși, cum sunt și 
ai ei. Acum câțiva ani, ca și 
Anu, ți-ai căsătorit păpușa ta 
cu păpușa prietenii tale. De 
câteva luni, ca și ea ai început 
să roșești la rostirea cuvântului 
„căsătorie". Kabita, ți-a fost 
foame și i-ai cerut mamei tale 
să-ți dea ceva de mâncare — 
așa cum cere și Anu dela mama 
ei. Din ochii .mamei s’au prelins 
lacrimi. Ea a auzit strigăte pe 
drum: „Diați-ne pâine, sau pă
răsiți tronul". Atunci tu și mama 
ta v’ați alăturat mulțimii. Dar 
nu vi s’a dat pâine, ci ați fost 
împușcate. Părul tău, lung și lu
cios ca și al surorii mele, a fost 
muiat în sânge. Iți mai rămăsese 
o scânteie de viață. Oamenii stă
pânirii i-au stins pâlpâirep cu 
baionetele. Kabita, eu văd baio
netele care ți-au străpuns trupul 
fraged ridicate și asupra surorii 
mele — și asupra surorilor tu
turora. Dacă nu ne vom uni cu 
toții ca să îndepărtăm mâna ti
ranului, atunci într’o zi, foa
mea via smulge pe surorile noas
tre de lângă.bucuria de ă-și că
sători păpușile și le va arunca

«pe piatra drumurilor, iar ma
mele noastre, care doresc să le 
căsătorească ipe surorile noastre, 
vor vedea numai părul lor lung 
și negru muiat in sânge.

Bandana Tialuqudar, dulce co
pilă de 16 ani, abia ai trecut 
pragul tinereții și în curând tre
buia să trăești clipele cele mai 
plăcute ale vieții. Dar împușcă
turile au spulberat aceste mo
mente înainte de a lua ființă, au 
făcut să piară caldele strângeri 
de mână pe care le cântă «poetul 
Tagore; au zădărnicit întâlnirile 
tale de îndrăgostită și au închis 
pentru totdeauna ochii tăi cu 
priviri mângâietoare.

Satiș Debnat, peste câteva zile 
împlineai 16 ani. Stăpânul tău 
obișnuia să-.ți dea în dar foame; 
astăzi a miai adăugat ceva la 
darul lui: un glonte. Ațâț glon- 
tele, cât și foamea care te-a chi
nuit sunt fabricate in America, 
despre care se vorbește că va tri
mite și grâu, — dar deocamdată 
se grăbește să trimită numai 

- gloanțe și foamete.
Badal Biswas, Mahanbir 

Kanjilal, voi ințelegeați totul și-i 
cuhoșteați prea bine pe ucigași. 
Ei nu v’au ornorit nici 
tunericul nopții, 
colț ascuns din 
s’au sfiit să vă 
amiaza mare, pe 
lele aglomerate 
vostru, în văzul reporterilor- 
lotografi și al corespondenților 
de «presă. Ei nu s’au căit, 'nici 
n’au tăinuit crima săvârșită, — 
cum fac de obicei ucigașii,’ — 
căci știu că pentru ispravă li se 
vor aduce laude. S’a spus că 
ați strigat lozinci subversive ca: 
„Dați-ne pâine, sau părăsiți 
tronul", că Sureș, ccpilul de 7 
ani și Kabita, copila cu plete lu
cioase, au «atacat cu violență pe 
polițiștii înarmați, care s’au vă
zut siliți să tragă în voi, pen
tru a se apăra...

•în în- 
nici In vreun 
junglă. Ei nu 
ucidă ziu.a ’n 
uma din șose- 
ale orașului

Ne-au spus lucrul acesta 
multe ori — iar pe voi v’au uitat.

Martiri glorioși nu sunt nu
mai oameni ca aceștia în țara 
noastră. Ea. are un popor mare, 
scriitori lapropiați de sufletele 
oamenilor, mame și surori, tați 
și frați, îndrăgostiți. In țara noa
stră adie mireasma creației, 
care se zămislește pe ogoare, în 
fabrici, în coapsele tinerelor 
mame, în florile de mango — iar 
peste toate răsună cântecul pa- 
sărei Koel.

Noi, cei oare vă iubim, îm
brățișăm trupurile voastre ca 
pe niște odoare neprețuite. Nu 
vă vom uita niciodată și vom 
spune tuturor cu glas tare crima 
acelora care de zeci de ani ur
zesc planuri tâlhărești, ca să 
distrugă tot ce se creiază în țara 
noastră. Vom arăta în văzul tu
turor mâinile lor ucigașe, pline 
de sângele vostru. Jurăm că 
nu-i vom cruța și nu-i vom mai 
lăsa să ne amăgească! Nu vom 
mai lăsa ca orgiile dcla Amba
sada Americană să răsune batjo
coritor peste jalea cu care vă 
însoțim la locul din 
bertatea țării noastre 
fi vreodată dată în gaj pentru 
promisiuni de grâu 
amenințări. Călăii din Coreea nu 
vor mai schimba grâul lor pu
trezit pe mineralele noastre bu
ne, din care■ să-și facă bombe 
atomice.

Sureș, Kabita, Bandana, Siatiș, 
Badal și Mahianbir! Sângele vos
tru de martiri va străluci pe 
drumul acesta imortalizat, până 
în ziua în care va înflori bel
șugul, libertatea și piacea pentru 
toți. Până în ziua aceea, noi, ca 
cele miai vigilente sentinele, vom 
sta de strajă pe drumul acesta, 
pe unde au trecut ultimii voștri 
pași.

Noi venerăm amintirea voa
stră șl nu vom afla odihnă până 
când nu vom potoli ultima mână 
de tiran, oare are putere să îm
plânte baioneta în zâmbetul vos
tru.

VIENA .... .
Abend” a publicat în numărul său din 5 ia
nuarie o știre din Triest în care se spune : 

într’o convorbire cu un grup de ofițeri 
din statul său major, generalul Win'.er.on, 
comandantul trupelor anglo-iamericane din 
zona „A“ a Teritoriului Liber Triest, a de
clarat că trupele aliate nu vor părăsi în 
niciun caz Triestul. Rezolvarea soar lei Tri
estului, precum și controlul efectiv asupra 
Teritoriului Liber Triest, con inuă să ră
mână în mâinile americanilor și englezilor. 
Generalul a subliniat că americanii nu vor 
renunța niciodată de bună voe la acest im
portant punct de sprijin pentru trupele te
restre și pentru flota de război, care le a- 
sigură controlul asupra Italiei și Iugoslaviei.

In legătură cu declarația lui Winterton, 
cercurile din preajma comandamentului an- 
glo-amerlcan din Triest subliniază că în ulti
mul timp în zona „A" din Teritoriul Liber 
Triest s’au intensificat construcțiile milita
re. La sud de Triest, în regiunea Badice, 
unde «a și fost amenajată o bază militară a- 
tnericană, se efectuează intense lucrări de 
construcție a unor obiective subterane. So
sirea neîntreruptă de materiale de construc
ție și folosirea unor mari detașamente de 
construcții lasă să se întrevadă amploarea 
construcțiilor. Se crede că aci se constru- 
esc cele mai mari depozite de muniții din 
Europa de sud.

In regiunea Opicina se construesc aero
dromuri pentru aviația de bombardament

strategic, cazărmi și alte obiective militare.
Aceste construcții se efectuează conform 

planurilor comandamentului Uniunii Atlan
ticului de nord. Regiunile unde se efec uează 
lucrările sunt păzite de trupe americane.

Lucrări de construcții intense se efectuea
ză și în portul Triest. Se fac lucrări pentru 
izolarea vechiului chei pentru vasele de pa
sageri de restul portului : acolo vor ancora 
vase de mare tonaj ale flotei americane și 
engleze. Portul militar Triest se transformă 
întrlun centru de aprovizionare a armatei 
americane. Aci se concentrează materiale 
militare armament și materii prime strate
gice care se trimit apoi în Iugoslavia, Aus
tria și alte țări. Arsenalul naval din Trlest 
a fost modernizat și considerabil lărgi . Co
mandamentul anglo-american acordă o deo
sebită atentie lărgirii și îmbunătățirii șose
lelor din această regiune. In vederea mă
ririi capacității lor de transport se înfăn- 
tuește într’un ritm rapid electrificarea căii 
ferate Salzburg-Villach-Udine-Triest. Auto
strada Graz-Liubllana-Trlsst, care leagă re
țeaua de șosele ale Austriei și Iugoslaviei cu 
Triestul, este reconstruită pentru a putea 
servi circulației tancurilor grele americane.

Potrivit proiectului americanilor, soseaua 
Bclgrad-Zagreb urmează să fie prelungită 
până la Triest. Aceste construcții militare 
de pe teritoriul Triestului dovedesc că în 
veriga de baze strategice ale S.U.A. se acor
dă o deosebită importanță acestei regiuni.

■<>■• ——-------

Noutăți sportive
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Șahistele sovietice Chira Zvorâchina și 

Olga Ignatieva au primit din partea Fede
rației internaționale de șah, titlul de maes
tre internaționale. Tinerele șahiste au par
ticipat cu succes la toate turneele din ulti
mii eni. La turneul internațional desfășurat 
în anul 1952 la Moscova. Ignatieva a ocu
pat locui! 2—3, la egalitate cu Hemskerk 
(Olanda) iar Zvorâchina locul 4—6 împreu
nă cu Balova (U.R.S.S.) și Keller (RID. 
Germană). In prezent Chira Z vor â ci lina este 
campioană unională.

Titlul de maestră internațională de șah 
este deținut de șase șahiste sovietice. 
Acestea sunt campioana mondială Elisabeta 
Bâcova, foste campioană mondială Ludmila 
Rudenco, Olga Rubțov«3, Valentina Belova, 
Chira Zvorâchina și Olgj Ignatieva

★

STOCKHOLM 6 (Agerpres). - TASS 
transmite:

La 4 ianuane a sosit la Stockholm echipa 
suedeză de hochei A.I.K. care a susținut ia 
Moscova mai multe întâlniri cu echipele so
vietice. Într’o convorbire cu reprezentanții 
presei suedeze, hocheiștii suedezi au remar
cat înalta cla„ă a jocului sportivilor sovie
tici. Un membru al delegației sportivilor 
suedezi a declarat că hocheiștii soviet'ci 
sunt jucători fenomenali. „Am fost dead,rap
tul uimit de jocul echipei sovietice Ț.D.S.A." 
a arătat el. .

★

Miercuri dimineața a părăsit Capita,ta ple
când în Egipt, echipa cicliștilor din R.R.R. 
care va participa la turul ciclist al Egip
tului.

Din eempa tac parte câștigătorul circui
tului ciclist al R.P.R. pe anul 1953, Nicolae 
Vesilescu, Marin Niculescu, Nlco'.ae Maxim 
și Constantin Istrate.

La turui ciclist al Egiptului oare se va 
desfășura pe un traseu în lungime de 2lW 
km., participă cicliști din Franța, Italia, Bel
gia, S.U.A., Anglia, Egipt și alte țări.

(Agerpres!.
★

LONDRA 6 (Agerpres). — Turneul inter
național de șah dela Hastings a cointimtai 
marți seara cu disputarea partidelor- din 
runtia 6-a. O frumoasă victorie a obținut 
marele maestru sovietic Toluș care l-a în
vins pe campionul i-’ranței, Tartakower. 
după 43 de mutări. Partida dintre marele 
maestru sovietic Bronștein și Mltanovlci 
(Jugoslavia) s’a termmat remiză. Tot remi
ză s’au terminat partidele Hcnte( Anglia) . 
— Wade (Noua Zeelaudă), Alexander (An
glia) — Oiaîi’san (Islandia), O’Kelly — fes- 
chner (Germania occidentală).

După 6 runde, în clasament continuă să 
conducă marele maestru sovietic Bronștein 
cu 41/2 puncte. Urmează Alexander (Anglia) 
4 puncte, Toluș (U.R.S.S.) și Teschner 
(Germania occidentală) cu câte 3'/2 puncte.

Spectacole
Joi 7 Ianuarie 1954
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Succesul tinerilor artiști 
în Anglia

LONDRA 6 (Agerpres). — 
mite: Ziarele engleze acordă

sovietici

TASS trans- 
.... ............. ..... __  _____ o deosebită 
atenție spectacolului dat le Londra de ti
nerii artiști sovietici în cadrul celui de al 
iil-ica Festival al Studenților din Anglia. 
La 5 ianuarie majoritatea ziarelor au publi
cat fotografiile artiștilor sovietici. Comen
tând spectacolul dat de tinerii artiști sovie
tici, ziarul „Daily Llerald" subliniază: 
„Ieri, în cadrul festivalului, grupul rușilor 
a

au avut loc deasemonca ta 5 ianuarie la 
alte două instituții de învățământ pentru 
fete. Poliția a arestat zece persoaira.

fost cel mai ovaționat".

Demonstra(ii antiguvernamentale 
în Iran

PARIS 6 (Agerpres). — După cum rela
tează corespondentul din Teheran al agen
ției France Presse, din ordinul Ministerului 
învățământului din Iran a fost închis liceul 
de fete „Șahdoht” la care au avut loc în 
cursul ultimelor zile demonstrații antiguver
namentale. Demonstrații cu același caracter

Constituirea Federației Studenților 
din întregul Pakistan

CARAC1 5 (Agerpres). - CHINA NOUA 
transm te : I.a 28 decembrie 1953 a fost în
ființată Federația Studenților din întregul 
Pakistan. Constituirea acestei federații a iosl 
hotărîtă la conferința studenților din în
tregul! Pakistan, care a avut loc la 25 de
cembrie.

La această conferință au participat repre
zentanți a peste zece organizații studențești 
din Pakistan, inclusiv Federația Studenților 
Democrați din Pakistan.

Conferința a chemat pe toți studenții din 
Pakistan să se unească în jurul noii fede
rații actualmente cea mai mare organizație 
studențească din Pakistan.

La conferință s’a hotărît deasemenea spi I- 
jinirea studenților din țările Orientului Mij
lociu, Asia și Africa în lupta lor pentru in
dependența națională.

TEATRE: Național „I. L. Caragials" (Sala 
Studio): Ultima oră; Național „I. L. Cara
giale" (Sala Comedia) Viață nouă; Teatrul 
de Stat de Operetă: N’a fost nuntă mai fru
moasă; Municipal: Lumină la Ulmi: Tinere
tului: ora 15 și 19,30 Un flăcău din orașul 
nostru; Armatei (Bd. Q-ral Magheru): De 
partea cealaltă; Muncitoresc C.I-'.R. (Giulești): 
Vinoviați fără vina; Tcairul de Estradă: ora 
16: Fără mănuși, ora 19,45 Concert de muzică 
distractivă Teodor Coama; Teatrul Evrcesc de 
Stat : Cismarul cel isteț.

CINEMATOGRAFE: Patria, 23 August O 
afacere importantă; Republica; Aventurile lui 
Alioșa Ptițin; București: Soldatul victoriei 
(seria I-a); I, C. Frimu: Revizorul; Inîrățirea 
între popoare: Valea diavolului; Elena Pavel: 
Cu inima 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
toria: Preludiul gloriei; Al. Popov, Moșilor: 
Aventură la Câstel; S Mariie: Călă.orie înde
părtată; Cultural: insula misterelor; Al. 
Sahia: O noapte furtunoasă. Lanțul slăbiciu
nilor, Vizita, Arendașul român; Flacara: 
Cântărețul stepelor; T. Vladimirescu: Inimă 
fierbinte ; Arta : Fata cu părul cărunt ; Vasiie 
Roaită : Întoarcerea lui Vasili Bortnicov 
(Secerișul); Popular: An’i tinereții; M. 
Eminescu : Pe aripile cântului (Rimschi- 
Corsacov) : Miorița : Nu-i pace sub măs
lini : C. David : Vacanță cu Ande! ; Donta 
Sirno : Barbarii; Ilie Pintiîie: Trei po
vestiri; 8 Mai: Mitrea Cocor; Volga: Centena
rul Teatrului Național „I. L. Caragiale". 
Campionatele mondiale de . tenis de masă; 
1 Mai: Cadavrul viu; Libertății: Dincolo de 
Dunăre; N. Bălcescu: Ceapaev; Rahova: Că
pitan la 15 ani; Olga Bancic: Zorile deasupra 
Nicmetiului.
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